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PREAMBULUM 

 

 “…a ti hitetek mellé ragasszatok jó cselekedetet, a jó cselekedet mellé 

tudományt, tudomány mellé pedig mértékletességet, a mértékletesség mellé 

pedig tűrést, a tűrés mellé pedig kegyességet, a kegyesség mellé pedig 

atyafiakhoz való hajlandóságot, az atyafiakhoz való hajlandóság mellé pedig 

szeretetet.” 

(Péter második levele, 1: 5-7) 

 

A Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy elhívása az oktatásban:  

 

Az ősi bibliai igazság – „A bölcs tanítás az élet forrása.” (Pb.13:14.) – 

ma is érvényes. A baptista iskola célja, hogy tanulói a lehető legjobb alapokat 

kapják egy boldog, kiteljesedett, sikeres jövőhöz.  

A baptista iskola keresztény értékekre és gondolkodásra épül, így a 

Teremtő és a teremtmény tisztelete, a gyermekszeretet alapozza meg a 

színvonalas nevelési-oktatási munkát, és a tanulók személyiségének optimális 

fejlesztését.  

Az Európában 450 éves, Magyarországon több mint 160 éves Baptista 

Egyházra a kezdetektől jellemző, hogy a társadalom felé nyitott, bibliai 

értékeket közvetítő, családközpontú közösség. Felnőtt-keresztséget gyakorló, 

több generációs gyülekezetekből álló protestáns felekezet, amely az egyén 

döntésére, szabad akaratának tiszteletben tartására épít. A Magyarországi 

Baptista Egyház több mint száz éve működtet egyházi oktatási intézményt és 

a rendszerváltás óta tart fenn általános iskolát, óvodát és alapfokú művészeti 

iskolát.  

Keresztyén szellemű nevelésünk feladata, hogy a személyiség sokoldalú, 

harmonikus fejlesztése által gyermekeink önálló, felelősségteljes cselekvésre, 

őszinteségre, szabadságra törekvő, saját magukra a mértékletesség, másokra a 

türelem keresztyéni erényeit alkalmazó, helyes erkölcsi érzékkel rendelkező, 

problémamegoldó személyiséggé váljanak. 

Hisszük, hogy a szeretet a leghatékonyabb pedagógiai módszer, és ezzel 

támogatjuk, hogy a gyermekek e segítséggel találjanak rá az útra, az 

evangéliumi hitre, mely az  r Jézuson keresztül Istenhez vezet. 

A baptista iskola: Több, mint iskola. Magyarország egyik legnagyobb 

segélyszervezete, a Baptista Szeretetszolgálat megalakulása óta arra törekszik, 

hogy minden erejével és lehetősége szerint segítsen a szükségben lévőknek. A 

Baptista Szeretetszolgálat – alaptevékenységébe jól illeszkedően – iskoláiban 

sokat tesz a hátrányos helyzetű, sajátos nevelésű igényű, és a roma tanulók 

felzárkóztatásáért, és a tehetséges diákok kibontakoztatásáért. Küldetése, 

hogy az általa fenntartott intézmény több legyen, mint iskola: az a hely, ahol a 
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tanuló teljes körű támogatást kap személyisége és képességei 

kibontakoztatásához. 

 

 

 

Küldetésnyilatkozat 

 

Küldetésünk a ránk bízott gyermek fejlődésének minél teljesebb körű 

elősegítése.  

A keresztyén elmének kell a legjobb elmének lennie, amelyet Krisztus 

értelme világosít meg, és amely integrálja Isten alapelveit az akadémikus 

ismerettel. 

 

Küldetésünk személyes életpéldánkkal mintát adni.  

Törekvésünk, hogy a baptista iskola olyan irányító testülettel, igazgatókkal, 

pedagógusi karral és munkatársi gárdával rendelkezzen, akik a Biblia 

alapelveinek megfelelő nézőpontot alkalmaznak a tanítás és az intézmény 

vezetése során. 

Küldetésünk a gyermekek képességeinek kibontakoztatása 

Minden tanulási tapasztalat célja, hogy hozzásegítse a gyermekeket Istentől 

kapott képességeik teljes kibontakoztatásához. 

A tanítás a következőkre összpontosít: 

• A gyermek számára megfelelő tevékenységek és szolgáltatások 

biztosítása 

• A gyermek ráébresztése a társadalommal való kapcsolatára és az iránta 

való felelősségére 

• Minden tantervbe, nevelési programba tartozó és ahhoz kapcsolódó 

iskolai tevékenység segítse a gyermekek intellektuális, lelki, társadalmi, 

érzelmi és fizikai fejlődését. 

• Felkészítés a szolgálatra 
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Küldetésünk működés szempontjából hitelesnek lenni. 

Törekvésünk, hogy az iskola mindennapos működési gyakorlata az integritás 

(feddhetetlenség, tisztesség, becsület), hatékonyság és számonkérhetőség 

következetes mintaképe legyen. 

A bibliai értékeket következetes alkalmazása, ahogy az oktatási intézmény: 

• Példamutató igényességet mutat az intézmény működési 

szabályzatának fejlesztésében és a számonkérhetőség terén az 

igazgatótanács működésében. 

• Az emberi erőforrásokat etikusan és igazságosan kezeli. 

• A pénzügyeket feddhetetlenül és nyíltan kezeli, ill. ellenőrzi. 

• A kormánnyal és a hatóságokkal egyenes és krisztusi kapcsolatot tart 

fenn. 

• Etikus, világos és nyílt fejlesztési és stratégiákat dolgoz ki. 

• Igazságos és következetes irányítási rendszert alkalmaz. 

• A szülői kapcsolatok terén őszinteséget, nyíltságot és igazságosságot 

képvisel. 
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Előszó 
 

 

Ön a Diószegi Sámuel Baptista Szakgimnázium és Szakközépiskola 

módosított Pedagógiai Programját tartja a kezében. A Pedagógiai Program az 

új törvényi előírásoknak (Köznevelési Törvény, Nemzeti Alaptanterv, 

legújabb kerettantervek) való megfelelés céljából került módosításra.  A 

program készítése során figyelembe vettük az iskola-használók igényeit, 

hagyományainkat, valamint a helyi és a regionális oktatási koncepciót. 

Próbáltunk amennyire lehet a jövőbe tekinteni, hogy a környező gazdaság 

igényeit alapján tervezhessük iskolánk szakképzésének irányát.  

 

A szakmai profilt az előző tanévek során a nevelőtestület tudatosan formálta, 

igazította hozzá a környezet elvárásaihoz. 

Régebben tanítványaink először az általános műveltséget megalapozó 

szakközépiskolai és szakgimnáziumi oktatásban vettek részt, majd a törvény 

által előírt előképzettség megszerzése után részesültek szakmai oktatásban.  

A 2010-től a Közoktatási Törvény 27.§-ának 4. bekezdése alapján lehetőség 

nyílt előrehozott szakképzés indítására. Iskolánk öt szakmában indított ilyen 

típusú hároméves szakképzést általános iskolai előképzettségre épülve, ami a 

2013 szeptemberétől induló szakképzés előfutáraként értelmezhető. 

 

2009 szeptemberétől szakmabővítést hajtottunk végre az iskola Alapító 

Okiratának módosítása után. A közlekedési és egyéb szolgáltatások 

szakmacsoportbeli szakmák mellett elindítottuk a bolti eladó, hegesztő és 

fitness-wellness asszisztens képzést.  

2014-ben újabb terület felé fordult iskolánk a szakképzésben, a Szociális 

szolgáltatások szakmacsoportban dolgoztuk ki 7 szakma helyi tantervét, és 

szakgimnáziumi szinten pedig a Szociális ágazat tantervét. Ebbe az irányba 

fenntartónk ezen irányú elkötelezettsége is vezetett bennünket, ill. a 

szakképesítések iránti érdeklődés szülői és tanulói szinten. 

2015-ben pedig az Elektrotechnika-elektronika szakmacsoport irányába 

nyitottunk, 

 

 

 

Az iskola Pedagógiai Programja igen határozottan, három nagy részre 

tagolódik. A három, egymástól jól elhatárolható rész:  

 a Nevelési Program,  

 a Közismereti Helyi Tantervek (közismereti tantárgyak), 

 a Szakmai Program, szakmai helyi tanterv a szakképzési kerettantervek 

alapján.  
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Természetszerűen ez az elhatárolás nem jelenti azt, hogy három egymástól 

független részre lehet osztani a Pedagógiai Programot. A Nevelési Program 

lényegében a helyi tanterv végrehajtásának legfontosabb általános szabályait 

tartalmazza, mindazokat a pedagógiai célú feladatokat és módszereket, 

amelyekkel a helyi tantervben foglaltakat végre kell hajtani.  

 

A közismereti helyi tanterv kidolgozásánál az újonnan erre megjelent 

jogszabályokat vettük figyelembe:  

22/2016. (VIII. 25.) EMMI rendelet a kerettantervek kiadásának és 

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

módosításáról, és ezen belül: 

9. melléklet – Kerettanterv a szakgimnáziumok 9-12. évfolyama számára 

az 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 14. mellékletéül 

10. melléklet – Kerettanterv a szakközépiskolák 9–13. évfolyama számára 

az 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 15. mellékletéül 

A szakmai helyi tanterv az iskola szakképzési munkájának legfontosabb 

irányító dokumentuma. 

A szakmai helyi tanterv (szakmai program) elkészítésénél 

 a 150/2012 (VII. 6) Kormányrendelet az Országos Képzési Jegyzékről, 

és annak módosításait,  
 A szakképzési kerettantervekről szóló 30/2016. (VIII. 31.) NGM rendeletet 

használtuk fel. 

Az egyes szakmáknál, a szakképzési kerettanterv alapján készítettük el a helyi 

tantervet. Az óraszámokat meghatározó összefoglaló táblázat után részletesen, 

modulok és évfolyamok szerint:  

 

 először a szakmai elméleti órák részletezése-tartalma kerül bemutatásra  

 utána a szakmai gyakorlat 

 végül az összefüggő nyári gyakorlat óraszáma és témakörei kerülnek 
meghatározásra évfolyamonként 

 a szabad sáv kék színnel került beírásra a táblázatba, amit többségében 

a Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság iránymutatásainak megfelelően az 

idegen nyelv tudás és a digitális szakmai képzés fejlesztésére, bővítésére 

használtuk fel.  Azokon a szakképzési évfolyamokon, ahol nem folyik 

közismereti oktatás, az egységes szakmai tudás és az osztályközösségek 

összefogása érdekében, elméleti tanítási héten 1 osztályfőnöki órát építettünk 

be.  

A módosított Pedagógiai Program 2016. szeptember elsejétől lép életbe. 

Iskolánkban kiválóan felkészült pedagógusok várják a továbbtanulni vágyó 

fiatalokat. Lelkiismeretes, kitartó pedagógiai munkával arra törekszünk, hogy 

intézményünket a kor követelményeinek megfelelő középiskolává és 

szakképző intézménnyé fejlesszük. 

http://kerettanterv.ofi.hu/20160825_szakgimnazium.doc
http://kerettanterv.ofi.hu/20160825_szakkozepiskola.docx
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Iskolánk a jövőben is jelentős részt kíván vállalni elsősorban a város, Hajdú-

Bihar megye, valamint a környező megyék szakemberképzéséből. Eddigi 

eredményeink is erre köteleznek bennünket. Pedagógiai programunk ezt a 

törekvést szolgálja. 

 

 

 

I. Az iskola története 
 

 A Diószegi Sámuel Baptista Szakgimnázium és Szakközépiskola - 

jogelődjeit is beleértve - 1905 óta működik. Tanulólétszáma az évtizedek 

során folyamatosan bővült, így az anyaiskola több alkalommal szűknek 

bizonyult. 

 

1998-ban a diáklétszám emelkedése (1200 fő) nagyobb változást tett 

szükségessé: az önállóvá válást. Az egyik lehetséges, de legcélszerűbb 

formája ennek az alapítványi iskolává való átalakulás volt. 

 

Városunk önkormányzatának a 70/1998.(IV. 6.) Kh. számú határozata 

értelmében iskolánk 1998. augusztus elsejétől kezdődően a ,,XXI. század 

Szakképzéséért Alapítvány" kuratóriumának fenntartásában működött. 

 

Megszületett egy új szakképző iskola Debrecenben, mely az 1998/99-es 

tanévtől Diószegi Sámuel Közép- és Szakképző Iskola néven kezdte meg 

nevelő-oktató munkáját. 

 

A régi - új iskola munkáját a megváltozott világban a gazdasági elvárásoknak 

megfelelve, ahhoz alkalmazkodva, de a hagyományokat is megőrizve kívánta, 

kívánja folytatni. 

 

A mai iskolára és jogelődjeire mindig jellemző volt a szakmai - pedagógiai 

megújulás, a változó körülményekhez való folyamatos alkalmazkodás.  

2008 januárjában a Terplán Zénó Műszaki és Közgazdasági Szakképző Iskola 

Középiskola alapítójával együtt fenntartónk létrehozta az EDU-RÉGIÓ 

Nonprofit Kft.-t, Térségi Integrált Szakképző Központot (TISZK), melynek 

segítségével mód nyílt szakképzési hozzájárulás fogadására, ill. európai uniós 

pályázatok benyújtására. 

Problémát jelentett tanműhelyeinkben a szakmai gyakorlati oktatás 

megszervezése, ezért a TISZK pályázott a másik középiskolával együtt.  

Ennek eredményeképpen 2010-ben európai uniós támogatásból fodrász-

kozmetikus tanszalon, járműfényező és karosszérialakatos tanműhely épült 

200 millió forintos támogatásból az eddigi tanműhelyeket kiegészítve.  
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A bolti eladó szakma beindításával egy időben pedig tanboltot alakítottunk ki.  

 

A fejlesztés hatására szinte minden iskolánkban tanított szakma orientációs és 

szakmai gyakorlati alapképzését tanműhelyeinkben tudtuk megszervezni. 

Ezután tanulószerződéssel gazdálkodó szervezeteknél folytatták tanulóink 

szakmájuk gyakorlati követelményeinek elsajátítását. 

 

A közoktatás, a szakképzés szerteágazó átalakítása miatt régi fenntartónk 

biztosabb finanszírozási formát keresett 2012-ben iskolánk számára. Így 

következett be szeptembertől a fenntartóváltás.  j fenntartónk a Baptista 

Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy. 

 

Vidéki diákjainkat a város középiskolai kollégiumaiban igény szerint el 

tudjuk elhelyezni. 

Az iskola gazdag kulturális hagyományokkal rendelkezik. 

Könyvtárállományunk folyamatosan fejlődik, biztosítja a tanulmányokhoz 

szükséges közismereti és szakmai irodalmat, szakmai és szórakoztató 

folyóiratokat, oktató videó-kazettákat és DVD-ket, elektronikus anyagokat. A 

könyvtár számítógépei nemcsak az Internetes információszerzést teszik 

lehetővé, de az elektronikus formában történő tanulást, szórakozást is. 

 

Szakkörök, sportkörök, irodalmi színpad, énekkar működik iskolánkban. 

 

Diákjaink a szakmai és közismereti versenyeken évek óta sikerrel 

szerepelnek. Iskolánk felkérés esetén szívesen ad otthont országos 

tanulmányi, SZKT és egyéb versenyek döntőinek. 

 

Az iskolában a szakmai képzés teljesen átalakul 2013 szeptemberétől az új 

Szakképzési (2011. évi 187. törvény) és Köznevelési törvény következtében 

(2011. évi 190. törvény), ill. az új Országos Képzési Jegyzékről szóló 

kormányrendelet (150/2012.) kiadásával. 

Az új formájú képzést kilencedik osztályban indítjuk, és kifutó rendszerben 

még létezni fog mellette az előző jogszabályoknak megfelelő, régi Pedagógiai 

Program alapján működő magasabb évfolyamokra érvényes oktatás. Így 

egyszerre két Pedagógiai Program szerint tanítunk az eljövendő tanévtől a 

régi osztályaink kifutásáig. 

 j szakmai program alapján kell viszont megszervezni az érettségire épülő 

szakképzést 2013 szeptemberétől. Ez a tanterv a kiadásra kerülő új OKJ-nak 

megfelelő szakképzési kerettanterv alapján fog elkészülni. 
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II. Az iskola legfontosabb adatai 
 

Az iskola hivatalos elnevezése: Diószegi Sámuel Baptista Szakgimnázium és  

      Szakközépiskola 

 

Az iskola fenntartója: Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy 

Az iskola módosított Alapító Okiratának kelte: 2016. április 27. 

A működési engedély kiállítója: Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal 

Oktatási Főosztály 

Száma: HBB/12/00917-15/2015. 

Kelte: 2015. augusztus 5. 

Az iskola telephelye: 4027 Debrecen, Böszörményi út 23-27. 

Az iskola működési területe: Magyarország területe 

Az iskolában Tanácsadó Testület működik. 

Feladata: az iskolavezetőség döntéseinek előkészítése. 

Az iskola telefonszáma: 52/532-083, 532-084  

Az iskola fax száma: 52/532-121 

 

 

 

 

III. Az iskola oktatási rendszere 

 
Az intézetnél továbbtanulni szándékozó alapfokú végzettséggel rendelkező 

diákok - tanulmányi eredményüktől függően - középiskolai, szakközépiskolai 

osztályokba nyerhetnek felvételt. Az intézet fogadja a más iskolákban 

érettségizett fiatalokat is. Átjárási lehetőség kínálkozik a szakközépiskolai és 

középiskolai osztályok között a 9. évfolyam októberéig.  

 A középiskolai osztályokba felvételt nyert, de gyenge tanulmányi 
eredményt felmutató fiatalok szülői beleegyezéssel áthelyezhetők a 

szakközépiskolai osztályokba.  

 Arra is lehetőség van, hogy a szakközépiskolai osztályokba felvételt 
nyert diákok jó tanulmányi eredmény esetén középiskolai osztályokban 

folytassák tanulmányaikat. Ez esetben az egyes tantárgyak 

követelmény-különbsége miatt különbözeti vizsgát kell tennie a 

tanulónak. Az engedélyezés az igazgató által, szülői kérésre, 

osztályfőnöki és szaktanári javaslatra történik. 

 

Az iskola részletes képzési profilja szakmacsoportonként és iskolatípusként az 

Alapító Okirat alapján:  
 

 

SZAKKÉPZŐ OSZTÁLYOK 
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Szakmacsoport száma, neve Képzési 

idő (év) 
Megjegyzés 

Szakma megnevezése Szakma száma 

3. Oktatás   

Fitness-wellness 

instruktor 
54 813 01 2 Érettségire épülő 

5. Gépészet   

Hegesztő 34 521 06 3 
alapfokú iskolai végzettségre 

épülő 3 éves szakképzés 

13. Közlekedés   

Autóelektronikai 

műszerész 
54 525 01 2 Érettségire épülő 

Autószerelő 54 525 02 2 Érettségire épülő 

Járműfényező 34 525 03 3 
alapfokú iskolai végzettségre 

épülő 3 éves szakképzés 

Karosszérialakatos 34 525 06 3 
alapfokú iskolai végzettségre 

épülő 3 éves szakképzés 

Motorkerékpár szerelő 34 525 07  
alapfokú iskolai végzettségre 

épülő 3 éves szakképzés 

Motorkerékpár szerelő 34 525 07 2 Érettségire épülő 

Autótechnikus 55 525 01 1 OKJ-s bizonyítványra épülő 

6. Elektrotechnika-elektronika   

Elektromechanikai 

műszerész 
34 522 01 3 

alapfokú iskolai végzettségre 

épülő 3 éves szakképzés 

Elektronikai műszerész 34 522 03 3 
alapfokú iskolai végzettségre 

épülő 3 éves szakképzés 

17. Kereskedelem-marketing, üzleti 

adminisztráció 
  

Eladó 34 341 01 3 
alapfokú iskolai végzettségre 

épülő 3 éves szakképzés 

Kereskedő 54 341 01 2 Érettségire épülő 

19. Egyéb szolgáltatások   

Gyakorló fodrász 52 815 01 2 Érettségire épülő 

Fodrász 55 815 01 1 OKJ-s bizonyítványra épülő 

Fodrász 5481501 2 Érettségire épülő 

    

Gyakorló kozmetikus 52 815 02 2 Érettségire épülő 

Kozmetikus 55 815 02 1 OKJ-s bizonyítványra épülő 

Kozmetikus 5481502 2 Érettségire épülő 

1. Egészségügy   

Gyógy- és sportmasszőr 54 726 01 2 Érettségire épülő 

Gyógymasszőr 5472601 2 Érettségire épülő 

2. Szociális szolgáltatások   

Szociális gondozó és 

ápoló 
34 762 01 3 

alapfokú iskolai végzettségre 

épülő 3 éves szakképzés 

Gyermekotthoni 

asszisztens 
54 761 01 2 Érettségire épülő 

Kisgyermekgondozó-, 

nevelő 
54 761 02 2 Érettségire épülő 

Rehabilitációs nevelő, 

segítő 
54 762 01 2 Érettségire épülő 
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Szociális asszisztens 54 762 02 2 Érettségire épülő 

Szociális szakgondozó 54 762 03 2 Érettségire épülő 

Mentálhigiénés 

asszisztens 
55 762 03 1 OKJ-s bizonyítványra épülő 

Szociális, gyermek- és 

ifjúságvédelmi ügyintéző 
55 762 06 1 OKJ-s bizonyítványra épülő 

SZAKGIMNÁZIUM   

Szakgimnáziumi ágazatok Az ágazat száma 
Képzési 

idő (év) 
Megjegyzés 

Közlekedésgépész XXII. 4+1 
alapfokú iskolai végzettségre 

épülő 

Szépészet XXX. 4+1 
alapfokú iskolai végzettségre 

épülő 

Egészségügy I. 4+1 
alapfokú iskolai végzettségre 

épülő 

Kereskedelem XXVI. 4+1 
alapfokú iskolai végzettségre 

épülő 

Szociális III. 4+1 
alapfokú iskolai végzettségre 

épülő 

Villamosipar és 

elektronika 
XI. 4+1 

alapfokú iskolai végzettségre 

épülő 

SZAKGIMNÁZIUM   

Orientáció neve 
Képzési 

idő (év) 
Megjegyzés 

Egyéb szolgáltatások 4 
alapfokú iskolai végzettségre 

épülő 

Közlekedés 4 
alapfokú iskolai végzettségre 

épülő 

SZAKGIMNÁZIUM   

A 2011. évi 187. törvény 24.§ (3-4) alapján 
Képzési 

idő (év) 
Megjegyzés 

Érettségire történő felkészítés 11-12. 

évfolyamon 
2 OKJ-s bizonyítványra épülő 

 

Az elektrotechnika-elektronika szakmacsoportban lévő két szakképesítésre és 

a Villamosipar és elektronika ágazatra iskolánk 2016 szeptemberétől kapott 

indítási engedélyt. 

Az intézmény munkarendje és az évfolyamok száma felmenő és kifutó 

rendszerben:  
 

a) Szakközépiskolában:   

 4 általános műveltséget megalapozó középiskolai évfolyam, ahol szakmai 
elméleti és gyakorlati oktatás is folyik (2013 szeptemberétől) 

 1 szakképzési évfolyam (13. évfolyam, 2013 szeptemberétől felmenőben) 

 4 általános műveltséget megalapozó évfolyam (9-12. évfolyamok, 

kifutóban) 

 2 szakképzési évfolyam érettségire épülve (13. és 14. évfolyamok) 

 

b) Szakiskolában: 
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 3 szakképzési évfolyam (alapfokú iskolai végzettséggel 9-10-11. 

évfolyamok hároméves szakképzésben 2013 szeptemberétől) 

 

c) Szakgimnáziumi felnőttoktatás: 

 4 általános műveltséget megalapozó évfolyam (9-12. évfolyamok) 

 szakközépiskolai végzettséggel rendelkező tanuló felkészítése érettségi 
vizsgára (a 2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről 24.§-a alapján) 

 

IV. Személyi feltételek 

 
Tanulócsoportok száma és szervezésének indoklása: 

 

A tanulócsoportok szervezésénél a Köznevelési törvényt vesszük alapul és 

annak módosításait.  Tekintettel kell lennünk azonban a szakképzés 

sajátosságaira is, így a Szakképzési törvényt az előbbi jogszabállyal együtt 

kell alkalmaznunk.  

Minden tanév beiskolázási tervének elkészítésénél figyelembe vesszük a 

Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság javaslatai alapján az aktuális tanévre 

vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről szóló kormányrendeletet, 

környezetünk gazdálkodó szervezeteinek a tanulóigényét, s lehetőség szerint 

igyekszünk azt kielégíteni. Kényszerítő körülmény, hogy egyes szakmai 

területeken az igények és a jelentkezők száma nem éri el az osztályszintű 

létszámot, vagy a nevelés-oktatás folyamán magas a lemorzsolódási arány, 

így szakcsoportokat kell szervezni. Ilyenkor két szakmai csoport alkot 

együttesen egy-egy osztályt. 

  

Az oktatás folyamatában ez azt jelenti, hogy egyes tantárgyakat ezek a 

csoportok közösen, de szakmai tantárgyaikat külön-külön tanulják. Ez 

jelentős mértékben megnöveli az ellátandó tanítási órák számát, melynek 

egyenes következménye az órákat ellátó pedagógusok számának a 

növekedése.  

 

Alkalmazotti, személyi feltételek: 

Érettségit adó képzés csak a 90-es évek elejétől folyik az intézményben, 

illetve jogelődjében. Azt megelőzően a pedagógusoknál szakközépiskolai 

oktatáshoz elegendő volt a főiskolai végzettség is. A jogszabályok 

egyértelműen szabályozzák a pedagógusokat érintő elvárásokat végzettség 

tekintetében. 

A kollegák jelentős része beiskolázást nyert az előző években valamelyik 

felsőfokú intézménybe, és szerzett egyetemi diplomát, mérnöktanári 

végzettséget vagy mesterképzésben vett részt a főiskolai diplomának 

megfelelő alapképzés után. Ennek következtében a pedagógusok többsége ma 
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már egyetemi végzettséggel rendelkezik. Többen a központi továbbképzési 

keretből kaptak támogatást magasabb szintű végzettségük megszerzéséhez. 

 

Az iskola oktatási rendszerét és szakmai profilját figyelembe véve a 

munkavállalói ellátottság szakmailag megfelelő.  

 

A szerkezetmódosulás következtében a tanári beosztású pedagógusok 

létszáma jelentősen növekedett az 1998-as létszámhoz képest. Jelenleg a 

pedagógus beosztásban dolgozó munkavállalók létszáma 70 fő, ebből 7 fő 

részmunkaidős, és 4 fő óraadó. Az intézménynek megfelelő tanulólétszámot 

(1007 fő) mindössze 59 pedagógus tanítja. 

 

A pedagógiai munkát jelentős létszámú (22 fő) egyéb munkakörben 

foglalkoztatott, nem-pedagógus munkavállaló segíti. A takarítás, a 

portaszolgálat, a rendészet a konyha külső vállalkozóval kötött szerződés 

alapján történik. 

 

Tartósan távol 6 pedagógus és 1 nem pedagógus munkavállaló van. 

 

 

 

 

V. A pedagógiai program teljesítésének tárgyi, dologi feltételei 
 

A dologi, tárgyi feltételek az iskola teljes képzési vertikumában az oktatást 

szolgálják.  

Az intézmény jogelődje a 80-as évek végéig nem rendelkezett önálló gyakorló 

hellyel (tanműhellyel). Az elméleti oktatás tárgyi feltételei is jelentősen 

elmaradtak a kívánalmaktól. Mindössze egyetlen diagnosztikai mérőterem 

szolgálta az elméleti oktatást. A jelenlegi objektum használatbavételétől az 

iskola szerkezetváltásával egy időben jelentős fejlesztési programhoz látott 

hozzá a nevelőtestület. A szakképző hozzájárulásból, ill. elnyert pályázatok 

keretéből öt tanműhely (hegesztő, karosszérialakatos, járműfényező 

tanműhely, kozmetikus, fodrász szalon és tanbolt) létesült, melyek 

berendezéseikkel a korszerű gyakorlati oktatást szolgálják (elsősorban 

szakmai alapképzést). 

Idegen nyelvi, informatikai szaktantermek (3) segítik az elméleti oktatást. 

Zártláncú televízió- és videó- rendszer működik az iskolában. 

A közismereti tantárgyak oktatásához is a tárgyi feltételek megfelelő 

színvonalon biztosítottak.  

 

 

Tárgyi szemléltetőrendszer: 
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a) Elméleti oktatás: 

 

Az elméleti oktatás 18 osztályteremben 11 szakcsoport teremben (2 

számítástechnika, 1 idegen nyelvi), 1 tornateremben és 1 sportudvaron folyik. 

Ez 7.30 óra és 14 óra között 100 %-os, 14 óra és 17.50 között 80 %-os 

teremterhelést jelent.  

Az osztálytermek befogadóképessége 30-40 fő közötti, míg a szakcsoport 

termekben 16-22 fő tanuló elméleti képzésére van lehetőség. 

Egy jól felszerelt könyvtár található az iskolában, több mint 10 ezer kötettel. 

A számítástechnikai ismeretek oktatását két 25 és 28 férőhelyes informatika 

szaktanterem segíti elő. A villamos alapmérések oktatását villamos 

mérőterem szolgálja. 

Az idegen nyelvi oktatást egy 20 férőhelyes informatikai gépterem (nyelvi 

labor) segíti. 

A testnevelés tantárgy színvonalas oktatása egy 1996-ban átadott 

tornateremmel és egy nagy sportudvarral (salakos futópályával ellátva) 

megoldott. Az iskola épületéhez tágas udvar kapcsolódik előtetővel, lócákkal 

és asztalokkal, ahol szünetekben a diákok kellőképpen fel tudnak frissülni és 

készülni a következő órára. 

Az étkezési lehetőség a helyszínen a 400 adagos konyha segítségével 

biztosított. 

Összességében megállapítható, hogy az elméleti oktatáshoz szükséges tárgyi-

dologi feltételek megfelelő szinten rendelkezésre állnak.  

A magas tanulólétszám indokolttá tette a mosdók számának a növelését (2 fiú 

és 2 lány mosdó kialakítása). Az épületek tetőszerkezetének átépítése és 

felújítása megtörtént, a „B” épület tetőterének termekké, irodákká alakítása 

szintén megtörtént. Szükségesnek látszik a későbbiekben a világítás, 

nyílászárók korszerűsítése, cseréje és a vízvezeték-hálózat (főleg föld alatti) 

felújítása. 

 

 

b) Gyakorlati oktatás 

 

A gyakorlati oktatást közlekedési és szolgáltatóipari tanműhelyek szolgálják, 

ilyenek az újonnan kialakított járműfényező, karosszérialakatos, hegesztő 

tanműhelyek, ill. a fodrász-kozmetikus tanszalon és tanbolt segíti a szakmai 

gyakorlati ismeretek elsajátítását, valamint az ügyfélfogadást is szolgálják. 

 

Összességében megállapítható, hogy a gyakorlati alapképzés feltételei a 

jelenlegi szakmai elvárásoknak megfelelnek, de folyamatos fejlesztésük 

szükséges.  
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VI. Az iskola irányítási-szervezeti struktúrája 

 

 

 

 

 

 

Titkárság 

Humán 

igazgatóhelyettes 
Reál  

igazgatóhelyettes 

 

T A N U L Ó I   K Ö Z Ö S S É G 

Reál 

tantárgyak 

pedagógusai 

Szakoktatók 

Szakmunkások 

 

IGAZGATÓ 

Jogi előadó 

Gazdaságvezető 

Technikai 

dolgozók 

Szakmai 

igazgatóhelyettes 

 

- Reál mk.vez. 

- Testnevelés mk.vez. 

- Informatikai mk.vez. 

- Ifjúságvédelmi felelős 

- Iskola pszichológus 

- Gyógypedagógus 

- Közlekedési mk. 

vez. 

- Szolgáltatói mk. 

vez. 

Gazdasági 

dolgozók 

Szakszervezetek  

érdekképviselete 

Gondnok - Humán mk.vez. 

- Idegennyelvi mk.vez 

- Könyvtáros tanár 

- DÖK patronáló tanár 

- SZM összekötő tanár 

- Osztályfőnöki mk.vez. 

FENNTARTÓ  

Humán 

tantárgyak 

pedagógusai 

Szakmai tanárok 

 

Gyakorlati 

oktatásvezető 

Rendszer-

gazda 
Oktatás- 

technikus  

Takarítók 
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A vezetési séma alapján látható, hogy az intézmény igazgatója közvetlenül az 

egyes területeket irányító igazgatóhelyettesek munkáját irányítja, koordinálja.  

Az igazgató feladatait a köznevelési törvény 68-69. §-a tartalmazza. Az 

intézmény vezetője számos - az iskola irányításából fakadó - feladatát megosztja 

helyetteseivel. 

 

 

Az igazgatóhelyettesek és a gazdaságvezető feladatkörei: 

 

1. Humán  igazgatóhelyettes 

A tevékenységi körébe tartozó feladatok elvégzésének során a végrehajtásban 

részt vevő tantestületi tagok koordinálása. 

Jogszabályok változásainak figyelemmel kísérése, ha szükséges a megfelelő 

dokumentumok (Pedagógiai Program, Házirend, Szervezeti és Működési 

szabályzat, Iskolai Minőségirányítási Program, stb.) módosítása, elkészítése a 

tantestület, a Szülői munkaközösség és a Diákönkormányzat véleményezésével, 

és a fenntartó elfogadásával. A nevelőtestület és a fenntartó jogkörébe tartozó 

döntések előkészítése. Az iskola pályaválasztási felelőse. A Belső Ellenőrzési 

Csoport (BECS) vezetője. Felügyeli a tanulói Szakszervezet, a Szülői 

Munkaközösség, a Diákönkormányzat és az osztályfőnöki munkaközösség 

munkáját. Az oktatástechnológus közvetlen vezetője. A tanórán kívüli 

tevékenység, az iskolai rendezvények közvetlen vezetője, szervezője. 

A magyar-történelem, az idegen nyelvi és az osztályfőnöki munkaközösség 

közvetlen irányítója. 

Munkáját a részletes munkaköri leírásban foglaltak alapján végzi. 

 

2. Reál igazgatóhelyettes 

A matematika-fizika, testnevelés és informatika munkaközösségek, 

rendszergazda közvetlen irányítója (matematika, fizika, kémia, biológia, 

földrajz, testnevelés, informatika). Az ECDL vizsgaközpont irányítója. 

Rendszeres kapcsolatot tart a területéhez tartozó szaktárgyak szaktanácsadóival. 

Szervezi a közismereti tantárgyi versenyeket, és az érettségi vizsgákat. Az 

ifjúságvédelmi felelősök közvetlen irányítója. Munkáját a részletes munkaköri 

leírásban foglaltak alapján végzi. 
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3. Szakmai igazgatóhelyettes 

A szakmai elméleti és gyakorlati képzést folytató tanárok, oktatók, és a szakmai 

munkaközösségek közvetlen irányítója. Szervezi a szakmai tanulmányi 

versenyeket, és a szakmai vizsgákat. Munkáját középvezetői beosztásban a 

műszaki vezető segíti. Irányítja és ellenőrzi az intézet biztonságtechnikai és 

tűzrendészeti megbízottjának munkáját.  

Munkáját a részletes munkaköri leírásban foglaltak alapján végzi.  

 

4. Gazdaságvezető 

Az iskola működésével összefüggő gazdálkodási és pénzügyi feladatokat végzi 

az igazgató közvetlen irányítása és ellenőrzése mellett. Gazdasági és 

pénzügyekben rendszeresen kapcsolatot tart a fenntartóval. Munkáját a részletes 

munkaköri leírásban foglaltak alapján végzi. 

 

Az igazgatóhelyettesek megbízását az igazgató adja, munkájukat munkaköri 

leírások, valamint az igazgató közvetlen irányítása alapján végzik.  

 

Fegyelmi jogkörük: a területükhöz tartozó tanárok (dolgozók) körében szóbeli 

és írásbeli figyelmeztetés, fegyelmi fokozatig eljárhatnak, fegyelmi eljárásra 

előterjesztést kezdeményezhetnek. 

 

Dicséret, jutalmazási jogkörük: a területükhöz tartozó tanároknak (dolgozóknak) 

szóbeli és írásbeli dicséret fokozatig eljárhatnak, előterjesztést 

kezdeményezhetnek az igazgató felé jutalmazásra, béremelésre, kitüntetésre, 

valamint egyéb anyagi juttatásra. 

Az iskola vezetősége rendszeresen, kéthetente egyszer tart megbeszélést az 

aktuális feladatokról. A megbeszéléseket az igazgató vezeti. Az iskola 

vezetősége az iskolai élet egészére kiterjedő konzultatív, véleményező és 

javaslattevő joggal rendelkezik. 
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„Én mondom: Még nem nagy az ember 

         De képzeli, hát szertelen. 

         Kísérje két szülője szemmel …” 

 

 

 

 

 

 

 

 

… Kísérjük óvó szemmel, alakítsuk, formáljuk a fiatal korában még szertelen 

embert, hogy felnőve ne csak termetében, de igazi emberi értékeiben is nagy 

legyen. 
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II. rész 
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N E V E L É S I  P R O G R A M 
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Helyünk Európában és a világban 

 

Bevezetés 

 

 A világ országaiban különböző ritmusú változások zajlanak. Az erősorrend 

az országok között az utóbbi időben sem változott számottevően. Gazdasági 

versengést, kíméletlen harcot tapasztalhatunk Európában, versenyfutást az 

amerikai, távol-keleti országokkal. 

Magyarországon is óriási változások zajlottak, zajlanak mind társadalmi, mind 

gazdasági téren a rendszerváltás óta.  

A régi rendszer fejlődést akadályozó béklyóit lassan leráztuk magunkról, de 

újabb szűkös esztendők jöttek el. Európa, de szinte a teljes világ körülöttünk 

különböző mértékben, de válságban van, és benne Magyarország is. Nem volt 

még időnk bármennyire is igyekeztünk megerősödni, felzárkózni, és így a válság 

ránk fokozottan érvényes. 

 Magyarország számára az egyedüli kiaknázható kincs: a humán erőforrás. 

Az iskolával szemben támasztott cél: az ország versenyképességének növelése 

az oktatás segítségével. Ma már a rendelkezésre álló információkat nem képes 

egy ember birtokba venni. Emiatt az iskolának nem információ-sokaságot kell 

tanítania, hanem helyette a képességeket tanítani, fejleszteni, a való életre 

felkészíteni. 

Nem szabad sűríteni a tanulást, konkrét információk enciklopédikus elsajátítása 

felesleges, a tanulókat nem szabad túlterhelni. De az életük megformálásához 

elengedhetetlenül fontos ismereteket meg kell tanulniuk, és jól be kell 

gyakorolniuk. Olyan szaktudással, szakképzettséggel kell rendelkezniük, 

melynek segítségével képesek lesznek önmaguk és családjuk fenntartására. 

Az életre kell őket felkészíteni, képességeiket fejlesztve. Tudásukat 

folyamatosan meg kell majd újítaniuk felnőttkorban is, erre kell őket rávezetni, 

mert a modern társadalom és gazdaság csak így működhet. Az élethosszig tartó 

tanulás, a továbbképzések, az állandó megújulás lehet csak egyéni sikerük 

záloga. 

A modern technikai eszközök, az informatika világában az ember-ember 

kapcsolatot az ember-gép kapcsolata váltotta fel. Ezen negatív irányú változás 

csak a nevelés segítségével ellensúlyozható. Teljesítményelvű pedagógia helyett 

nevelésközpontú pedagógiai kell, ugyanis csak a sikerorientált személyiség 

maradhat talpon a jövőben. 

De mi a nevelés? Mik a legfontosabb értékek? 
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Neveléssel az egyén értékesebbé válik. A nevelés nem más, mint értékteremtés. 

„Az egész világot a tökéletesség állapotába lehet emelni a harmonikus 

neveléssel”. A nevelést több tényező alakítja, formálja: 

 

- maga a nevelendő személy, 
- a tanár saját egyénisége, 
- az oktatáspolitikai közeg. 
 

Ez utóbbi a nevelés erősítését szorgalmazza az oktatás mellett. 

 A nevelés értékteremtést jelent, de ma értékválság van Magyarországon. 

Nőnek a társadalmi különbségek az országon belül, a piaci törvényeknek sok 

vesztese van. Ez feszültséget okoz, rányomja bélyegét az emberi kapcsolatokra. 

Az iskola viszont hozzájárulhat a társadalmi szolidaritás fenntartásához a 

társadalmi esélyegyenlőség növeléséhez. 

 Nagy a bizonytalanság azonban abban, hogy milyen értékeket teremtsünk, 

illetve közvetítsünk a nevelés által. Szinte minden kor megteremti a maga 

értékeit. Ez persze nem jelenti azt, hogy nincsenek állandó értékek, melyet a 

nevelés során közvetíteni ne lenne alapvető feladat, követelmény. 

Akkor cselekszünk helyesen, ha a nevelési folyamat kettős kritériumnak felel 

meg: egyrészt közösségfejlesztő jellegű, másrészt az egyén fejlődést is elősegíti. 

Ez közelebbről azt jelenti, hogy a nevelés keretében törekszünk a gyerekek 

szociálisan értékes, tehát közösségfejlesztő, valamint önfejlesztő magatartás- és 

tevékenységformáinak a megerősítésére. 

Az iskola hagyományos feladata az erkölcsi értékek átszármaztatása. Minden 

társadalom azt igényli az iskolától, hogy azon értékek elfogadására nevelje az 

ifjúságot, mely értékeket a társadalom preferál. Az iskola ezt a feladatot nem 

mechanikusan látja el. Tudatában van annak, hogy minden társadalomban 

változóban vannak a társadalmi értékek is, hogy az ifjúság nem csupán 

megőrzője a mindenkori erkölcsi értékeknek, hanem azokkal együtt él, azokat 

továbbfejleszteni képes tagja a társadalomnak. 

A mai társadalom, így az iskolák is érzékelik az átalakuló gazdasági, politikai 

környezetben jelen lévő értékválságot. A régi értékrend már nem, az új még nem 

működik tökéletesen. 

 

Napjaink közoktatásának nyugodt kiegyensúlyozottságra lenne szüksége, 

kiszámíthatóságra, tervezhető jövőképre. Sajnos ez hiányzik ma a közoktatás, de 

a felsőoktatás világából is. A szülő-diák-pedagógus hármas emiatt oly 

bizonytalan a jövőt illetően. A változások helyett a nyugalom éveinek 

bekövetkeztét várjuk, amikor biztos és valós válaszokat adhatunk a szülők és 

diákok feltett kérdéseire. Ma legtöbbször sajnos csak feltételes módban 

válaszolhatunk. 

 Ha ez megváltozna, akkor alakulhatna ki diákjainkban a bizalom velünk és az 

iskolával kapcsolatban. Egy ilyen biztos alapokon nyugvó, már kipróbált és 
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sikere felől megbizonyosodott oktatási rendszer kínálhat biztos egzisztenciát, 

pozitív jövőképet gyermekeinknek. A tudás, a tehetség ennek segítségével 

nyerhetné vissza régi rangját. 

 

 
I. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, 

feladatai, eszközei, eljárásai 

 
 

1.Az iskola pedagógiai hitvallásának kialakítása: 

 

Az iskola pedagógiai hitvallásának kialakítása azon értékvezérelt irány 

megjelölésének a folyamata, amelyet az intézmény működésének 

valamennyi mozzanatában tudatosan érvényesíteni kíván.  

Öt fontos mozzanatot kell figyelembe venni a meghatározás előtt: 

 

 A nevelőtestület elképzeléseinek felmérése 

A pedagógiai hitvallás kialakításában a nevelőtestület egészének részt kell 

vennie, és konszenzusos megállapodásra törekedni. Azért fontos ennek a 

hangsúlyozása, mert minden pedagógus csak azzal tud azonosulni, ami 

megfelel pedagógiai meggyőződésének és tapasztalatainak, valamint 

amelynek megfogalmazásába aktívan bekapcsolódik. 

 

 Az iskola helyzetének elemzése 
Az iskola céljainak meghatározása nem képzelhető el egy alapos 

helyzetelemzés nélkül. 

Ez nem más, mint az iskola eddigi tevékenységének, feltételrendszerének, a 

környezetben betöltött szerepének és az iskolázásban érintettek 

szükségleteinek – az iskolával szemben támasztott elvárásainak – 

feltérképezése. 

Az iskolának figyelembe kell vennie a társadalmi erőteret, azokat a helyi 

adottságokat, amelyek között működik. Csak akkor képes fejlődni, ha úgy 

működik, és olyan szolgáltatásokat nyújt, amely vonzza a gyerekeket és 

szüleiket, ha jó hírnevet és elismerést szerez környezetében, vagyis az ott 

megfogalmazandó igényekre válaszol. 

 

 Az iskolába érkező gyereket ért hatások 

A diákok eltérő szociális környezetből érkeznek. Az összes faktor közül a 

legnagyobb jelentőségű a család, amelynek hatását a legkorábban érzékeli a 

gyermek.  

A család és a szülők helyzete magában foglalja a 

 szociális körülményeket, 
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 életmódjukat, 
 a szülők foglalkozásának jellegét és képzettségi szintjét is. 

Mindez jelentős mértékben befolyásolja a gyermek gondolkodását, 

viselkedését és az egész személyiségét. A szülő által nyújtott tudatos, 

célirányos nevelés mellett a gyermekre a család belső atmoszférája is hat. Ez 

a ráhatás a gyermek élete folyamán felhalmozódik, és átértelmeződve beépül 

személyisége struktúrájába. 

Az utóbbi években tanúi vagyunk a társadalom polarizálódásának. Vannak 

családok, amelyeknek nincsenek anyagi gondjaik, ugyanakkor a gyermek 

nevelésére sincs elég idejük. Mások perifériára kerültek, és a kilátástalanság, 

a céltalanság jellemzi őket. Az utóbbiak száma az elmúlt évtizedben 

megsokszorozódott. Ezen családok gyermekei céltalanok, nem hisznek a 

jövőben. 

a) Befolyásolja a tanulót a társadalmi környezet is. Nagy különbség lehet a 
városi és vidéki gyerekek között. Természetesen más hatások érik a 

tanulót, ha bejáró vagy albérletben lakik, illetve kollégiumban éli le 

középiskolai éveit.  

b) Fontos lehet az általános iskola, amelyben a gyerek sok évet töltött, ahol 

különböző hatások érték: megtanították a tanulásra, a viselkedés 

szabályaira, kialakították érdeklődő, fejlődni akaró személyiségét. 

c) Természetesen hatott és hat a gyermekre a saját korosztálya is. A 

serdülőkor egyik tendenciája, hogy az ifjú a szülőktől, a tanároktól, 

általában az idősebbektől az azonos korúak felé fordul. 

 

Az azonos korúak hatásának fokozódása egyaránt megnyilvánulhat: 

o a magatartásban (fokozódik az azonos korúak között eltöltött idő 

részaránya a szülőkkel eltöltött időhöz viszonyítva), 

o  az értékorientációban (az azonos korúak között elfogadott normák 

fontossá válnak), 

o és az emóciókban is (fokozódik az azonos korúak elismerésének az 
igénye). 

 

Mindezekkel tisztában kell lennünk, amikor az iskola alapvető nevelési 

feladatait meghatározzuk. 

 

  Aktuális szemléletváltás a nevelésben 

A pedagógus sokrétű tevékenységet végez, és egy igen komplex folyamat 

megismerésére, befolyásolására van kötelezve. A társadalmi méretű 

változások az ő személyén keresztül éreztetik legközvetlenebbül hatásukat a 

tanuló felé. 

Azonban az iskola és a család közötti határ manapság átalakulóban van. 

Természetesen védettséget élvez az egyes ember (diák, szülő, tanár) intim 

szférája. 
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A diáknak joga van megtagadni az olyan kérdésekre adott válaszadást, 

amelyek átlépik a személyes szféra határvonalait. 

Együttműködés a nevelésben: a nevelőmunka sikere nagyrészt azon múlik, 

hogy sikerül–e a diákot érdekeltté tenni önnön nevelésében, felkelteni benne 

az önnevelési igényt. Ez a pedagógus és a diák együttmunkálkodását 

felételezi a nevelési folyamat egésze során. A nevelt személynek joga van 

részt venni saját fejlesztésében, ezért a tervezés során az ő nézőpontját is 

célszerű figyelembe venni. 

 

   A diákönkormányzat és a szülői munkaközösség véleményének kikérése 
A nevelés alanya a diák, ezért a nevelésben egymásra utalt pedagógus és 

szülő, szükséges tehát, hogy nevelési céljaikat egyeztessék, az alapvető 

célokban egyetértsenek. Nélkülük a pedagógus munkája nem vezethet 

sikerre.  

 

A fenti 5 mozzanat együttes figyelembevétele elengedhetetlenül szükséges az 

iskola nevelési alapelveinek kidolgozásához. 

 

Az iskola valamennyi évfolyamára vonatkozóan érvényes a központi 

kerettantervek által kidolgozott helyi tentervünk. 

 

2. Az iskola pedagógiai hitvallása, nevelési alapelvei: 

 

Iskolánk az előző pontban megnevezett elemzések, szempontok alapján dolgozta 

ki nevelési alapelveit, céljait, feladatait, a pedagógiai munka módszereit, 

eszközeit és eljárásait. 

Ezek közül a legfontosabbak a pedagógiai alapelvek, melyek a célok, feladatok 

módszerek irányító elveit képezik. 

Olyan kiindulópontok ezek, melyek megalapozzák az iskolában folyó nevelő 

munka lényegét. 

 

Az iskola nevelési alapelvei: 

 

a) Iskolánk világnézetileg, politikailag semleges. 

 

b) Gyermekközpontú iskola vagyunk. 

Arra törekszünk, hogy az iskolához pozitív érzelmek fűzzék a gyereket, 

olyan helynek érezze az iskolát, ahol jó lenni, ahol sok öröm éri, ahol 

olyasmit lehet tanulni, ami később az elismerés, a siker forrása lehet. 

Az iskola olyan hely legyen a tanuló számára, ahol dönteni, választani, 

kockázatot vállalni lehet, ahol tág tér nyílik ennek gyakorlására, tapasztalatok 

szerzésére. 
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Azt érezze a gyermek, hogy az iskolában felelősséget kell vállalnia 

önmagáért és másokért, ott betartandó szabályok vannak, melyek 

létrehozásában éppúgy joga és kötelessége közreműködni, mint a 

betartásukban és betartatásukban. 

 

 c) A nevelésben a következetesség irányítja a pedagógusokat. 

Nevelési módszereinkben megpróbálunk következetesek lenni, a tanuló tudja 

milyen tevékenységére, hogyan reagál majd a pedagógus, miért kap dicsérő szót, 

miért elmarasztalást. Ha az iskolába lépésétől a diák ezt tapasztalja, és a kijelölt 

irány jó volt, akkor a nevelés célhoz vezet.  A különböző nevelő hatásoknak az 

iskolán belül tehát összhangban kell lenniük. 

 

d)A tanár-, diák-szülő kapcsolat kiegyensúlyozottsága, folyamatossága. 

A pedagógus a szülői házzal együtt veszi ki részét a gyermek neveléséből, ezért 

elengedhetetlenül szükséges a kapcsolattartás a közös cél elérése érdekében. A 

nevelési folyamat azonban nem lehet sikeres, ha a nevelendő gyermek ehhez 

tevékenységével nem járul hozzá. Tehát mindhárom fél együttes munkája, 

együttmunkálkodása hozhat csak eredményt. 

A gyermek nevelése csak tevékenység útján történhet. Ebbe beletartozik az 

önállóság és a kezdeményezés, ezáltal bontakozik ki a tanulói aktivitás. 

A másik oldalról pedig a pedagógus egész lényével, egyéniségével is nevel, és 

ezt teszi beszédének hangsúlyával, a kérdésekre való reagálások idején, vagy 

amikor matematikát vagy bármit tanít, de egy tanórán kívüli iskolai program 

idején is. A nevelés tehát nem választható el a nevelő és nevelendő személyek 

tevékenységétől. 

 

e)Nevelés a közösségen keresztül. 

A gyerek közösségben él, ez életének közege, az ember csak közösségben 

létezhet.  Az egyénre nemcsak közvetlenül, hanem a közösségen keresztül, mint 

a közösség egy tagjára is hatunk.  

Az ember, így a diák is vágyik az elismerésre, és azt csak a közösség révén 

nyerheti el. Ezért ez lesz a hajtóerő a közösségteremtésben. Az ember társadalmi 

lény, és vágyik arra, hogy ezt megtapasztalhassa. Mégis a mai hazai viszonyokat 

nem hatja át az együttműködés vágya, helyette a szorongás, a félelem, a 

bizalmatlanság a jellemző. A pedagógus ezt nem tudja megváltoztatni, csak 

enyhíteni tud a problémákon. Fel kell fedeztetnie a diákokkal a másokkal való 

együttműködés örömeit. Az egyénnek kell megtapasztalnia saját értékeit a 

közösségben, ahol megkritizálják, de el is ismerik, mert „Hiába fürösztöd 

önmagadban, csak másban moshatod meg arcodat.” 

Mert a közösség gazdagítja az emberi életet. Az együttesség élményét hozza a 

személyes érintkezés, a közös emberi vonások, az azonos élethelyzet, az 

összetartozás érzése, az együttlét örömforrása. Az együttesség élményén túl az 

együttműködés a másik ismérve a közösségnek. A szolidaritás érzés, egymás 
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kölcsönös segítése, a közös produktum értékessége, a közös munka öröme. Ezek 

után a közös ügy nemes üggyé válik, az összetartozás élményét eredményezi, a 

bizalom, az önzetlenség, tisztelet mások szokásaival szemben, áldozatvállalás – 

mindezek a közösségélményből fakadnak és gazdagítják a személyiséget, 

fejlesztik azt. 

 

f)Kiindulópont az optimista felfogás.  

A nevelésben mindig abból kell kiindulni, hogy minden gyermekben van olyan 

pozitív vonás, mely az eredményes ráhatás kiindulópontja lehet. Ezen túl pedig a 

diák személyét mindig pozitívan kell értékelni, mindig a pozitív értékeket kell 

hangsúlyozni. 

 

 

3. A nevelő-oktató munka céljai, feladatai 

 

A nevelő-oktató munka céljainak, feladatainak meghatározásakor irányító 

elvül az előző fejezetben meghatározott nevelési alapelvek szolgáltak. Egy 

mondatban megfogalmazva nevelési célunk a gyermek személyiségének, 

képességeinek a legsokoldalúbb, legszínvonalasabb fejlesztése.  

 

Ez egy összetett folyamat, mely a következő részterületekre ágazik szét: 

 

a) Családi életre nevelés 

A fiatalok többsége számára a magánszféra értékei: a család, a barátság, a 

szerelem nagyon fontosak. Iskolánk nevelési rendszere is családpárti. A 

család az egymással szemben elkötelezett és egymásra utalt személyek, 

generációk jogilag vagy társadalmilag elismert közössége. Tagjait 

érzelmi, támogató, gondozó, szellemi, lelki kapcsolat és felelősség köti 

össze. Tehát fontos erkölcsi értékek jelennek meg a családon belül, 

melyek megléte boldogságot, kiegyensúlyozottságot okoz. Az iskola a 

nevelés, oktatás során életmód- és életvezetési stílusokat közvetíthet 

modellként, hogy elősegítse a majdani harmonikus családi élet 

megteremtését. 

 

b) Felelős állampolgárrá nevelés (közéleti nevelés) 

A demokratikus jogállamban a társadalom fejlődésének és az egyén 

sikerességének, boldogulásának s nem ritkán boldogságának is egyik 

fontos feltétele az egyén részvétele a civil társadalom, a lakóhelyi, a 

szakmai, kulturális közösség életében és/vagy a politikai életben.  

A tanulót a környezetében zajló események ismerőjévé, részesévé akarjuk 

nevelni. Olyan részvétel ez, amelyet a megfelelő tudás, a társadalmi 

együttélés szabályainak betartása, az erőszakmentesség jellemez. 
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A tanuló ismerje jogait és kötelességeit, ne csak az iskolában, hanem a 

társadalomban is fogadja el a demokráciát, mint értéket. Ebben a 

folyamatban az iskola fontos szerepet tölthet be, alapvetően az iskola 

segítheti elő a tanulók aktív állampolgárrá válását.  

 Fontos az, hogy a fiatalok képesek legyenek saját állásfoglalás 

kialakítására és az önálló problémakezelést lehetővé tevő autonómiára. 

Legyenek képesek a saját előítéleteikkel való szembesülésre, ezek 

leküzdésére, illetve a másság elfogadására. Itt meghatározó értékké válik a 

pluralizmus. Feltehető a kérdés miképpen élhetnek együtt különböző 

meggyőződésű emberek? A válasz egyszerű: tudomásul kell venni a 

sokféleséget, bele kell helyezkedni mások helyzetébe, gondolataiba. Ez az 

egyénnel szemben hármas követelményt támaszt: 

 tolerancia, 

 empátia (belehelyezkedés), 

 szolidaritás. 
Vagyis el kell fogadni a másik embert a másságával együtt. Ez egy 

nagyon nehéz nevelési feladat, viszont törekedni kell a megvalósítására, 

hiszen mindez már mikro szinten az iskolában indul. Először itt kell 

megvalósítani, és ha ez sikerül akkor, az életbe kikerülve a munka 

világában, felnőtt korban is van esély elérésére.  

 

c) Értékes munkavállalóvá nevelés 

Az iskolának célja a tanulónak társadalmi munkamegosztásra való 

optimális felkészítése. Az iskola korszerű, általános és szakmai 

műveltséget közvetít. Az iskola célja, hogy segítse a tanulók további 

életét, a munkavállalói létre, a továbbtanulásra való felkészítést. Ennek 

legfontosabb összetevője a képességek megismerésén alapuló önismeret 

fejlesztése. 

Tudatosítanunk kell a tanulókban, hogy életpályájuk során többször 

kényszerülhetnek pályamódosításra. 

Az iskolának átfogó képet kell nyújtania a munka világáról, biztosítani 

kell azt, hogy a tanulók kipróbálhassák képességeiket. 

A tanulók hatékony társadalmi beilleszkedéséhez, az együttéléshez 

elengedhetetlenül fontos a szociális és állampolgári kompetencia 

fejlesztése. 

Sokszor az okoz problémát, hogy nincs elég önbizalma a diáknak, nem 

pozitív az önképe. Azonban az életbe kikerülve a fiatalnak különböző 

területeken kell megállnia a helyét, különböző szerepeknek kell 

megfelelnie. Ezért a pozitív énkép kialakításához az iskolának hozzá kell 

járulnia. A siker egyik titka, ha a tanár azt erősíti a diákban „Én tudom, 

hogy Te meg tudod csinálni”. Meg kell tanítani a gyereket arra, hogy tudja 

elfogadtatni magát, tudja értékelni saját magát, ezáltal mások tiszteletét, 
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megbecsülését kivívni, mert ennek hiányában az örök vesztes érzése kíséri 

egész életen át.  

A gazdálkodás és a pénz világának ismerete elengedhetetlenül fontos a 

minket körülvevő világ megértésében. E tudás nélkül nem érthetjük meg a 

köröttünk zajló folyamatokat. 

Az iskolai nevelésnek alapvető szerepe van abban, hogy a tanulók tudatos 

fogyasztókká váljanak, mérlegelni tudják a döntéseikkel járó 

kockázatokat. Ki kell alakítani azt a képességet, hogy egyensúlyt 

találjanak a rövidebb és hosszabb távú előnyök között. Meg kell őket 

tanítani a pénzzel való helyes bánásmódra.  

 

d) Személyiségfejlesztő nevelés és oktatás 

Az egyén maga határozza meg tevékenységének irányát, és aktivitásának 

mértéke és színvonala is nagymértékben függ az önmagáról, 

képességeiről, igényeiről alkotott képtől és az önmagával szemben 

támasztott elvárásoktól. Ezért fejleszteni kívánjuk a tanulók önismeretét, 

együttműködési készségét. Hozzá akarunk járulni életmódjuk, 

motívumaik, szokásaik, az értékekkel történő azonosulásuk fokozatos 

kialakításához. A fokozatosság azt jelenti, hogy először önmaguk 

megismerése a cél: erényeik felismerése és erősítése, a kiküszöbölhető 

hibák korrigálása, önmaguk elfogadása és elfogadtatása. Ki kell 

alakítanunk bennük az önfejlesztés igényét. Az egyén önmagához való 

viszonyának alakításában alapvető célként tűzhető ki az önmegismerés és 

az önkontroll, a felelősség önmagunkért, az önállóság, az önfejlesztés 

igénye, az erre irányuló tevékenységek, valamint mindezek 

eredményeként a személyes méltóság. 

Ennek eredményeképpen mód nyílik a személyiségjegyekkel összehangolt 

egyéni tanulási módszerek kialakítására is, ez pedig az eredményes 

tanulást vonhatja maga után, ezáltal pedig nő önbecsülésük, hit önmaguk 

erejében.  

 

e) Egészségre nevelés 

El kell fogadtatni az egészséget, mint alapértéket a tanulókkal, fel kell 

kelteni bennük az egészségmegőrzés igényét. Meg kell előzni az 

egészségkárosító szokások, szenvedélyek kialakulását, illetve probléma 

esetén segítséget kell nyújtani ezek leküzdésében. Egészséges életmódra 

kell neveljük őket. Ebbe több terület is beletartozik: 

 a szexuális kultúrára nevelés, 

 az aktív pihenés, 

 a test- és szépségápolás, 

 a sport, 

 a stressz-kezelés, 
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Az egészséges életmódra nevelés nemcsak a betegségek megelőzésének 

módjára tanít, hanem az egészséges állapot örömteli megélésére és a 

harmonikus élet értékként való tiszteletére is nevel. Ösztönözni kell őket 

az egészséges életvitel szokásrendszerének kialakítására. Emellett az 

iskolának fejleszteni kell a beteg, sérült, fogyatékos emberek iránti 

elfogadó és segítőkész magatartást. Fel kell készítenünk gyerekeinket a 

veszélyhelyzetek egyéni és közösségi szintű megelőzésére, kezelésére. Az 

egészséges, harmonikus életvitelt megalapozó szokások kialakításában 

nagy szerepet kell, hogy kapjon az iskola. Eléréséhez iskolánk 

egészségnevelési programja nyújt segítséget. 

 

f) Esztétikai nevelés 

Teret akarunk adni a színes, sokoldalú iskolai életnek, ezen belül a tanulás 

mellett a szórakozásnak is. Váljon a tanuló szükségletévé a nevelés során 

az esztétikus környezet, a szabadidő tartalmas eltöltésének igénye, és 

lehetőségei szerint annak megvalósítása. Addig nem veheti birtokába a 

világot a maga végtelen gazdagságában, sokszínűségében a fiatal, amíg 

nem képes önálló esztétikai tevékenységre. Az iskolai esztétikai 

nevelésnek két egymással szorosan összefüggő célja van: az egyik a 

művészi alkotások befogadására való nevelés (alkalmassá váljanak a 

művészi alkotások tudatos élvezésére, a fiatalok legyenek nyitottak, 

fogékonyak a kultúra iránt), a másik a művészet által való nevelés.  

Az esztétikum sokféle formában jöhet létre a valóság különböző 

területein. A magatartás esztétikuma például: fegyelmezett, udvarias, 

kulturált magatartást jelent, egymás iránti tiszteletet, megbecsülést, 

szeretetet. De ez csak közösségben bontakozhat ki. A bennünk élő nemes 

emberi tartalmak magunkba zárva mit sem érnek.  

A munka esztétikuma az alkotás gyönyörűségét, a munka iránti 

lelkesedést, a jól végzett munka fölötti megelégedést jelenti. 

 

g) Alapvető erkölcsi értékek megismertetése, elfogadtatása 

Ezek közé tartozik:  

 a kötelességérzet, 

 a felelősségérzet, 

 a becsületesség, 

 a tolerancia, 

 a szeretet, a megértés. 
A pedagógusnak ezen értékek elfogadásáért percről-percre meg kell 

küzdenie. Mai világunkban nem divat a fenti értékek betartása, és sajnos a 

tanuló lépten-nyomon azt tapasztalja, hogy a felnőttek sem mutatnak jó 

példát ezen a téren.  E miatt nehéz a pedagógus feladata.  
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h) Kreativitásra nevelés 

A diákok mindegyike rendelkezik kreatív képességekkel. Az oktatási 

rendszer akaratlanul is eddig olyan korlátokat emelt, amelyek 

akadályozták a tanulók kreativitásának kibontakozását.  

Ezeket a korlátokat kell ma felismerni és elmozdítani. A kreatív 

gondolkodás valójában a korábban egymással kapcsolatban nem lévő 

dolgok vagy fogalmak összekapcsolása. 

Ennek azonban vannak korlátai. A magától értetődő megoldást könnyebb 

elfogadni különösebb gondolkodás nélkül. Máskor, ha új ötlet születik, el 

lehet hessegetni azzal az indokkal, hogy ez „őrültség”. Azonban kreatív 

helyzetekben ezeknek a gátló tényezőknek nincs helyük, csökkenteni kell 

az erejüket, meg kell tőlük szabadulni. Olyan légkört kell teremteni az 

iskolában, amelyben az ötletek szabadon szárnyalhatnak, és elfogadtatásra 

találnak.  

 

 

4. A nevelő-oktató munka módszerei, eljárásai, eszközei 

 

A nevelés és oktatás szoros egységet képez. Szinte szétválaszthatatlanok 

egymástól. A pedagógus, amikor oktat, egyben nevel is. A nevelés eddig 

háttérbe szorult. Az utóbbi időkben lassan elfoglalja fontosságának megfelelő 

helyét.  

Az információdömping helyett ma már elfogadott, hogy a tanuló képességeit és 

személyiségét kell fejleszteni. Sokkal jobban hasznosíthatja mindezt majd 

felnőtt életében, mint a bemagolt adatokat, amik a következő témazáró 

dolgozatra már el is tűnnek emlékezetéből, hiszen kell a hely az újnak. Inkább 

készséget kell kialakítani, tanítani a gyerekeknek, eligazítani abban, hogy mi vár 

rá a való életben, hogy védheti ki a csalódásokat, hogy lehet sikeres felnőtt. 

 Az oktatással kapcsolatban pedig a fontos ismeretek a gyakoroltatásával sokkal 

többet érünk el, mint sok kis információ követelésével. Inkább a logikus 

összefüggésekre kell rávezetni a tanulót, hogy ő maga is a felfedezés erejével 

akár a következő lépést már ki tudja következtetni. Így nemcsak sikerélményt 

okozunk tanulóinknak, hanem még kedvüket is megnöveljük a következő órára 

való készüléskor. 

 

Mindezek figyelembevételével most már csak a nevelésre koncentrálva - de 

fenntartva azt a megállapítást, hogy nincs oktatás nevelés nélkül – a következő 

módszereket, eljárásokat, eszközöket alkalmazzuk nevelőmunkánk során: 
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a) A nevelő-oktató munka módszerei iskolánkban 

A nevelés céljainak, feladatainak megvalósítását az alkalmazott módszerek 

segítik elő, melyek a pedagógustól nagy igényességet és sokrétűséget kívánnak 

meg.  

A pedagógus személyisége, vezetői stílusa befolyásolja a tanulók aktivitásának, 

együttműködési készségének kedvező vagy kedvezőtlen alakulását. A nevelés 

folyamatában a tudatosítás, az érzelemkeltés, a meggyőzés sokféle formája 

alkalmazható.  

A tanuló magatartását formáló módszerek közül fontosak: 

 ösztönzés, 

 serkentés, 

 biztatás, 

 ígéret, 

 helyeslés, 

 elismerés, 

 dicséret, 

 jutalmazás, 

 utasítás, 

 parancs, 

 kényszer, 

 büntetés. 
 

Érvényesülnie kell a pedagógus módszereiben a tanulók személyiségének a 

megbecsülése. Ez kizár minden szeszélyt és önkényeskedést, kerüli a 

szorongást, megfélemlítést kiváltó elemeket. A pedagógus módszereit a nyíltság 

és a következetesség kell, hogy jellemezze. 

A nevelési módszereknek rugalmasnak kell lenniük, mert hiába tervezzük meg 

őket előre, a nevelő hatások, eredmények figyelembevételével felül kell 

vizsgálni, és ha szükséges módosítani rajtuk. Ha a tanár képes lemondani 

„hatalmi pozíciójáról”, és „mindentudó szerepéről” ha nem gondolja, hogy a 

diák problémáit is neki kell megoldania, akkor juthat el azokhoz a 

kommunikációs formákhoz, amelyek megkönnyítik az együttműködést a 

diákkal.   

 Míg a passzív hallgatás a pedagógus részéről még nem elégíti ki a 

kölcsönös, kétoldalú beszélgetés iránti igényt, addig a megerősítő 

reagálások már jobban jelzik a diákoknak, hogy a pedagógus odafigyel 

rájuk. 

 A segítő kérdések azt jelentik a diák számára, hogy a tanár meg akarja 

hallgatni őt, és időt szán arra, hogy a tanácsadója legyen.  

 A teljes sikert az aktív hallgatás hozza meg. Ez érezteti a diákokkal, hogy 

gondolataikat, érzéseiket tiszteletben tartják, megértik és elfogadják. 

Segíti a diákokat abban, hogy emberinek fogadják el saját érzéseiket és 
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megkönnyíti a mélyen rejlő, lényeges problémák feltárását. Beindítja a 

problémamegoldó folyamatot, de meghagyja a diáknak a megoldás 

felelősségét.  

A pedagógus empátiás képessége, illetve annak hiánya nagyban meghatározza 

az empátia alkalmazásának lehetőségét a nevelőmunkában. A tanári munkában 

az empatikus megértésre különösen akkor van szükség, amikor a diák 

bizonytalan, fél, zavart, szorong, problémákkal küszködik, meginog az 

önértékelése.  

Az iskolai nevelőmunkában a pedagógusnak reagálnia kell a társadalmi valóság 

változásaiból fakadó újabb és újabb kihívásokra. A tanárnak és nevelése által a 

diáknak is toleránssá kell válnia. Persze a türelem, az elfogadás, a belátás nem 

jelent közömbösséget, de nem azonos azzal sem, hogy mindent egyaránt és 

egyformán értékesnek tekintünk. Jelenti viszont azt, hogy tudomásul vesszük, 

ami számunkra nem, az a másiknak még fontos lehet. Tisztában vagyunk azzal 

is, hogyha valaki nézeteivel, álláspontjával szemben fenntartásunk, vitánk van, 

az nem jelenti egyben a másik emberségének, emberi mivoltának 

megkérdőjelezését. 

A megértés az első lépés az elfogadásig vezető úton. A toleráns magatartás 

főként abban fog megnyilvánulni, hogy azokat, akikkel nehéz, gátolt az 

együttműködés mennyire vagyunk képesek elfogadni, és a velük kialakult 

konfliktusokat megoldani. 

Ennek a toleráns magatartásnak a szükségessége lépten-nyomon előjön az 

iskolában. A pedagógus és a diák között, de a diák-diák között is. Ha a 

pedagógus jó példával járt elől, és diákjait is erre a toleráns magatartásra 

nevelte, akkor ezek a konfliktusok diák-diák között legtöbbször feloldódnak. Ha 

mégsem, akkor a toleráns magatartás kialakítását a pedagógus részéről tovább 

kell erősíteni az iskolában. 

Az együttműködési készség erősítése szintén nevelési módszereink közé kell 

hogy tartozzon. A csoportos tevékenységen keresztül a gyerekek megtanulják és 

gyakorolják is a közös munka szabályainak szerepét. 

Az értékek tisztelete, megbecsülése olyan nevelési feladatokat tartalmaz, 

amelyek segítségével a gyerekek képesek és készek mások értékeinek 

felismerésére és elismerésére: ez a nyitott, érdeklődő, barátságos odafordulás a 

másikhoz. A pedagógus ezt látván úgy érzi, volt miért dolgoznia, munkájának 

beérett gyümölcse. 

Az utóbbi eléréshez jelentős segítséget adhat kiegyensúlyozott értékelő 

tevékenységünk.  

 

b)A nevelő-oktató munka eljárásai, eszközei  

Az eljárások valójában a nevelési módszerek konkrét alkalmazásai 

meghatározott, specifikus körülmények között. Mindez adott esetben a nevelő 

aktivitásától, találékonyságától, a pedagógiai intuíciótól függ.  
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Az eszközök pedig olyan tárgyakat, jelenségeket, tevékenységi formákat 

jelentenek, melyeket a nevelés céljából felhasználunk. Idesoroljuk a tanulók 

főbb tevékenységi formáit is: a sportot, a szabadidőt, a kulturális tevékenységet. 

De idetartozik eszközként a tanár magatartásformáló ereje is, vagy külső 

segítség igénybevétele nagyobb probléma esetén (pl: pedagógiai szakszolgálat, 

külső előadók meghívása) és a szülőkkel való rendszeres kapcsolattartás. Ilyen 

még a mindennapi odafigyelésünk a diákok felé, az adott esetben történő 

segítségnyújtás, a folyamatos kommunikáció.  

 

A nevelési módszerek, eljárások, eszközök segítségével valósítjuk meg kitűzött 

nevelési céljainkat, feladatainkat. Bízva abban, hogy tanulóinkat a szépre, a jóra 

tanítjuk és ha néha szigorúak is módszereink, ennek ellenére az ő javukat 

szolgálják. 

 

Záró gondolatok 

 

A nevelő-oktató munka alapelveinek, céljainak, módszereinek 

megfogalmazása után feltehető a kérdés: Van-e értelme mindezeknek? A 

technika fejlődése által jobb lett-e a világ? – kérdésre kérdéssel válaszolunk. Ezt 

az utóbbi kérdést már Arany János is megfogalmazta magában. Ma csak azt 

válaszolhatjuk rá: nem. Az ember nem lett jobbá a technikai csodák segítségével 

sem, sőt… 

A probléma az, hogy nem a világot, az embert kell jobbá tenni a nevelés 

segítségével. És ezáltal lehetne önmegváltásról, családmegváltásról, 

világmegváltásról beszélni. A végső válasz: a nevelés által jobb lesz az ember, 

és így általa a világ is jobb lehet. Ha a pedagógus az iskola világában ehhez 

bármilyen kis szinten is hozzájárulhat, akkor már megéri, és érdemes küzdeni, 

mert „csak egy szeretetteli együttélésben megvalósuló neveléssel tartható fenn a 

világ”. 

 

 

 
II. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 

 

 

 A személyiségfejlesztés az önfejlődés elősegítése, a belső lehetőségeket 

kicsalogató és azokat társas kapcsolatokban kipróbáló öntapasztalás folyamata, 

amelynek során arra építünk, ami a személyiségben lehetőségként adott. A 

tanulók személyiségfejlesztése, harmonikus, öröm- és alkotóképes emberré 

nevelése megkívánja azt a nevelési többletet, amelyben a világra vonatkozó 

ismeretekkel szinkronban fejlesztjük neveltjeink belső, pszichikus világát, társas 

kapcsolati és egyedi személyiségi készségeit is. Az évekig tartó együttes munka, 

tanulás során elő kell segítenünk a tudásnak és az emberségnek, az 
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intelligenciának és a cselekvőképességnek, az önkibontakoztatásra és 

önfejlesztésre való készségnek a fejlődését. Ezt akkor szolgálhatjuk leginkább, 

ha mintát adunk arra, miképp viszonyuljon a tanuló önmagához és a világhoz, 

társaihoz és családi környezetéhez, valamint az iskolai helyzetekhez. Ezt a 

fejlesztőmunkát leginkább olyan élményekkel érhetjük el, amelyekben a diák 

önmaga rájöhet arra, hogy mire képes. Sőt, arra is, hogy ezt miként fogadják 

társai.  

 A nevelés gondja az iskolában a pedagógusé, ezért valamennyi hasznos 

eszköznek az ő kezében kell lennie.  

Iskolánkban a személyiségfejlesztést a következő négy konkrét pedagógiai 

feladat köré csoportosítjuk nevelői munkánk során: 

1. Az értelem kiművelése terén elvégzendő feladatok: 

 a megismerési vágy fejlesztése 

 a tapasztalati és értelmező tanulás elsajátítása 

2. A segítő életmódra nevelés területén elvégzendő feladat: 

 a pozitív szociális szokások kialakulásának segítése 

3. Az egészséges és kulturált életmódra nevelés feladata: 

 a mintaszerűen egészséges életmód ismérveinek megismertetése a 
tanulókkal 

 a tanulói önértékelés rendszeressé válása a nevelő munka során 

4. Az alkotóképesség, a kreativitás fejlesztése: 

 a szabályhasználat képességének fejlesztése 

 az iskolán kívüli fórumok egyre hatékonyabb kihasználása 

 az önálló ismeretszerzés önfejlesztés igényének, képességének 

erősítése 

A személyiségfejlesztés minden tantárgy tanításának része, minden tanár a 

saját szakterületén és egyéniségével formálja a diákot. A tanórán kívüli iskolai 

tevékenységek szerepe különösen fontos. A szabadidős tevékenységek 

összehangolása az ezért felelő pedagógus kiemelt feladata. 

Modern korunk nem kedvez a stabil, kiegyensúlyozott személyiség 

megőrzésének. Ezért is oly fontos a pedagógus számára, hogy minden 

tanítványát egyéniségként, szuverén személyiségként kezelje, főképpen a 

kamaszkor idején, a felnőttkor küszöbén. Minden foglalkozás (óra alatti, 

szakköri, iskolán kívüli, személyes) fontos, hogy egyénre szabott legyen. 

Diákjainkat mindenekelőtt egy olyan ritmusú életvezetésre kell 

megtanítanunk, amely testi-, lelki- és szellemi fejlődésüket szolgálja.  
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A családi háttér szerepéről külön tanulmányokat lehetne írni. Ha a szülők 

együtt is élnek, akkor is szembekerülhetünk a munkanélküliség és az 

alkoholizmus problémájával. 

A gyermek a viselkedésmintáit nem csupán szüleitől szerzi, de a barátaitól 

is, s tán ebben a korban ez utóbbi a meghatározóbb. Amennyiben iskolán belüli 

kötésekről, kapcsolatokról van szó, ez látható. A problémás helyzet akkor állhat 

elő, ha az iskolán kívüli, úgynevezett deviánsabb csoportokhoz való tartozás 

esete áll fenn. 

Amennyiben e külső, veszélyes hatások érik a tanulót (drog, túlzott 

alkoholfogyasztás stb.), ennek hatásait bármely nyitott szemmel járó kolléga 

észlelheti az órák alatti viselkedésen, levertségen, hiperaktivitáson, 

magatartászavaron. A tanár felelőssége, hogy megkülönböztesse az egyedi esetet 

attól, amikor már egy rossz irányba haladó életformával van dolga, ekkor már 

feltétlenül lépnie kell, hogy nagyobb baj ne történjen. 

 

Az egyén maga határozza meg tevékenysége irányát, és aktivitásának mértéke, 

színvonala is nagymértékben függ az önmagáról, képességeiről, igényeiről 

alkotott képtől és az önmagával szemben támasztott elvárásoktól.  

A személyiségfejlesztés területei 

A serdülőkori válságok eltorzíthatják a személyiség formálódását, 

akadályozhatják a rendszer integrált működését. A személyiségfejlesztés 

legjellemzőbb területei az alábbiak: 

Önismeret: a személyiségben rejlő lehetőségek és gátak feltárása, a személyiség 

stabilizálása, az önálló döntéshez szükséges képességek kialakítása. 

A tanulás tanulása: a személyiségjegyekkel összehangolt egyéni tanulási 

módszerek, eljárások kialakítása valamennyi tantárgyban. 

Társas kapcsolatok: készség, képesség és igény a tartalmas, harmonikus emberi 

kapcsolatok kialakítására és ápolására. 

Konfliktuskezelés: képesség és igény a konfliktusok konstruktív módon történő 

kezelésére, a megélt konfliktusok hasznosítására az önismeret fejlesztésében, 

társas kapcsolatok minőségének javításában. 

Lelki egészség: a lelki egészség (mentálhigiéné) iránti igény felkeltése, ennek 

kialakításához és megőrzéséhez szükséges készségek és képességek kialakulása. 

Testi egészség: az egészségnek, mint alapértéknek az elfogadása, az 

egészségmegőrzés igényének felkeltése, az egészségkárosító szokások, 

szenvedélyek kialakulásának megelőzése, készség és képesség ezek leküzdésére. 

Viselkedéskultúra: a mindennapi együttéléshez szükséges civilizációs szokások 

kialakulása és megszilárdulása. 

Pályaorientáció: képesség a munkaerőpiacon történő eligazodásra, az egyéni 

vágyaknak, törekvéseknek a lehetőségekkel történő összehangolása. Felkészülés 

az „élethosszig tartó” tanulásra. 
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Jelenismeret: eligazodás a jelen társadalmi változásaiban, ellentmondásaiban, 

saját álláspont kialakítása a történésekkel kapcsolatban. 

Felelős állampolgár nevelése: a jogok és kötelességek ismerete az iskolában és 

a társadalomban, a demokráciának, mint értéknek az elfogadása, közös 

szabályok, normák alkotásához és működtetéséhez szükséges szemlélet 

kialakulása, az általánosan érvényes normákhoz, igény és szándék a saját 

előítéletekkel való szembesülésre, ezek leküzdésére, illetve a másság 

elfogadására.  

Globális problémák: a világ problémái iránti egyéni felelősség belátása, a 

kapcsolódó egyéni aktivitás terének megtalálása, a világ dolgai iránti 

érdeklődés, a folyamatos tájékozódás iránti igény felkeltése.  

Gazdasági nevelés: Célunk, hogy a tanulók tudatos fogyasztóvá váljanak. 

Tudjanak bánni a pénzzel, okos döntéseket hozzanak hitel és megtakarítási 

kérdésekben. Tudják távol tartani magukat a marketinghatásoktól, képesek 

legyenek a fogyasztási javakat, szolgáltatásokat a maguk javára fordítani. 

 

A tanulók személyiségének fejlesztése elsősorban a nevelőtestület, de az iskola 

valamennyi dolgozójának aktív közreműködésével valósulhat csak meg. Ebben 

a folyamatban a legfontosabb láncszem a tanuló osztályfőnöke. Az ő kitüntetett 

hivatása, hogy figyelje, kövesse és a lehetőségeihez képest irányítsa tanítványai 

személyiségének fejlődését. 

 

Minden egyes tanuló – ha még nem is kiforrott, de – egyéniség. 

Mindegyikükre más módon lehet és kell is hatni. Van, akiben a szeretetvágy 

igen erős, mást intellektusánál fogva lehet megnyerni, alakítani. Egyiknek 

erősíteni kell az önbizalmát, a másikat visszafogni, nehogy beképzeltsége 

eltávolítsa társaitól. Ugyanazt a külső magatartást, tettet az egyes tanulók belső 

motívumaitól és tulajdonságaitól függően mindegyiküknél másként kell 

megítélni. Más bánásmódot kíván az a tanuló, aki megbánja hibáját, és mást az, 

aki továbbra is kitart mellette. A tanuló teljesítményét is mindig 

személyiségével, képességeivel egységben kell szemlélni. A korábbi szinthez 

képest a nagy erőfeszítéssel kivívott előrehaladás mindig megfelelő méltánylást 

érdemel. 

Ehhez az apró nevelési alkalmakat is ki kell használni. A nevelés 

gyakorlatában erre a legkülönbözőbb helyzetek adódnak. Néhány perces 

folyosói beszélgetés, egy-egy érdeklődő szó, jó érzékkel, tapintatosan elejtett 

megjegyzés is nagyhatású lehet, ha nem „lelkizés” vagy „hegyi beszéd”, hanem 

olyan érzést kelt a tanulóban, hogy osztályfőnöke érdeklődik iránta, figyel a 

teljesítményére és magatartására, törődik vele, gondoskodik róla. Az osztályon 

belül figyelni kell azokra, akik súlyos gondokkal küzdenek, s problémájuk csak 

társadalmi segítséggel oldható meg. 
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Az egyes tanulók önismereti szintjének megállapításához alkalmazható 

eszközök a nevelési tevékenység során: 

 személyes beszélgetés, 

 konzultáció az osztályban tanító pedagógusokkal, 

 beszélgetés a szülőkkel, 

 célzott megfigyelés, 

 családrajz, 

 fogalmazásvizsgálat, 

 kérdőívek 

 csoportos beszélgetések, viták, 

 tanórán kívüli spontán megnyilvánulások megfigyelése (kirándulás, diák-

önkormányzati nap, stb.) 

Életkori sajátosságok szempontjából talán a legnehezebb a 14-18 éveseket 

jellemezni, mert ebben az életkori periódusban már sokkal nagyobbak az egyéni 

eltérések, kevesebb az általánosan megnyilvánuló közös vonás. 

Ebben a korban kiéleződnek az ellentmondások a törekvések és a 

lehetőségek között. Ebben az időszakban kell pályát, szakmát választani 

diákjainknak. A társadalmi nevelési tényezők sorába belép a munkahely, a maga 

sok pozitív és negatív hatásával. Ez az életszakasz ugrásszerű, minőségi 

változást hoz a tanulók testi és személyiségfejlődése szempontjából. Megfelelő 

irányítással (szakkörök, sportkör, továbbtanulási igény felkeltése stb.) elő lehet 

segíteni, hogy egy-egy tanulóban erősödjék az önfejlesztés igénye, amely az 

iskolai életen túli esztendőkben folytatódva eljuttathatja őt képességeinek 

csúcsára. 

A személyiségfejlesztés során elengedhetetlen két változásnak a 

tudatosítása, amely nagyban befolyásolhatja a pedagógusok munkájának a 

mértékét és módját ezen a területen. 

Számolni kell azzal, hogy a tanulók magánélete védettséget élvez, s az 

iskolának az érintettek hozzájárulása nélkül nem szabad beavatkoznia például 

egy-egy család életébe. A diákoknak joga van ahhoz, hogy ne engedjen – 

tanárainak se – betekintést személyes, intim szférájába. E körülmény feltétlenül 

korlátozza az önismeret-fejlesztés pszichológiai természetű lehetőségeit. 

A jelen problémáival történő foglalkozás lényegét érintő változás, hogy 

legitimmé vált a pluralizmus. A legkülönfélébb értékrendek, illetve értékrend-

töredékek egymás mellett élésére, esetleg konfliktusára kell berendezkedni. 

Ezen körülmények között pedig felértékelődik a jelen problémáiról, időszerű 
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jelenségeiről a tanulókkal folytatott érdemi dialógus, s egyúttal a gyermekek és 

fiatalok felkészítése a sokféle kiszámíthatatlan hatásra való optimális reagálásra. 

A személyiségfejlesztés tehát az önfejlődés elősegítése, a belső 

lehetőségeket kicsalogató és azokat társas kapcsolatokban kipróbáló 

öntapasztalás folyamata. A tanulók személyiségfejlesztése, harmonikus, öröm- 

és alkotóképes emberré nevelése megkívánja azt a nevelési többletet, amelyben 

a világra vonatkozó ismeretekkel szinkronban fejlesztjük gyermekeink belső, 

pszichikus világát, társas kapcsolati és egyedi személyiségi készségeit is. Az 

évekig tartó együttes munka, tanulás során egyaránt elő kell segítenünk a 

tudásnak és az emberségnek, az intelligenciának és a cselekvőképességnek, az 

önkibontakoztatásra és önfejlesztésre való készségnek a fejlődését. Ezt akkor 

szolgálhatjuk leginkább, ha mintát adunk arra, miképp viszonyuljon a tanuló 

önmagához és a világhoz, társaihoz és családi környezetéhez, valamint az iskolai 

helyzetekhez. Ezt a fejlesztőmunkát leginkább olyan élményekkel érhetjük el, 

amelyekben a diák önmaga jöhet rá arra, hogy mire képes. Sőt, arra is, hogy ezt 

miként fogadják társai. 

A pedagógusnak tehát nagy hozzáértéssel kell ezt a feladatot ellátni 

minden tanórán, tanórán kívül is, de elsősorban osztályfőnöki órákon. 

 

 

III. Az egészségfejlesztéssel összefüggő feladatok 
 

Az egészségnevelés átfogó célja, hogy elősegítse a tanulók egészségfejlesztési 

attitűdjének, magatartásának, életvitelének kialakulását annak érdekében, hogy a 

felnövekvő nemzedék minden tagja képes legyen arra, hogy folyamatosan 

nyomon kövesse saját egészségi állapotát, érzékelje a belső és külső környezeti 

tényezők megváltozásából fakadó, az egészségi állapotot érintő hatásokat és ez 

által képessé váljon az egészség megőrzésére, illetve a veszélyeztető hatások 

csökkentésére. 

 

Az iskolára nagy feladat és felelősség hárul a felnövekvő nemzedékek 

egészséges életmódra nevelésében. Minden tevékenységével szolgálnia kell a 

tanulók egészséges testi, lelki és szociális fejlődését. Személyi és tárgyi 

környezetével az iskolának segítenie kell azoknak a pozitív beállítódásoknak, 

magatartásoknak és szokásoknak a kialakulását, amelyek a gyerekek, a fiatalok 

egészségi állapotát javítják. 

Az egészségfejlesztés az a folyamat, amely lehetőséget teremt, és képessé teszi 

az embereket arra, hogy egyre fokozódó kontrollt szerezzenek saját egészségi 

állapotuk felett, és ez által képessé váljanak annak javítására, alakítására. Az 

egészséget tehát, mint a mindennapi élet erőforrását, nem pedig mint életcélt 

kell értelmezni. Az egészségfejlesztés sarokpontjai a következők: 

 

 az egész lakosságra irányul, és az együttműködésre épít 
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 az okok feltárására és a feltételek megteremtésére irányul a társadalom 
különböző szereplőivel való együttműködésben 

 az egyén autonómiája érvényesül az egészséget befolyásoló döntésben és 
aktivitásban. 

 

Az egészséges életmódra nevelés nem csak a betegségek megelőzésének 

módjára tanít, hanem az egészséges állapot örömteli megélésére és a harmonikus 

élet értékként való tiszteletére is nevel. 

 

A Köznevelési törvény szerint (128. § (1))a teljes körű egészségfejlesztés célja, 

hogy a nevelési-oktatási intézményben eltöltött időben minden gyermek 

részesüljön a teljes testi-lelki jóllétét, egészségét, egészségi állapotát hatékonyan 

fejlesztő, a nevelési-oktatási intézmény mindennapjaiban rendszerszerűen 

működő egészségfejlesztő tevékenységekben. 

A teljes körű egészségfejlesztés olyan folyamat, amelynek eredményeképpen a 

pedagógusok a nevelési-oktatási intézményben végzett tevékenységet, a helyi 

pedagógiai programot és szervezeti működést, a gyermek, a tanuló és a szülő 

részvételét a nevelési-oktatási intézmény életében úgy befolyásolják, hogy az a 

gyermek, a tanuló egészségi állapotának kedvező irányú változását idézze elő. 

A mindennapos működésében kiemelt figyelmet kell fordítani a gyermek, a 

tanuló egészséghez, biztonsághoz való jogai alapján a teljes körű 

egészségfejlesztéssel összefüggő feladatokra, amelyek különösen 

a) az egészséges táplálkozás, 

b) a mindennapos testnevelés, testmozgás, 

c) a testi és lelki egészség fejlesztése, a viselkedési függőségek, a 

szenvedélybetegségekhez vezető szerek fogyasztásának megelőzése, 

d) a bántalmazás és iskolai erőszak megelőzése, 

e) a baleset-megelőzés és elsősegélynyújtás, 

f) a személyi higiéné területére terjednek ki. 

 

A teljes körű egészségfejlesztés figyelembe veszi a gyermekek, tanulók 

biológiai, társadalmi, életkori sajátosságait, és beilleszthető az átfogó 

prevenciós programokba. 

 

Célunk olyan egészségfejlesztő program kidolgozása, amelynek eredményeként 

a tanulóknál erősödjenek a személyiségfejlesztő hatások, csökkenjenek az 

ártótényezők, és, hogy az iskola bejezésekor a diákok saját életükre alkalmazni 

tudják az elsajátítottakat. 

Képesek legyenek figyelemmel kísérni: 

 viselkedésüket, az életvezetésük helyes alakítását, 

 az egészségkárosító magatartásformák elkerülését, 

 a betegségeket a korai szűrésekben való részvétel révén megelőzni, 
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 tudjanak sajátos étrendet, mozgásprogramot kialakítani egészségük 
megőrzése érdekében, 

 erősítsék a társas-kommunikációs készségeik fejlesztését és a 

konfliktuskezelési magatartásformák fejlesztését. 

 

Általános céljaink a következők:  

 

1. Minden rendelkezésre álló eszközzel elősegíteni a tanulók, a tantestület 
egészségének védelmét, az egészség fejlesztését és az eredményes tanulást. 

2. Együttműködést alakítunk ki az egészségügyi és gyermekvédelmi 
szakemberekkel, a szülőkkel, diákokkal annak érdekében, hogy az iskola 

egészséges környezet legyen. 

3. Kiemelt jelentőséget tulajdonítunk az egészséges étkezésnek, a testedzésnek, 
a szabadidő helyes eltöltésének. 

4. Teret adunk a lelki egészségfejlesztést és tanácsadást biztosító 

programoknak. 

5. Olyan nevelési-oktatási gyakorlatot folytatunk, amely tekintetbe veszi a 
tanulók és a pedagógusok jól-létét és méltóságát. 

6. Az egészség megőrzésére törekszünk a tanulók, családjaik és az iskola 
dolgozóinak körében. 

 

Az egészségi állapotot szakemberek szerint négy alapvető tényező határozza 

meg:  

a./ genetikai tényezők, 

b./ környezeti tényezők, 

c./ életmód, 

d./ az egészségügyi ellátó rendszer működése. 

Az iskola a fentiek közül érdemi hatást az iskola-egészségügyi ellátás 

minőségére és az életmódra, vagyis a két utóbbira tud gyakorolni.  

Az egészségfejlesztés magába foglalja a korszerű egészségnevelés, az elsődleges 

prevenció, a mentálhigiéné, az önsegítés feladatait, módszereit. Valójában az 

egészségfejlesztés az a folyamat, amely képessé teszi a gyerekeket és felnőtteket 

az egészséget meghatározó tényezők felügyeletére és ezáltal, egészségük 

javítására.  

Egészségfejlesztési célunk iskolánkban: testi, pszichikai, szellemi szempontból 

egészséges fiatalok nevelése,  

 

Módszereink: 

1. Higiénikus, egészséges életvitel 

 Az ember legfontosabb biológiai, pszichológiai, szociálpszichológiai 
jellemzőinek megismertetése (biológia órák). 

 Emberismeret, empátia, alkalmazkodó készség (osztályfőnöki órák).  

 Egyén és közösség (osztályfőnöki órák).     
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 Kulturált viselkedés (osztályfőnöki órák).    
 

2. Betegségek elkerülése, egészség megóvása  

 Testi és személyi higiénia, tisztálkodás, öltözködés (osztályfőnöki és 
természetismeret, biológia órán) 

 Személyi higiénia, öltözködés (osztályfőnöki órák) 

 Közlekedés kultúra és biztonság (osztályfőnöki órák) 

 Étrend (osztályfőnöki órák) 

 Baleset-megelőzés, elsősegély-nyújtási ismeretek 

 Testnevelési, tömegsport rendezvényeken való részvétel 

  Bőrgyógyász és kozmetikus meghívása a tanszalonba, ill. a Diószegi 

Napokra 
 

3. Lelki egészség megóvása, krízis prevenció 

 önismeret, mely vonatkozik a fiatalok szociális egészségi és érzelmi 
állapotára, magatartásbeli hiányosságokra, 

 stresszt oldó technikák: sikeres emberek életútjának bemutatása 
(művészek,tudósok), 

 emberismeret, empátia egyéni képességek és célok összhangja 

(osztályfőnöki órán) 
 

4. Függőséghez vezető motívumok feltárása, egészségkárosító szokások 

megelőzése 

 egészségkárosító élvezeti szerek, 

 serkentők, nyugtatók drogok, 

 szenvedélybetegségek, 

 függőséghez vezető okok feltárása, tudatosítása. 
 

5. A családi életre, szülővé nevelés témakörei 

 barátság, partnerkapcsolatok, 

 a család funkciója, jelentősége, 

 érzések – érzelmek – értékek, 

 családtervezés, 

 terhesség, szülés, csecsemőgondozás, 

 AIDS és más szexuális úton terjedő betegségek, 

 szülői felelősség – konfliktusok feloldása, 

 családalapítás, családjogi törvény, 

 betegbiztosítás, egészségügyi szolgáltatások igénybevételük módjai. 
 

 

6. Szabadidő – kultúra fejlesztése 

A mai családok életére a túlterheltség, a túlhajszoltság a jellemző, ezért a szülő 

„nem ér rá” gyermekével foglalkozni. Hiányzik az értékorientált nevelés, így 

fiataljaink gyakran nem tudják mi a helyes és helytelen szórakozási mód. A 
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szociálisan hátrányos helyzetű tanulóinknál a család különböző okok miatt nem 

tudja ezt a feladatot ellátni, illetve nem megfelelően. Emiatt a kulturált 

szórakozás megtanítása rendkívüli jelentőséggel bír, hogy gyerekeink a stressz 

és unalom elől ne az alkohol, drog és egyéb pótcselekvések világába 

meneküljenek. 

 

A kitűzött célok megvalósítása a tanuló, az egyén autonómiájára épül, hiszen 

ahogy nevelni nem lehet önmaga ellenében az embert, úgy egészséges emberré 

sem válhat senki anélkül, hogy ehhez önmaga ne járulna hozzá.  

Az egészség pedig azáltal keletkezik, hogy az ember törődik saját magával és 

másokkal, hogy képes döntéseket hozni és életkörülményeit kézben tartani. Erre 

kell ösztönözni diákjainkat, és rajtuk keresztül az új nemzedéket. 

 

 

 

 

IV. A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok 
 

  

Egy iskolában a feladatok végrehajtása nem oldható meg egy, esetleg néhány 

évfolyam pedagógiai munkájával, nem köthetők egy műveltségi területhez, egy 

tantárgyhoz. Olyan készségek fejlesztéséről, olyan ismeretek átadásáról kell sok 

esetben gondoskodnia az iskolának, amelyeknek meg kell jelenniük szinte 

minden pedagógus ismeretközlő tevékenységében, igazodva az éppen adott 

tanulói csoporthoz, az érintett tanulók életkorához, személyiségéhez, 

felkészültségéhez. Ezek az ellátandó feladatok az iskola pedagógiai 

értékközvetítő tevékenységének lényegét adják, amelyek célja elsősorban a 

személyiségfejlesztés és a közösségfejlesztés. 

Ezek közé tartoznak: 

 az erkölcsi ismeretek 

 a családi és közösségi kapcsolatok elmélyítését támogató fejlesztési 
feladatok, és azok részét képező ismeretek, 

 az előítéletek felismerésére való képesség, 

 a testi és lelki egészség megőrzésére történő felkészítés, 

 a bűnmegelőzés, 

 a drog-prevenció, 

 fogyasztóvédelmi nevelés. 
E körben minden pedagógusnak van feladata. Ahhoz, hogy a tanuló 

eredményesen dolgozhasson, biztosítani kell számukra a tudás megszerzéséhez 

szükséges jó klímát, azaz közösséget kell formálni az osztályból. Ez tudatos 

pedagógiai, szociológiai, pszichológiai ismereteket és azok alkalmazását 

követeli meg az osztályfőnöktől. 
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Sajnálatos és gyakran tapasztalható, hogy a diákokban alacsony szintű az 

egymáshoz való alkalmazkodás képessége vagy szinte teljesen hiányzik belőlük 

a tapintat, mások tisztelete. Egymás közt is gyakran kíméletlenek, szolidaritásuk 

felszínes, és általában a felnőtt világgal szembeni dacszövetség jellemzi őket. 

Nagy mértékű a kulturálatlanság: szinte természetes a trágár beszéd, 

fegyelmezetlen és senkire tekintettel nem lévő magatartás, az udvariatlanság, a 

bántó és sértő viselkedés az utcán. Gyakori a vandalizmus, a randalírozás. 

A pedagógusoknak a szülőkkel együtt közösen kell harcolniuk  ezen negatív 

jelenségek ellen. 

 

Fontos nevelési feladat a szociális képességek kialakítása és fejlesztése, ami a 

következő területeken nyilvánul meg: 

 Kulturáltság a mindennapi érintkezésben, kommunikációban, 

viselkedésben, 

 másokkal való együttélés, együttműködés, 

 egymás elfogadása, tisztelete, segítése, 

 a másság tolerálása, türelem egymás iránt, 

 aktív részvétel a közösség életében, tevékenységében, 

 a személyes érdekek összehangolása a közösség érdekeivel, 

 önfegyelem, önkontroll. 
Tanulóink pozitív személyiséggé formálódásához kellenek a közös célkitűzések, 

erőfeszítések és élmények, az összetartozás érzése, az emberi kapcsolatok 

fontosságának felismerése. 

 

A közösségi nevelés lehetséges színterei az iskolában: 

 elsősorban az osztályközösségek és gyakorlati oktatási csoportok, 

 egyéb iskolai szerveződések: szakkörök, sportkörök, iskolai 

diákönkormányzat 

 közös programok: iskolai rendezvények, ünnepségek, kirándulások, közös 
színház-, mozi-, múzeumlátogatások, diáknapok. 

 

A közösség formálásában minden - a tanulókkal kapcsolatba kerülő pedagógus - 

részt vesz. Kiemelkedő szerepe van a csoport vezetőjének, osztályközösség 

esetén az osztályfőnöknek.  

Középiskolában már lehet támaszkodni a tanulók korábban szerzett közösségi 

élményeire, tapasztalataira. 

A középiskola első osztályába érkező gyerekek csoportjából közösséget 

formálni csak következetes nevelőmunkával lehet. Ezért az osztályfőnök 

munkája rendkívül összetett tevékenység. A kilencedik osztályba érkező 30-35, 

egymás számára idegen gyerekből kell az osztályfőnöknek közösséget 

kialakítani.  

Az osztályfőnök legaktuálisabb feladatai a tanévkezdéskor: 
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 a gyermekek személyiségének, életkörülményeinek megismerése, 

 a közösség és a közösségi érzés kialakítása, 

 érzelmi kötődés kialakítása az iskola hagyományaihoz, 

 bizalmas, szeretetteljes légkör kialakítása, 

 közös értékrendszer kialakítása, 

 az iskolai rend és fegyelem elfogadtatása, 

 képességek szerinti teljesítmény elérése, 

 a tudásvágy, a tanulási képesség kialakítása, 

 távlatadás. 
A gyerekek eltérő szociális környezetből érkeznek. Van közöttük helybeli, 

bejáró, vannak kollégisták, albérletben lakók is. Ugyanakkor különböző a 

család, az iskola és a társadalmi környezet is, amely eddig befolyásolta őket.  

  A közösség kapcsolatrendszerének megismerésére végezhetünk 

szociometriai felmérést, melynek során a következőkről kell tájékozódnunk: 

 aktivizálhatóság, 

 együttműködési képesség szintje, 

 a tanulók társas helyzete. 
Ezeket a sajátosságokat a közösség tagjainak esetében együtt kell látnunk, 

együttesen kell mérlegelnünk, érzékelnünk kell a változásait is, és a 

fejlesztésükre kell törekedni. Az erősebb, magasabb szintű közösség fokozza a 

személyiségnevelő hatást is. 

 

A közösség alakításának folyamata és módszerei: 

 A véletlenszerű együttléttől a szerveződésen át a tudatos együttműködésig 
és aktív cselekvésig kell eljutni. 

 Legfontosabb egy aktív mag kialakítása az osztályközösségben, akik 
legelőbb képesek magukévá tenni a feladatokat és húzóerőt jelentenek 

társaik számára. 

 Lényeges a bomlasztó elemek kiszűrése, negatív befolyásuk háttérbe 
szorítása. 

 Célszerű a közösséget állandó, illetve ideiglenesen kisebb csoportokra 

bontani, majd kollektív megbízásokat adni, felszítani az egészséges 

versenyszellemet. 

 Fontos, hogy legyen lehetőség olyan osztályfőnöki órára, ahol a tanulók 

megvitathatják a közösség életének fontos kérdéseit és feladatait, közös 

elhatározásra juthatnak.  

 

A végső cél, hogy az egyes tanulóközösségek ne izolálódjanak és ne csupán 

önmagukban, és önmagukért tevékenykedjenek, hanem az egész iskolaközösség 

életében (Diákönkormányzat) is vállaljanak szerepet. 
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V. A pedagógusok intézményi feladatai, az osztályfőnöki munka 

tartalma, az osztályfőnök feladatai 
 

 

 

A pedagógus alapvető feladata a rábízott gyermekek, tanulók nevelése, 

oktatása, a kerettantervben előírt törzsanyag átadása, elsajátításának ellenőrzése, 

sajátos nevelési igényű tanuló esetén az egyéni fejlesztési tervben foglaltak 

figyelembevételével.  

 

1. A pedagógus kötelessége, hogy  

 

a) nevelő és oktató munkája során gondoskodjék a gyermek személyiségének 
fejlődéséről, tehetségének kibontakoztatásáról, ennek érdekében tegyen meg 

minden tőle elvárhatót, figyelembe véve a gyermek egyéni képességeit, 

adottságait, fejlődésének ütemét, szociokulturális helyzetét,  

 

b) a különleges bánásmódot igénylő gyermekekkel egyénileg foglalkozzon, 
szükség szerint együttműködjön gyógypedagógussal vagy a nevelést, oktatást 

segítő más szakemberekkel, a bármilyen oknál fogva hátrányos helyzetű 

gyermek, tanuló felzárkózását elősegítse,  

 

c) segítse a tehetségek felismerését, kiteljesedését, nyilvántartsa a tehetséges 
tanulókat,  

 

d) előmozdítsa a gyermek, tanuló erkölcsi fejlődését, a közösségi 

együttműködés magatartási szabályainak elsajátítását, és törekedjen azok 

betartatására,  

 

e) a gyermek testi-lelki egészségének fejlesztése és megóvása érdekében tegyen 

meg minden lehetséges erőfeszítést: felvilágosítással, a munka- és 

balesetvédelmi előírások betartásával és betartatásával, a veszélyhelyzetek 

feltárásával és elhárításával, a szülő - és szükség esetén más szakemberek - 

bevonásával,  

 

f) a gyermekek, a tanulók és a szülők, valamint a munkatársak emberi 
méltóságát és jogait maradéktalanul tiszteletben tartsa, javaslataikra, 

kérdéseikre érdemi választ adjon,  

 

g) az ismereteket tárgyilagosan, sokoldalúan és változatos módszerekkel 
közvetítse, oktatómunkáját éves és tanórai szinten, tanulócsoporthoz igazítva, 

szakszerűen megtervezve végezze, irányítsa a tanulók tevékenységét,  
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h) a Kerettantervben és a Pedagógiai Programban meghatározottak szerint 

érdemjegyekkel vagy szövegesen, sokoldalúan, a követelményekhez 

igazodóan értékelje a tanulók munkáját, a dolgozataikat időben kijavítva adja 

ki azokat megtekintésre, 

 

i) folyamatosan képezze magát, részt vegyen a számára előírt pedagógus-
továbbképzéseken, határidőre megszerezze a kötelező minősítéseket,  

 

j) tanítványai pályaorientációját, aktív szakmai életútra történő felkészítését 
folyamatosan irányítsa,  

 

k) a pedagógiai programban és az SZMSZ-ben előírt valamennyi pedagógiai és 

adminisztratív feladatait maradéktalanul teljesítse,  

 

l) pontosan és aktívan részt vegyen a nevelőtestület, illetve munkaközösségi 
értekezleteken, a fogadóórákon, az iskolai ünnepségeken és az éves 

munkatervben előírt rendezvényeken,  

 

m) megőrizze a hivatali titkot,  
 

n) hivatásához méltó magatartást tanúsítson,  
 

o) a tanulók felügyeletét óraközi szünetekben következetesen, felelősségteljesen 
lássa el, 

 

p) a tanuló érdekében együttműködjön munkatársaival és más intézményekkel.  
 

 

 

2. Az osztályfőnöki munka: 

 

Általánosságban: A nevelési programunkban megfogalmazott elvek alapján 

képzeljük el az osztályfőnöki munka lényegét: 

 

„Kísérjük óvó szemmel, formáljuk a fiatal korában még szertelen embert, 

hogy felnőve ne csak termetében, de igazi emberi értékekben is nagy 

legyen.” 

Ezen túlmenően azonban a nevelés nem csak az osztályfőnöki órák keretein 

belül zajlik, hanem minden tanórának a célja:  

 

a) közösség- és személyiségfejlesztés,  

 

b) egymás szeretetére és tiszteletére,  
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c) a családi élet értékeinek megismerésére és megbecsülésére,  
 

d) együttműködésre,  
 

e) környezettudatosságra,  
 

f) egészséges életmódra,  
 

g) hazaszeretetre nevelés.  
 

A tanuló nevelése nem csak az iskolában történik, szükség van a szülőkkel való 

gyümölcsöző kapcsolattartásra, együttműködésre is. 

 

 

 

Az osztályfőnöknek, mint nevelési feladatok megvalósítása koordinátorának 

feladatai: 

 

 Az osztályfőnök és a diákok kapcsolata: 

a) az osztályfőnök közvetíti az osztályának a kulturált iskolai élet 
szabályrendszerét. Megismerteti, értelmezi és betartatja az osztály tanulóival 

a Házirendben rögzített szabályokat, 

 

b)  tájékoztatja a tanulókat a tanév rendjéről, az iskolai rendezvényekről, az 
aktuális eseményekről, 

 

c) az osztályfőnök megismerteti osztálya tanulóit az iskola hagyományaival, 
múltjának és jelenének értékével, 

 

d) motiválja a diákokat, hogy aktívan vegyenek részt az iskola által szervezett 
programokban. Különösen fontos az elsősavató, az ünnepségeken való 

ünnepélyes megjelenés, 

 

e) az osztályfőnök felelős az osztály által szervezett rendezvényekért (pl.: 
megemlékezés, múzeumlátogatás), ezeket előkészíti és lebonyolításában 

személyesen is részt vesz, 

 

f) az osztályfőnök felelős az osztály termének dekorációjáért, amely legyen 

összhangban az iskola által közvetített értékekkel, 
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g) tiszteletben tartja az egyes tanulók emberi méltóságát, törekedve önismeretük 
fejlesztésére. Nyomon követi a tanulók fejlődését, tevékenységét, és segít a 

felmerülő problémák megoldásában, 

 

h) az iskola pszichológusával együtt közreműködik a gyermek és 

ifjúságvédelmi feladatok ellátásban, a tanuló fejlődését veszélyeztető 

körülmények megelőzésében, feltárásában, megszüntetésében, 

 

i) az iskolai élet bármely területén (tanulmányi, kulturális, sport, stb.) elért 
kiemelkedő teljesítményeket jutalmazza, a tanulók iskolai szintű jutalmazását 

kezdeményezi. A szabályok ellen vétőket megbünteti, büntetésüket 

kezdeményezi, 

 

j) minősíti a tanulók magatartását, szorgalmát, az osztályozó értekezletek előtt, 
 

k) az osztályfőnök figyelemmel kíséri az osztályban tanító tanárok munkáját. 

(pl. órák beírása a naplóba, dolgozatok kijavítása, kiadása, fegyelmezési 

problémák), törekszik a kollégák tevékenységét összehangolni, 

 

l) az osztályfőnök kivizsgálja az osztályban tanító tanárok bármelyike számára 

problémát okozó eseteket. Kollégái kérésére összehívja az osztályban tanító 

tanárok értekezletét, ha szükségesnek látja, ilyen értekezletet maga is 

kezdeményezhet, 

 

m) képviseli az osztályba járó diákok érdekeit. A tudomására jutott 
jogsérelmeket saját hatáskörében vagy az iskolavezetés bevonásával 

orvosolja, 

 

n) irányítja tanulóit a mindennapi életben eligazodni, segítséget nyújt a 

tanulónak a pályaválasztásban. 

 

 A szülők és az osztályfőnök kapcsolata: 

a) az osztályfőnök kötelessége, hogy kapcsolatot tartson a szülőkkel. Félévente 
legalább egy alkalommal szülőértekezletet tart, ahol tájékoztatja őket a 

házirendről, gyermekük iskolai teljesítményéről, és magatartásáról, az ezzel 

kapcsolatban észlelt problémákról, az iskola döntéseiről, a gyermek 

tanulmányait érintő kérdésekről,  

 

b) gondoskodik arról, hogy a szülők szavazás útján megválasszák 

képviselőjüket, 
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c) az osztályfőnök az osztály tanulóinak szociális helyzetével kapcsolatos 
információval segíti az iskolai szociális döntések meghozóit, szükség esetén 

családot látogat, 

 

d) a tanuló iskolából való igazolatlan távolmaradásáról értesíti a szülőt, 
intézkedéseket tesz a törvényi előírások szerint, 

 

e) a szülők figyelmét felhívja arra, hogy a szakmai gyakorlaton való részvétel is 
a tanítás része. A hiányzásokat attól függően kell igazolni, hogy az iskolai 

tanműhelyben (ellenőrző) vagy tanulószerződéssel külső gazdálkodó 

szervezetnél van (táppénzes papír). Fontos, hogy igazolt 20%-os hiányzás is 

évismétlést jelent a szakképzési törvény szerint. 

 

 

 Adminisztrációs feladatok: 

a) osztálynapló, törzslapok, bizonyítványok pontos vezetése, a tanulói 
jogviszony megszűnésének, a tanuló továbbhaladásának, osztályozó, javító, 

és egyéb vizsgák záradékolása, 

 

b) a tantárgyak pontos beírása, (a tantárgyak nevét nem lehet rövidíteni) 
 

c) adatváltozások bejegyzése, a „bejáró” és „kollégista” (a kollégium 
megjelölésével) megjegyzés beírása a naplóba, a gyakorlati hely beírása a 

különböző dokumentumokba, 

 

d) a naplóban a csoportbontás jelölése (informatika, idegen nyelv, Közlekedés 
szakmacsoport (K), Egyéb szolgáltatás szakmacsoport (ESZ) elől a 

névsorban vagy a tanulónál, 

 

e)  féléves és év végi osztályozó konferencia előkészítésével kapcsolatos 

teendők elvégzése, statisztikai összesítések elkészítése, 

 

f) az osztályozó és különbözeti vizsgák időben történő megszervezése, 
lebonyolítása, 

 

g) hiányzások havi, félévi és év végi összesítése, az igazolatlanul hiányzó tanuló 
szüleinek értesítése a törvényi előírások szerint,  

 

h) a gyakorlati oktatásvezetővel kéthetente a hiányzók és a jegyek egyeztetése,  
  

i) a szaktanárok, a tantárgyak nevének és a fogadóórák beíratása az 
ellenőrzőbe, 
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j) az órarend ismertetése (változás esetén is!) (HONLAP), 
 

k) az ellenőrzőben a jegyek ellenőrzése legalább kéthavonta, szülők számára 

fontos információk beíratása. 

 

 

 

 

 

VI. A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai 

tevékenység helyi rendje 

 
 

A mindennapi nevelőmunka során előfordul, hogy a pedagógus olyan tanulóval 

találkozik, akikkel nehéz bánni, akik beilleszkedési, magatartási nehézségekkel 

küzdenek, vagy akiknek komoly nehézségeik vannak a tanulásban, vagy akik 

éppen kiemelten tehetségesek.  

Az előbb felsorolt tanulók különleges bánásmódot igényelnek nemcsak a 

nevelés, de az oktatás során is, ezért esetükben a pedagógus koncentrált 

figyelme, módszertani sokszínűsége, pszichológiai érzéke kiemelten szükséges.  

Az ilyen, kiemelt figyelmet igénylő tanulók „másságuk miatt” a többiektől 

eltérő nevelés-oktatásban kell, hogy részesüljenek. A Köznevelési törvény (47.§ 

(8) szerint „ha a gyermek, a tanuló beilleszkedési, tanulási, magatartási 

nehézséggel küzd, fejlesztő foglalkozásra jogosult. A fejlesztő foglalkozás a 

nevelési tanácsadás, az iskolai nevelés-oktatás keretében valósítható meg.” 

A sikeres munka érdekében a pedagógusnak időben fel kell ismernie, hogy a 

tanuló személyisége, viselkedése, tanulási módszerei miben tér el a többi 

társától, és ez alapján kell megterveznie a tanuló fejlődését elősegítő 

„különleges bánásmódot”.  

Az ilyen tanulókat a következő csoportokba érdemes besorolni: 

 tanulási kudarcnak kitett tanulók 

 beilleszkedési, magatartási nehézséggel küzdő tanulók 

 kiemelten tehetséges tanulók. 
A besorolás után kell számba venni a megoldás lehetőségeit, mely alapos 

előkészítő munkát igényel. Érdemes külön csoportonként áttekinteni ezt a 

folyamatot. 

1. A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő programok 

 

"A kudarc a természetes élet része, úgy kell tudni megélni, hogy győztesen 

kerüljünk ki." 
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A fenti mottó jegyében kívánjuk a tanulási kudarcnak kitett tanulók problémáját 

kezelni.  

A pedagógiai szakirodalom részletesen foglalkozik ezzel a témával.  

Először elméleti áttekintését nyújtjuk e problémakörnek, majd ez alapján az 

iskolánkban konkrétan, a gyakorlatban alkalmazható módszereket ismertetjük. 

A tanulás a pszichikum tartós módosulása külső tényezők hatására, tehát nem 

csupán ismeretelsajátítás és a figyelem, emlékezet működtetetése. Tág 

értelmezése magában foglalja valamennyi értelmi képesség és az egész 

személyiség fejlődését, fejlesztését. Ez az iskola alapfeladata. 

A tapasztalatok azt mutatják, hogy a hatékony tanulásnak a következő ismérvei 

vannak: 

 találékonyság, ötletgazdaság 

 belső motiváció 

 pozitív önértékelés 

 rugalmasság 

 a változó tanulási helyzetekhez való alkalmazkodás 

 több megoldás keresése. 
 

A találékonyság, ötletgazdagság elsősorban azt jelenti, hogy képes-e a 

tanuló tanítási órán illetve tantárgyi tananyagon kívül szerzett tapasztalatait, 

ismereteit beépíteni tanulási folyamatába, igénybe veszi-e ehhez a pedagógus 

vagy ismerősök segítségét, és igényli-e a más forrásokból szerezhető 

információkat.  

 A hatékony tanulás fontos eleme a belső motiváció, melynek kialakulása 

azt jelenti, hogy a tanuló képes befolyásolni értékorientációját, 

viszonyrendszerét. 

 Gátolja a jobb teljesítmény elérését, ha a tanulásban bekövetkezett 

kudarcot a tanuló gyenge képességeivel magyarázza. Gátló tényező lehet a 

túlzott önbizalom is, mert feleslegesnek tünteti fel az erőfeszítést. 

 Növelheti a teljesítményt a tanuló pozitív önértékelése, az, ha felelősséget 

vállal mind a sikereiért, mind a kudarcaiért. 

  A hatékony tanulás fontos jellemzője továbbá a rugalmasság, a változó 

tanulási helyzetekhez való alkalmazkodás, a több megoldás keresése. 

A középiskolába lépés időszaka egybeesik egy közismerten konfliktusos 

szakasz kezdetével. Ez az időszak - a tanulás oldaláról is - legtömörebben úgy 

jellemezhető, hogy a tanulók elvesztik korábbi biztonságukat. A szülőkről és 

általában a felnőttekről való leválással párhuzamosan szembefordulnak a 

korábbi értékekkel, és saját értékrendszer kialakítására törekednek. Ebben a 

lázadásra hajlamos korszakban különösen felerősödhetnek az esetleg már 

korábban is jelentkezett tanulási zavarok.  
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Azok a pszichológiai vizsgálatok, amelyek a tanulási zavarok okát 

keresték, azt a leggyakrabban két egymással összefüggő viselkedési formában: a 

kudarckerülésben és a hárításban találták meg. 

 A tanulás kudarc kiváltotta hárító reakció, tehát újabb kudarcok okozója lesz. 

Így bezárul a kör. Mindez egyik oka lehet annak a sokak által felismert 

jelenségnek, hogy különösen serdülőkorban a tanulók képességei és iskolai 

teljesítménye között jelentős eltérés van.  

A tanulási kudarc az iskolai követelményeknek való meg nem felelést jelenti. 

Tanulási zavarnak tekintjük az intelligenciaszint alapján elvárhatónál lényegesen 

alacsonyabb tanulási teljesítményt. A tanulási nehézségeket gyakran kísérik 

jellegzetes viselkedési problémák is. Ilyen esetekben a tanulók magatartását és 

teljesítményét a lassúság, sok fészkelődés és a gyakori, munka nélkül eltöltött 

idő jellemzi. Az iskolai ártalmak - például a túlzott teljesítménykényszer, 

helytelen pedagógusi attitűd, a gyerek életkori sajátosságait figyelembe nem 

vevő napirend - sokkal nagyobb mértékben sújtják a tanulási zavarral küzdő 

gyermekeket társaiknál és a tanulásban elszenvedett kudarcaik pedig még 

tovább rontják helyzetüket.  

A tanulási kudarcok okai lehetnek szociológiai, fizikai és pszichológiai 

természetűek. 

 A leggyakoribb okok: 

 szocializációs nehézségek, családi problémák, 

 a nem megfelelő, túl szigorú tanári attitűd, 

 a nem megfelelő tanítási stratégiák alkalmazása, illetve a pedagógus 

részéről a felnőtt segítség elmulasztása, 

 a feladatvégzéshez szükséges alapvető készségek (írás, olvasás, számolás) 
elégtelen fejlettsége, 

 előzetes ismeretek hiánya, 

 a motiváció hiánya, 

 nem megfelelő képesség, szorgalom. 

A tanulási nehézségekkel küzdő tanulóról a Köznevelési törvény külön 

rendelkezik (47.§), és ez alapján a tanulási kudarcnak kitett tanulók számára 

iskolánkban is felzárkózást segítő programok vannak. 

A törvényben foglaltakat is figyelembe véve a tanulási kudarcnak kitett tanulók 

felzárkóztatását a következő programokkal segítjük: 
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 A tanulás tanítása 

 Korrepetálás, felzárkóztatás 

 Módszerében alaposan előkészített tanítási óra 

 Együttműködés a pedagógiai szakszolgálat intézményeivel 

Mindezek segítségével a tanuló felzárkózhat társaihoz, leküzdheti a fennálló 

akadályokat, sikerélményben lehet része. 

 

2. Beilleszkedési, magatartási nehézséggel összefüggő pedagógiai tevékenység 

Az iskolai viselkedési zavarokat ritkán idézi elő maga az iskola. A problémák 

többnyire a gyerek élettörténetéből, családi ártalmakból vagy a családi nevelés 

hibáiból fakadnak. Az iskola társadalmi színtér, ahol az alkalmazkodási 

problémák nyilvánvalókká válnak, ahol a gyerek ütközik a teljesítőképesség és a 

társas együttélés követelményeivel. 

A szülők összehasonlíthatatlanul nagyobb hatást gyakorolnak a gyerek 

személyiségének alakulására, mint a tanárok. A pedagógus dolga, hogy jól 

tanítson és neveljen mindenfajta gyereket. Inspirálja a tehetségeseket, értse meg 

és segítse a sérülteket, a középszerűeket vezesse el saját optimizmusukhoz, 

hasson megnyugtatóan az agresszívekre és oldóan a gátoltakra. 

A pedagógusokkal szemben a következő elvárások fogalmazhatók meg a 

beilleszkedési, magatartási zavarok kezelésében: 

 tudjon differenciáltan nevelni, oktatni 

 semmiféle hátrányos megkülönböztetés, degradáció nem érheti részéről a 
tanulót 

 az értékelésnél vegye figyelembe a tanulók eltérő adottságait 

 nevelje a közösséget a képességek különbözőségének, a másságnak a 

tolerálására. 

Elvárások az osztályfőnökökkel szemben: 

 a  tanuló problémáiról adjon tájékoztatást a  szaktanároknak, 

 szükség esetén forduljon szakemberhez (ifjúságvédelmi felelős, 

pszichológus, Nevelési Tanácsadó) a tanuló ügyében, 

 kísérje figyelemmel a tanuló szakellátásának folyamatát, 

eredményességét, 

 a szülővel folyamatosan próbáljon kapcsolatot tartani.  
Jól nevel a tanár, ha: 

 

1. a felesleges és ésszerűtlen frusztrációkat kerülve,  

2. megszégyenítés nélkül, 
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3. brutalitás nélkül, 

4. én-erősítésre törekedve, 

5. saját személyében ideált, pozitív azonosítási mintát nyújt. 

A  jó pedagógus nemcsak arra képes, hogy enyhítse a szülő részéről a gyerekre 

nehezedő terheket, hanem kiemeli a gyerek jó tulajdonságait, enyhíti a szülő 

aggodalmát, alakítja elvárásait. 

Tanácsadás helyett a megértő, együttérző, nem kioktató beszélgetés végén 

a pedagógus inspirálja a szülőt arra, hogy ő maga is keressen megoldásokat, 

amelyekkel a gyerek megnevelhető.  

 

3. Tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek 

Az iskola ma nem képes arra, hogy minden egyes tanulót felszereljen az 

alapismereteknek és készségeknek azzal a halmazával, amelyekkel további 

életük során megelégedhetnek. A mai gyerekeknek ezért olyan iskolai 

képzést kell nyújtani, amely képessé teszi őket a változásokhoz való 

alkalmazkodásra.  

A társadalomnak kreatív, rugalmas és alkalmazkodó-képes felnőttekre van 

szüksége. A társadalom által igényelt kreativitás mellett jelentkezik a kreativitás 

iránti egyéni szükséglet. Az alkotó embert az önkibontakoztatás, az 

önmegvalósítás, az egyéni hajlamok aktualizálása a rugalmasság, vállalkozó 

kedv, nyitottság, tolerancia jellemzi. Ezen kívül készek új élmények és 

tapasztalatok befogadására.  

A konfliktushelyzetekben önkínzó kétségek nélkül védik álláspontjukat, nem 

táplálnak ellenséges érzelmeket vitapartnereikkel szemben, de tudnak 

módosítani is nézeteiken, ha szükséges. 

 Azok az emberek, akikben elnyomják az alkotó impulzusokat, többnyire 

bizonytalanok, önértékelésük pedig gyenge. Nehezükre esik, hogy nézeteiket 

megváltoztassák, kiváltképpen azokban a helyzetekben, amelyekben szilárd 

értékelképzeléseiket vagy meggyőződéseiket kérdőjelezik meg.  

Ez a probléma gyerekeknél gyakorta agresszív, erőszakos vagy 

önmagának ártó viselkedésben nyilvánul meg. Előfordulhat, hogy a kreatív 

ember néha kíméletlen mások iránt és ez együtt járhat antiszociális viselkedéssel 

is. 

 Némelyik pedagógus úgy gondolja, hogy olyan viselkedést is tolerálni 

kell, amit mások ostobának vagy gátlástalannak tartanak. Más pedagógusok 

viszont elutasítanak minden olyan törekvést, amely a gyermekek alkotó 

képességeinek kibontakoztatását segítik elő.  

A pedagógusoknak ismerniük kell a kreativitást és mindazokat a 

magatartásmódokat, amelyek a kreativitás kísérő jelenségei lehetnek. A 

pedagógusnak nem kell elviselnie tanulói összes rossz szokását, ugyanakkor 

nem zárkózhat el az újszerű gondolatoktól, mert csak rendetlen magatartást lát 

bennük.  
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Viszont a rendetlenség, az ismerethiány, a tétlenség, az engedetlenség nem 

feltétlenül kreativitásra utaló jegy.  

Az alkotó gondolkodás leglényegesebb elemei a következők: 

1. Problématudat: 

A diák rendelkezik azzal a képességgel, hogy felismerje a problémákat. Rátapint 

az előre megadott megoldások gyengéire és megkérdőjelezi az előre gyártott 

válaszokat. 

2. Újszerű kérdések felvetésének képessége:  

A hagyományos kérdésfelvetést átfogalmazza, új kérdésekkel új ismeretek 

számára nyithat utat. 

3. Lényeglátás:  

Rögtön a dolog lényegéig hatol, nem vesz el a részletekben. 

4. Elemző és szintetizáló képesség:  

Az alkotó gondolkodású diák nagy rátermettséggel bontja alkotórészeire a 

különböző kérdéskomplexumokat, felismeri az összefüggéseket. 

5.Ötletgazdagság:  

Az alkotó gondolkodású tanuló képes arra, hogy felismerve, elemzően 

behatárolva valamilyen problémát, értelmes ötletek sokaságát produkálja. 

6. A  gondolkodás rugalmassága:  

A tanuló gondolkodása nem csak termékeny, hanem rugalmas is. 

7.  Eredetiség, újszerű, szokatlan gondolati utak: 

 

Az alkotó gondolkodású diák jellemzői: változásra törekednek és merészek, 

impulzívak, hajlanak a fegyelmezetlenségre, egyszersmind képesek komoly 

önfegyelemre is, ha általuk értékesnek ítélt célról van szó, nyitottak az új 

elképzelések iránt, olykor megkérdőjelezik az érvényes előírásokat, a tekintélyt. 

Máskor viszont kínos precizitású aprómunkát végeznek, meghatározott célokat 

követve a lazább rugalmasabb tervezést kedvelik. Igen gyorsan és rugalmasan 

tudnak reagálni, az új követelményekhez igazodni, rendszerint barátságosak, 

néha azonban visszahúzódóak vagy nagyon is beszédesek.  

A kifejezetten kreatív képességű gyerekeknél az előbb felsoroltak problémát 

jelentenek, ezért gyakran nehezen viselhetők el az iskolában. Kortársak körében 

is az a vélemény alakul ki róluk, hogy kiszámíthatatlanok, barátságtalanok. 

Másrészről viszont előnyösek is ezek a jellemzők, hiszen a szellemi nyitottság 

az önálló gondolkodás képessége által igen nagy a stressz-tűrő képességük és 

kevésbé szorongóak, mentesek a kisebbrendűségi érzésektől, könnyen 

teremtenek kapcsolatot, meggyőzőek, önérvényesítők, hiányzik belőlük a 

mesterkéltség, jól fogalmaznak és fogékonyak a művészi élményre. 

Milyen tanulási előnyt jelent a kreativitás az egyén számára?  

A jó gondolkodás hatékonyabb és szélesebb körű értelmi képességeket  

eredményez, amelyek segítségével az oktatás során felmerülő tanulási 

problémák megoldhatók.  
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Azok a gyerekek, akik az oktatást kreatív gondolkodással kísérik, önmagukat 

erősítik tanulásukban. A kreativitás alkotóelemei: 

 szaktudás 

 szorgalom és célratörés 

 alkalom 

Mit fejleszthet ezen a pedagógus? 

A pedagógus segíthet a gyerekeknek abban, hogy eredeti és alkotó ötletekkel 

álljanak elő, valamint olyan tanítási légkört teremthet, amely kedvez a gyermeki 

kreativitás fejlődésének. A pedagógus túl is lőhet a célon, ha feltétlenül és az 

összes tanítványtól művészi vagy tudományos alkotó teljesítményt vár el. 

Viszont lehetősége van arra, hogy támogassa a gyerekek alkotó aktivitását, 

fejlesztheti egyéni gondolkodásukat, jutalmazhatja a problémák eredeti 

megoldását. Bátoríthatja, dicsérheti őket, ha addig feltáratlan összefüggésekre 

jönnek rá. Különösen helyesen jár el, ha bizonyos szellemi teljesítményeket a 

szokásosnál jobban hangsúlyoz. Arra ösztönzi a tanulókat, hogy vizsgálják meg 

a már ismert tényeket új szempontok alapján és eközben mozgassák meg 

képzeletüket, bátorítja őket a gondolkodási szokások megváltoztatására. Ebben 

élen járhat saját viselkedésével és beállítódásával.  
 Rendes körülmények között az iskolai gondolkodási feladatok azt követelik 

a gyerektől, hogy kiválasszon a rendelkezésre álló információhalmazból egy 

meghatározott képletet vagy elvet. Utána ezt kell alkalmaznia annak érdekében, 

hogy eljusson az egyetlen, helyes megoldáshoz. Uralkodó az az elvárás, hogy a 

gyerek értékesítse a korábban tanult információkat. Nem az a cél, hogy 

megtaláljuk az egyetlen helyes megoldást, hanem az, hogy minél több 

különböző gondolatra jussunk. 

A gyerekek nagyon gyorsan tudnak tanulni a felnőtt példaképek megfigyelése 

útján, főként, ha azoknak tekintélyük van. Legalább annyira befolyásolja őket a 

viselkedés, mint a pedagógus szavai. Kimutatták, hogy közvetlen összefüggés 

van a pedagógus nyitott gondolkodása, viselkedése és a tanulók 

gondolkodásának mutatói között. A kreatív pedagógusok rugalmasak, készek 

arra, hogy letérjenek a „bejáratott pályákról”, új tananyag bevezetésekor és 

tárgyalásakor bővelkednek az ötletekben. Azonban a tanítási légkörrel is lehet 

befolyásolni a tanulókat. Bizonyos motivációs, érzelmi körülmények 

megteremtésére is szükség van.  

 A Köznevelési törvény a gyermekek jogai közé sorolja a tehetségek 

felismerését és fejlesztését. Minden tanuló a képességének, érdeklődésének, 

adottságának megfelelő nevelésben és oktatásban részesüljön, képességéhez 

mérten továbbtanuljon.  

Iskolánk ehhez alkalmazkodik, és ez alapján cselekszik pedagógusain keresztül. 
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VII. A tanulóknak az intézményi döntésfolyamatban való 

részvételi jogai, és annak gyakorlási rendje 

 
A Köznevelési törvény szerint a tanulónak joga, hogy hozzájusson a jogai 

gyakorlásához szükséges információkhoz, és tájékoztassák a jogai 

gyakorlásához szükséges eljárásokról.  

A tanulónak joga, hogy az emberi méltóság tiszteletben tartásával szabadon 

véleményt nyilvánítson minden kérdésről, az őt nevelő és oktató pedagógus 

munkájáról, az iskola működéséről.  

Iskolánk ezeket a jogokat maradéktalanul érvényesíti a diákokkal kapcsolatban. 

A diák egyénileg, csoport- vagy osztály szinten, de a diákönkormányzaton 

keresztül is kérdést intézhet az iskola vezetőjéhez, pedagógusaihoz, a Tanácsadó 

Testülethez és arra legkésőbb a megkereséstől számított 30 napon belül érdemi 

választ kell kapnia. 

A tanulók érdekeik képviseletére Diákönkormányzatot hozhatnak létre.  

A tanuló a Diákönkormányzat révén az osztályában megválasztott osztálytitkár 

képviseletén keresztül vesz részt az intézményi döntési folyamatban. 

 

Így a Diákönkormányzat az iskola diákjainak érdekvédelmi és jogérvényesítő 

szervezete. Saját szervezeti és működési szabályzata szerint működik, amely 

összhangban van a Köznevelési törvény 48.§-ával és a 20/2012. EMMI rendelet 

120.§-ával. 

A Diákönkormányzat véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a nevelési-

oktatási intézmény működésével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi 

kérdésben. 

A Diákönkormányzatnak véleményezési joga van: 

a) a tanulók nagyobb közösségét érintő döntések meghozatalakor, 

b) a tanulók helyzetét elemző beszámolók elkészítésekor, elfogadásakor, 

c) a tanulói pályázatok, versenyek meghirdetésénél, megszervezésénél, 

d) az iskolai sportkör működési rendjének megállapításánál, 

e) a tanórán kívüli tevékenység formáinak meghatározásakor, 

f) a könyvtár, a sportlétesítmények működési rendjének kialakításában, 

g) az intézményi SZMSZ-ben meghatározott ügyekben 
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h) az iskolai Szervezeti és Működési Szabályzat, illetve a Házirend 

elfogadásakor és módosításakor, 

i) a tanulói szociális juttatások elosztási elveinek meghatározásakor, 

j) az ifjúságpolitikai célokra biztosított pénzeszközök felhasználásakor. 

A Diákönkormányzat iskolai elnöke a Tanácsadó Testület tagja, így a diákok 

érdekeit ott is képviselheti.  

A Nevelési program ezen fejezete összhangban van a Házirend és az iskolai 

Szervezeti és Működési Szabályzat hasonló témájú fejezeteivel. 
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VIII. A szülő, a tanuló, a pedagógus és az intézmény partnerei 

kapcsolattartásának formái 

 

Az új nemzedékről való gondoskodás, az ifjúság nevelése az egész társadalom 

ügye, amelyben fontos szerepe van az iskolának és a munkahelynek, a fő 

felelősség azonban a családé. 

 Ez az érdekeltség fűzi össze az iskolát, a családot, s ez az 

együttműködésük alapja.  

 

1. A szülő és az iskola kapcsolata: 

 

A pedagógiai munka alapvető eleme a pedagógus és a szülő közötti 

egyenrangúságon alapuló partneri kapcsolat. E kapcsolat kialakításának 

leggyakoribb és legáltalánosabb formái a szülői értekezletek, a fogadóórák, az 

írásos kapcsolatok és a telefonon való érintkezés. Az osztályfőnök 

munkájának eredményessége jelentős mértékben függ attól, hogy mennyire tud 

együttműködni az osztályba járó tanulók szüleivel. Az együttműködésnek nem 

alkalomszerűnek, hanem előre megtervezettnek és szervezettnek kell lennie. 

 A szülő és az iskola folyamatos párbeszéde szükségszerű, hiszen a 

családban és az iskolában is a gyermek jó színvonalú nevelése a fő cél, a tanuló 

testi, értelmi és erkölcsi fejlődésének elősegítése. Az együttműködés 

feltételeinek megteremtése érdekében a szülőknek jogaik és kötelességeik 

vannak. A gyermek a mindennapi életvitelben a szükséges segítséget és 

támogatást elsősorban a szüleitől kaphatja meg, így jogainak gyakorlásában is, 

és rájuk számíthat elsősorban.  Ez abból következik, hogy a gyermek - életkora, 

érettsége és adottságai miatt – jogainak személyes gyakorlásában erősen 

korlátozott, így segítségre és támogatásra szorul. A szülőnek kötelessége 

gyakorolnia a gyermek törvényes képviseletének jogát, s köteles a szülői 

felügyeleti jog részeként a gyermek megfelelő gondozására és nevelésére. 

 

A szülő jogai: 

 

 Megválaszthatja azt a közoktatási intézményt, amely leginkább megfelel 
gyermeke adottságainak, képességeinek, érdeklődésének, de ezt a jogot 

úgy köteles gyakorolni, hogy az gyermeke érdekeit a legjobban szolgálja. 

 

 Megválaszthatja a tankötelezettség teljesítésének módját: iskolába 
járással, vagy indokolt esetben (orvosi, nevelési tanácsadói vélemény 

alapján) magántanulóként. 

 Gyermekét a szülő világnézeti meggyőződésének megfelelő iskolába 
írathatja. 
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 Megismerheti és véleményezheti az iskola Pedagógiai Programját, 

Házirendjét. 

 Gyermeke fejlődéséről, magaviseletéről és tanulmányi előmeneteléről 
rendszeres tájékoztatást kaphat, a felmerülő problémák megoldásához 

pedagógiai segítséget és tanácsokat kérhet. 

 Kezdeményezheti a szülői szervezet (Szülői munkaközösség) létrehozását, 

részt vehet  a tagok megválasztásában, mint választó és mint választható 

személy, és közreműködhet annak tevékenységében. 

 Írásbeli javaslatára a pedagógustól, az igazgatótól, a nevelőtestülettől 30 
napon belül érdemi választ kaphat problémáival kapcsolatban. 

 A gyermekkel együtt független vizsgabizottság előtti beszámolási 
lehetőséget kérhet. 

 Bármely iskolai eljárásban (fegyelmi, kártérítési) képviselheti gyermekét. 
 

A szülő kötelességei: 

 

 Meg kell tennie minden tőle elvárhatót gyermeke fejlődése érdekében. 

 Biztosítani gyermeke tankötelezettségének, képzési kötelezettségének 

teljesítését. 

 Megtenni a szükséges intézkedéseket gyermeke jogainak 

érvényesítésében. 

 Rendszeresen kapcsolatot tartson a gyermeke pedagógusaival. 

 Elősegíteni gyermekének a közösségbe történő beilleszkedését, az iskola 

rendjének és a közösségi élet magatartási szabályainak elfogadását. 

 Tiszteletben tartani az iskola pedagógusainak és alkalmazottainak emberi 

méltóságát. 

 

Szülői munkaközösség (SZMK): 

 

 A szülő kezdeményezheti szülői munkaközösség létrehozását, és közreműködhet 

annak tevékenységében. Az a szülői munkaközösség járhat el az iskola 

valamennyi szülőjének képviseletében, amelyet a tanulók szüleinek több mint 

50%-a választott meg. A szülői munkaközösség feladata a szülői jogok iskolai 

érvényesítésének elősegítése. 

 A SZMK dönt saját működési rendjéről. 

 

 

 

  Minden osztály, az osztály valamennyi szülőjének képviseletében a tanítási 

év első szülői értekezletén megválaszt 2 szülőt, akik az osztály tanulóinak és 

azok szüleinek közös akaratát képviselik a SZMK üléseken és tájékoztatják a 
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szülőket a SZMK ülésen történtekről, illetve a felmerülő kérdéseket és 

véleményeket a szülők felé továbbítják. 

A SZMK megválasztja saját tisztségviselőit (elnök, elnökhelyettes). A 

SZMK elnök közvetlenül az iskola igazgatójával tartja a kapcsolatot. Az iskola 

részéről a SZMK munkáját a SZMK vezető-tanár segíti, akinek a feladata a 

szülők és az iskola vezetősége közötti kapcsolat koordinálása. 

  A SZMK akkor határozatképes, ha az érdekeltek több mint 50%-a jelen van, 

döntéseit nyílt szavazással, vagy egyszerű többséggel hozza. 

 A SZMK véleményezi: 

 az iskola Pedagógiai Programját 

 Házirendjét 

 a Szervezeti-és Működési Szabályzat (SZMSZ) azon pontjait, amelyek a 

szülőkkel, illetve a tanulókkal kapcsolatosak 

 véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a szülőkkel és a tanulókkal 
kapcsolatos kérdésekben 

 

 Az iskolánkban működő SZMK iskolai szinten első ülését októberben tartja, 

amelyet a SZMK patronáló tanár a SZMK elnökével együtt hív össze.                   

Itt bemutatják az új SZMK tagokat, értékelik az előző év munkáját, ismertetik az 

iskolai Házirendet, megbeszélik a szülőket érintő szervezési feladatokat. 

Intézményünkben hagyomány a szülők aktív részvétele a nagyobb iskolai 

rendezvényeken (szalagtűző, alapítványi bál), melyet a szülők rendeznek. A 

szervezést a SZMK mindenkori elnöke bonyolítja, koordinálja a SZMK 

patronáló tanárával együtt.  

 Minden ülés a várható teendők és feladatok megbeszélése után a következő ülés 

időpontjának egyeztetésével zárul. 

 

Szülői értekezletek: 

 

 Intézményünk a tanulócsoportokat a képzés orientáltsága és évfolyam szerint 

osztályokra bontja. Minden osztályban egy-egy pedagógus a kinevezett 

osztályfőnök, aki a tanulókkal kapcsolatos minden iskolai és az iskolai élethez 

kapcsolódó iskolán kívüli tevékenységek felelős vezetője. Kialakítja osztálya 

tanulóközösségét, és két havonta tájékoztatja a szülőket az ellenőrzőn keresztül 

gyermekük tanulmányi előmeneteléről.  

 

 

 Évente legalább 2 alkalommal szülői értekezletet hív össze, amelyen tájékoztatja 

a szülőket a tanulókat érintő közös és személyes feladatokról. 

 A szülő és osztályfőnök közötti kapcsolattartás gyakori módja a telefonon 

történő személyes beszélgetés is. 

Minden évben, a 9. évfolyamba járó gyerekek szüleinek tájékoztatása egy 

közös, iskolaszintű szülői értekezlettel kezdődik, melyet az iskola igazgatója az 
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osztályfőnökök közreműködésével hív össze. Az igazgató megismerteti a 

szülőket az iskolai vezetőkkel (igazgatóhelyettesek, SZMK elnök, gyermek- és 

ifjúságvédelmi felelős, osztályfőnöki munkaközösség vezető) és azok 

feladataival. Tájékoztatást tart az iskola nevelési-oktatási céljairól, feladat- és 

követelményrendszeréről, a helyi adottságokról és lehetőségekről.  

Szól az iskola egészségnevelési programjáról, annak legfontosabb 

feladatairól, hogy ebben a témában a pedagógusok a szülők feltétlen 

együttműködését érje el.  

Felhívja a figyelmet a Házirend legfontosabb részeire. Az értekezlet 

végén az osztályfőnöki munkaközösségi vezető bemutatja az osztályokban tanító 

tanárokat, majd ezután a kilencedikes osztályfőnökök megtartják első 

osztályszintű szülői értekezletüket. 

Az iskola és a családi ház kapcsolattartásának folyamatos és 

legintenzívebb eszköze ez a fórum, amelyen a szülőnek nemcsak joga, hanem 

kötelezettsége is megjelenni. 

 Az osztályfőnök itt részletesen ismerteti a Házirendet, az iskola 

követelményrendszerét, az iskola pedagógiai tervében szereplő célkitűzéseket és 

feladatokat. Tájékoztatja a szülőket az osztály tanulmányi helyzetéről, a tanulók 

magatartásának és szorgalmának alakulásáról, az aktuális problémákról és az 

aktuális feladatokról. Felhívja a figyelmet az iskola által szervezett tanórán 

kívüli foglalkozásokra (korrepetálások, szakkörök, sportköri foglalkozások) és a 

szaktanárok fogadóóráinak rendjére. 

 

Fogadóórák: 

 

 A fogadóóra célja, hogy a szülők egyénileg információt kapjanak gyermekük 

előmeneteléről, magatartásáról, a szaktanár gyermekéről alkotott véleményéről, 

valamint a pedagógus és a szülő megbeszélhesse a tanuló neveléséből adódó 

problémákat. A beszélgetés alapja az őszinteség és a bizalomteljes légkör. A 

fogadóóra akkor éri el célját, ha az iskola pedagógusait sok szülő keresi fel. 

 A szülőkkel a szülői értekezleteken, fogadóórákon és egyéb alkalmakkor úgy 

kell foglalkoznunk, hogy a szülő érezze, hogy a pedagógus szereti a gyermekét. 

Csak így számíthatunk a bizalmukra és a további együttműködésükre.  

Iskolánk a Minőségirányítási Program keretében felméréseket készít a 

szülőkkel és a tanulókkal is az iskolában folyó nevelő- oktató munka 

eredményességének visszajelzése céljából. 

 

A tanuló és az iskola kapcsolata: 

A Diákönkormányzat a diákok érdekérvényesítő szerve. 

 A Diákönkormányzattal folyamatos kapcsolatot tart a nevelési 

igazgatóhelyettes, valamint a Diákönkormányzatot patronáló, segítő tanár.  
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Az igazgató vagy helyettese negyedévente, vagy szükség esetén gyakrabban 

egyeztetést folytat a Diákönkormányzat képviselőivel a felvetődő aktuális 

kérdésekről, a programoknak megfelelően egyeztetett időben. 

A tanulók szervezett vélemény-nyilvánításának formái:  

 a diákönkormányzat elnöke képviseli tanulótársait bizonyos esetekben az 

iskola vezetősége, a nevelőtestület értekezleteinek diákokra vonatkozó 

napirendi pontjainál,  

 az osztályközösségek a problémák megoldására megbízott diákjaik révén 

képviselik a tanulócsoportot az intézmény vezetőjénél,  

 a tanulók gondjaikkal, kéréseikkel közvetlenül is felkereshetik az 

igazgatót. 

A kapcsolattartás eszközei: 

 személyes megbeszélés 

 diákönkormányzati ülések 

 diákparlament 

 írásos tájékoztató 

A tanulók véleménynyilvánításának lehetőségei iskolánkban: 

A tanulónak véleménynyilvánítása során be kell tartania a Házirend szabályait. 

A tanuló véleményét önállóan, saját maga, ill. a tanulók képviselete útján is 

elmondhatja. A tanuló képviselő útján nyilváníthatja ki véleményét a 

Diákönkormányzat, a Tanácsadó Testület, ill. egyéb iskolai közösség működése 

által. Az önálló véleménynyilvánításra az egyes iskolai fórumok adnak teret. 

 

Ennek formái:  

 személyes megbeszélés 

 gyűlésen való felszólalás, véleményközlés 

 írásos megkeresés, véleménynyilvánítás, 

 diákparlament. 
Az igazgató és a pedagógusok feladata, hogy biztosítsák a tanulók 

véleménynyilvánításának a szabadságát. 

 

A tanulók rendszeres tájékoztatásának rendje és formái: 
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Ennek kiindulópontja: a tanulónak azon joga, hogy tájékoztatást kapjon a 

személyét, ill. a tanulmányait érintő kérdésekről. Az igazgató és a pedagógusok 

feladata gondoskodni arról, hogy a tanulók ismerjék meg a tájékoztatásukra 

vonatkozó rendet, a tájékoztatás formáit. 

A tájékoztatás formái: szóbeli és írásbeli tájékoztatás, és ez tartalmának, 

jellegének megfelelően történhet értekezleten, csoportosan, ill. egyénileg. 

Az iskola egészének életéről, az iskolai éves munkatervről, az aktuális 

feladatokról az igazgató az iskolai Diákönkormányzat vezetőségi ülésén és a 

diákparlamenten tájékoztatja a tanulókat. 

A tájékoztatás másik eszköze az udvaron elhelyezett hirdetőoszlop, és a 

személyzeti portánál, ill. a zsibongóban elhelyezett hirdetőtábla, ahol a 

legfrissebb információkról értesülhetnek a diákok. 

Az osztályfőnökök az osztályfőnöki órákon tájékoztatják a tanulókat az őket 

érintő minden aktuális kérdésről. 

A szaktanár a tanulókat annak egyéni haladásáról, fejlődéséről szóban és írásban 

tájékoztatja a szakórákon és egyéni megbeszélések során. 

A Diákönkormányzat által szerkesztett iskolarádió is felvállalhatja az éppen 

aktuális hírek közlését, ezt kiegészíthetik még az iskolaújság hírei is. 

 

Az intézmény külső partnereiről részletesen az iskolai SZMSZ XX. fejezete 

szól. 

 

 

 

IX. A tanulmányok alatti vizsgák és az alkalmassági vizsga 

szabályai 

 

Iskolánkban a tanulmányok alatt az alábbi vizsgafajtákat szervezzük 

 osztályozó vizsga, 

 javítóvizsga, 

 különbözeti vizsga, 

 pótló vizsga 

 szintvizsga. 

Az osztályozó vizsga részletes szabályait az iskolai Házirend VI. fejezete 

tartalmazza. 

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

elégtelen osztályzatot kapott, továbbá ha az osztályozó vizsgáról, a különbözeti 

vizsgáról számára felróható okból elkésik, távol marad, vagy a vizsgáról 

engedély nélkül távozik. A javítóvizsga időpontja mindig augusztus 15-étől 



 67. 
 

augusztus 31-ig terjedő időszakban jelölhető ki. (20/2012. (VIII. 31.) EMMI 

rendelet 64. § (7) bekezdés) 

 

Különbözeti vizsga azok számára szervezhető, akik másik iskolából kerülnek 

intézményünkbe, s egyes tantárgyakat nem tanultak, vagy a tantárgyak tematikai 

egységeinek tanulásában különbség mutatkozik. A különbözeti vizsga 

szükségességéről az igazgató dönt. A különbözeti vizsga időpontját az 

elsajátítandó tananyagmennyiség mérlegelésével kell megállapítani, de ez nem 

lehet kevesebb 30 napnál. 

 

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

elkésik, távol marad, vagy a megkezdett vizsgáról engedéllyel eltávozik, mielőtt 

a válaszadást befejezné. 

 

Szintvizsgát a szakképzésben köteles tenni a tanuló a Szakképzési törvényben 

meghatározottak alapján szakmától függően a Kereskedelmi és Iparkamara 

felügyeletében. 
 

A tanulmányok alatti vizsgákat a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 24. 

pontjában foglalt szabályok szerint kell megszervezni. 

A vizsgák időpontját, helyét és követelményeit az érintett tanulók szüleivel  

- osztályozó vizsga esetén a vizsgák időpontja előtt legalább 30 nappal, 

- javítóvizsga esetén a tanév végén (bizonyítványosztáskor) 

közölni kell. 

A vizsgák követelményeit az iskola helyi tantervében szereplő követelmények 

alapján a szakmai munkaközösségek állapítják meg, és a Házirend 

Mellékletében találhatók tantárgyanként, évfolyamokra és iskolatípusra 

lebontva.  

 

A tanulmányok befejezése után tett érettségi- és szakmunkásvizsgák idejét és 

rendjét a Tanév rendjében az Emberi Erőforrások minisztere határozza meg 

rendeleti formában. 

Az új OKJ és a kiadásra kerülő Szakképzési kerettanterv alapján a tanulóknak 

alkalmassági vizsgálaton kell részt venniük és a szakmák szerint meghatározott 

követelményeknek, előírásoknak megfelelniük. 
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X. A tanuló magasabb évfolyamra lépésének feltételei 

 
A tanulmányi eredmények minősítése osztályozó értekezleten történik. A 

magasabb évfolyamra lépés feltétele, hogy a tanuló legalább elégséges szinten 

teljesítse az adott évfolyam követelményeit.  

 

Akadálya az iskola magasabb évfolyamára lépésének, ha: 

 a maximum 3 tantárgyból tehető javítóvizsga lehetőségével nem él a 

tanuló, és tanköteleseknél a szülővel együtt lemondanak ezen jogukról 

 a tanuló több tárgyból „nem osztályozható” minősítést kap, és a 
nevelőtestület az osztályozó konferencián nem támogatja a javítóvizsga 

lehetőségét a 20 órát meghaladó igazolatlan órák miatt. (20/2012. EMMI 

rendelet 64.§ (7)) 

 érdemjeggyel nem minősített tárgyból „nem teljesítette” záradékot kap a 
tanuló. 

 eredménytelen javító, különbözeti vagy pótló vizsgát tesz a tanuló. 

 a kötelezően előírt összefüggő nyári gyakorlatot nem teljesítette 
 

 

 

XI. A felvétel és az átvétel helyi szabályai 

 

Az iskolába lépés feltételei 

 

1. A szakgimnáziumi felvétel feltételei: 

 

 Iskolánkba való jelentkezéskor a nyolcadikosoktól központi írásbelit nem 

kérünk, a felvétel rangsorát a hozott pontszámok határozzák meg, mely az alábbi 

tantárgyak ötödik, hatodik, hetedik év végi, és nyolcadik félévi osztályzatainak 

az összegét jelenti 

 

Sport/szépészet/egészségügy/közgazdaság ágazatban: magyar nyelv, magyar 

irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv, kémia, biológia. 

Közlekedésgépész ágazatban: magyar nyelv, magyar irodalom, történelem, 

matematika, idegen nyelv, fizika. 

 

Beiratkozás előtt a tanulónak egészségi alkalmassági és pályaalkalmassági 

vizsgálaton kell megjelennie, és az előírt feltételeknek megfelelni. 

 

Lényeges túljelentkezés esetén felvételi elbeszélgetés tartható. 
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2. A szakközépiskolai felvétel feltételei: 

  

 A felvétel rangsorát a hozott pontszámok határozzák meg, mely az alábbi 

tantárgyak ötödik, hatodik, hetedik év végi, és nyolcadik félévi osztályzatainak 

az összegét jelenti. 

 

Egyéb szolgáltatások/kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció 

szakmacsoportban: magyar nyelv, magyar irodalom, történelem, matematika, 

idegen nyelv, kémia, biológia. 

 

Közlekedés szakmacsoportban: magyar nyelv, magyar irodalom, történelem, 

matematika, idegen nyelv, fizika. 

A felvétel alapja az adott szakmára a szakmai alkalmasság. 

A felvétel további feltétele, hogy a gazdálkodó szervezeteknél folyó szakmai 

gyakorlati oktatáshoz a diák (kiskorú tanuló esetén a szülővel) tanulószerződést 

kössön, vagy az iskolai tanműhelyben férőhelyet tudjunk biztosítani a tanulónak.  

 

3. A technikus képzés felvételi feltételei: 

 

A technikus képzésre történő beiskolázás feltétele a középiskolai végzettség, 

illetve a törvényben előírt szakmai végzettség.  

A felvétel sorrendjét a középiskolai, illetve a szakképző évfolyami tanulmányi 

előmenetel határozza meg a jelentkezési lapon lévő tantárgyak osztályzatát 

figyelembe véve.  

 

Iskolánkba történő felvételnél prioritást élveznek: 

  a nálunk végzett tanulók, 

  a baptista felekezetű családból vagy a Magyarországi Baptista Egyház 

belső egyházi jogi személyei által fenntartott intézményből érkező tanuló. 
 

Átjárhatóság a szakközépiskola és más iskolatípusok között 

Az iskolai rendszerű szakképzésben kiemelkedő jelentősége van az egyes 

iskolatípusok, szakmacsoportok, szakképesítések közötti átjárhatóságnak. Az 

alapfokú iskolából a szakképzésbe történő bekapcsolódás kérdése mellett 

legalább olyan fontos szabályozási kérdés a szakközépiskola és a középiskola 

(gimnázium, szakgimnázium) közötti, valamint az egyes szakközépiskolai 

képzési típusok közötti átjárhatóság. 

 

Szakközépiskolában azonos szakképzési ágazat esetén az azonos szakképzési 

kerettanterv használata esetén nincs akadálya a másik iskolából való átvételnek, 

ha más tényezők ezt nem teszik kizárttá (magatartási problémák) 
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Szakiskolában csak ugyanabban a szakmában lehetséges az iskolaváltás, ill. 

eltérő szakma esetén kilencedik osztályban a tanév második hónapjának végéig, 

amíg a gyakorlati hiányzás ezt nem teszi kizárttá a Szakképzési törvény 

értelmében.  

 

Az Nkt. 13. § (3) értelmében a szakmai vizsga letételét követően a tanuló két év 

alatt középiskolában készülhet fel az érettségi vizsgára. A felkészülés 

gimnáziumban és szakközép-iskolában is történhet, feltétel azonban, hogy a 

szakközépiskolai tanuló a felkészülést megelőzően eredményes szakmai vizsgát 

is tegyen, azaz az Országos Képzési Jegyzékben szereplő államilag elismert 

szakközépiskolai szakképesítést szerezzen.  

Ezt a lehetőséget azok számára ajánljuk, akik felkészültségük és motivációjuk 

alapján erre alkalmasak és ezt igénylik attól függetlenül, hogy 2+2-es 

rendszerben, vagy hároméves szakközépiskolai képzésben szereztek OKJ-s 

bizonyítványt. 

Ugyanis a szakközépiskolai végzettséggel rendelkező tanuló – közismereti 

tanulmányainak és teljesített szakmai követelménymoduljainak beszámításával – 

folytathatja tanulmányait olyan kétéves középiskolai képzésben, amely legalább 

négy kötelező közismereti érettségi vizsgatárgyból készít fel érettségire. 

 

Érettségi után kétéves szakképzésben részt vehet az is, aki szakmai orientációs 

elméleti és gyakorlati képzésben nem részesült nálunk, de a szakmához 

szükséges érettségivel rendelkezik, még ha gimnáziumból származik, akkor is. 
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XII. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával 

kapcsolatos iskolai terv 
 

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításának célja, hogy a tanulók 

 ismerjék meg az elsősegélynyújtás fogalmát, 

 ismerjék meg az élettannal, anatómiával kapcsolatos legfontosabb 

alapfogalmakat, 

 ismerjék fel a vészhelyzeteket, 

 tudják a leggyakrabban előforduló sérülések élettani hátterét, várható 

következményeit, 

 sajátítsák el a legalapvetőbb elsősegély-nyújtási módokat, 

 ismerkedjenek meg a mentőszolgálat felépítésével és működésével, 

 sajátítsák el, mikor és hogyan kell mentőt hívni. 

A diákok az alapfokú oktatási intézményekből már meglévő tudással, 

előképzettséggel érkeznek szakközépiskolánkba ezért is szükségszerű ezen 

ismeretek elmélyítése, szimulált helyzetekben történő alkalmazásuk 

gyakoroltatása. Ezt a feladatot segíti az intézményünkben működő iskolaorvosi 

és védőnői szolgálat is. 
 

Célunk egy olyan empatikus személyiség kialakítása, aki a saját tetteiért 

felelősséget vállal, embertársai iránt megfelelő fokú empátiával rendelkezik és 

alkalmassá válik a segítségnyújtásra. Képes felismerni a sérüléseket, igyekszik 

azok ellátására, nem esik pánikba. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek 

elsajátítása során a tanulót olyan gyakorlati tudáshoz és képességekhez kell 

segíteni, amelyek használatával vészhelyzetben is értelmes, segítő döntéseket 

tud hozni. 
 

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításában segítenek a következő 

tantárgyak tananyagaihoz kapcsolódó ismeretek: 

 
 

Tantárgy Elsősegély-nyújtási alapismeretek 

biológia 

 rovarcsípések 

 légúti akadály 

 artériás és ütőeres vérzés 

 komplex újraélesztés 

kémia 

 mérgezések 

 vegyszer okozta sérülések 

 savmarás 
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 égési sérülések 

 forrázás 

 szénmonoxid mérgezés 

fizika 
 égési sérülések 

 forrázás 

testnevelés  magasból esés 

 

Iskolánkban a szakmai órák különösen kedvező színterei az elsősegély-

nyújtásnak, ugyanis ott a szakmai elméleti órákon kötelező tananyagként 

jelentkeznek ezek az ismeretek. 
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III. rész 

 

 

 

 

Helyi tanterv 
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I. A választott kerettanterv megnevezése 

Iskolánk a 22/2016. (VIII. 25.) EMMI rendelet a kerettantervek kiadásának és 

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

módosításáról kiadott jogszabály 9. melléklete alapján ( Kerettanterv a 

szakgimnáziumok 9-12. évfolyama számára 

az 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet módosítása alapján) dolgozta ki a 

szakgimnáziumi tanulók helyi tantervét. 

A kötelezően meghatározott tantárgyak mellett az óraszámok meghatározásánál 

a parányi iskolai szabadságnál legfontosabb szempontunk a diákok sikeres 

felkészítése az érettségi vizsgára, ill. a szakmai tárgyak közismereti szinten való 

alátámasztása volt. 

A szakgináziumi kerettanterveknél az egyes ágazatokra különféle közismereti 

óraszám beosztást adtak ki, amit a következő táblázatok tartalmaznak. 

 

 

Tantárgyi struktúra és óraszámok 

 

II. A tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök 

kiválasztásának elvei 

 

A tanulás-tanítás folyamatában fontos szerep jut a tankönyveknek, 

munkafüzeteknek és más tanulmányi segédleteknek, amelyek az 

eredményességet növelik. Nagy felelősséget jelent az egyes szaktanári 

munkaközösségeknek a minden szempontból legmegfelelőbb tankönyvek és 

tanulási segédletek megtalálása és kiválasztása. 
 

A pedagógusoknak a tankönyvek kiválasztását az igazgató által meghatározott 

határidőig meg kell tenniük. Csak olyan tankönyvet, segédeszközt használ az 

iskola, amelynek alkalmazásával az adott szakmai munkaközösség egyetért. A 

tankönyvfelelős a jogszabályokban meghatározott határidőig elkészíti a 

tankönyvrendelést. A tankönyvek kiválasztásánál az alábbi szempontokat 

vesszük figyelembe: 

 

 Csak olyan tankönyveket rendelünk, amelyeket az év során rendszeresen 
használunk. 

 Olyan tankönyveket választunk, amelyek a tanulók számára könnyen 
használhatók, jól tanulhatók. 

http://kerettanterv.ofi.hu/20160825_szakgimnazium.doc
http://kerettanterv.ofi.hu/20160825_szakgimnazium.doc
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 A tankönyv tartalmazza a teljes törzsanyagot, és egyéni tanulásra 
alkalmas legyen. 

 Feleljen meg a tanulók életkori sajátosságainak. 

 Legyen kompatibilis a kerettantervvel. 

 Legyen jól tagolt, átlátható. 

 A témák lezárásaként összefoglalások, ellenőrző kérdések szerepeljenek. 

 Legyen alkalmas az önálló ismeretszerzésre, képességfejlesztésre, a 
gyengébb tanulók esetleges felzárkóztatására, ugyanakkor a 

tehetséggondozásra is. 

 Tartalmazzon a szemléltetéshez szükséges ábrákat, rajzokat, grafikonokat, 
szemelvényeket, forrásanyagokat. 

 

Gyakorlás, számonkérés elősegítése céljából, ha a tankönyvcsalád tartalmaz 

munkafüzetet, feladatlapot, akkor azt is megrendeljük a tankönyvvel együtt. 

 

A szükséges tankönyveket, segédanyagokat, kötelező olvasmányokat elérhetővé 

tesszük a tanulók számára az iskolai könyvtárban. 

 

Folyamatosan figyelmet fordítunk az iskolai könyvtárban elérhető tartós 

tankönyvek kínálatának és állományának bővítésére. 

 

Az iskola lehetőségei függvényében támogatást nyújt a tankönyvvásárláshoz. A 

tankönyvi segélyezés alapja a diákok szociális helyzete. A szülői kérelmek 

elbírálását az igazgató végzi. 

 

A tankönyvek és segédeszközök kiválasztásakor minden esetben figyelmet 

fordítunk az ingyenes tankönyvellátásra jogosult diákok tankönyveinek 

biztosítására. A tankönyvrendeléskor fontos szempont a normatív 

tankönyvellátás költségeinek tervezhető nagysága. A normatív támogatásra 

jogosult diákok számára a könyveket kölcsönzéssel biztosítjuk. Lehetőség 

szerint állandó tankönyveket használunk, biztosítva ezzel a 

tankönyvkölcsönzést. 

 

 

 
 

 

 

III. Választható tantárgyak, foglalkozások 
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A tanuló tanulmányai során rendelkezik a tantárgyválasztás jogával a 

kötelező tantárgyakon túl, melyek a Pedagógiai Program helyi tantervében 

kerülnek meghatározásra. 

A Köznevelési törvényben leírtak alapján az iskola igazgatója minden év 
április 15-ig elkészíti, és a fenntartó jóváhagyását követően, közzéteszi a 

tájékoztatót a választható tantárgyakról. Egyben közli az órát várhatóan tartó 

pedagógusok nevét és a felkészítés szintjét is (érettségi felkészítés esetén).  

       

Iskolánkban a tanulónak lehetősége van: 

 

a) a szülő beleegyezésével 9. osztályban Bibliaismeret tantárgy felvételére (a 
csoport létszáma minimum 8 fő) 

 

b) bármely évfolyamon felekezeti hovatartozástól függetlenül az egyházak 
által felkínált hitoktatáson vehet részt a tanuló, 

 

c) szakgimnáziumi osztályban 11. évfolyamtól a tanulók második idegen 

nyelvet választhatnak heti 2 órában szülői beleegyezéssel,  

 

d) 10. vagy 11. évfolyamon az érettségi vizsgaszabályzatban meghatározott 
keretek között a tanuló választhat 5. (kifutóban) vagy 6. érettségi 

tantárgyat továbbtanulás céljából közép, vagy emelt szinten, melyre a 

felkészítést az iskola kötelezően vállalja. (20/2012. EMMI rendelet (1) 

bg)  

 

A tanuló május 20-ig jelentheti be a tantárgy, a felkészülési szint 

megválasztásával kapcsolatos döntését. Kiskorú tanuló esetén a 

tantárgyválasztás jogát a szülő gyakorolja gyermekével egyetértésben.  

 

A tanuló a tanév során egy alkalommal (kiskorú esetén a szülő 

beleegyezésével) az igazgató engedélyével módosíthatja választását. 

 Ha a tanulót kérelmére felvették a nem kötelező tanórai foglalkozásra, akkor 

az értékelés, a mulasztás, továbbá a magasabb évfolyamra lépés tekintetében 

úgy kell tekinteni a választott tantárgyat, mintha az kötelező tanórai 

foglalkozás lenne. 

A választható tantárgyak fejezet megegyezik a Házirend V. fejezetével. 

 

 

 

 



 77. 
 

IV. Választható érettségi tárgyak, melyekből az iskola vállalja az 

érettségire való felkészítést 

 

 
Az iskola segíti tanítványait a középszintű érettségi vizsgára való felkészülésben 

a kötelező érettségi tantárgyakból és a szakmai ágazati érettségi tantárgyakból. 

Az iskola kötelezően vállalja a következő tantárgyakból, mint 

választható/kötelezően választható érettségi tantárgyakból a középszintű 

érettségi vizsgára való felkészítést:  

 fizika 

 informatika 

 biológia 

 testnevelés 

Továbbá minden tanuló számára lehetőség nyílik földrajz és rajz és vizuális 

kultúra tantárgyból az érettségi vizsgára történő felkészülésre, amennyiben a 

diákok a 11. és a 12. évfolyamon vállalják (érettségi vizsgára történő jelentkezés 

esetén) a fakultáción való részvételt.  

 

Abban az esetben, ha a tanuló érettségi felkészítésben részt kíván venni, számára 

a helyi tantervben biztosított 138 óra. 

  

Az emelt szintű érettségi vizsgára történő felkészítés szintén fakultáció 

keretében valósul meg. A diáknak a négy év folyamán 276 óra áll a 

rendelkezésére.  

A pedagógusok a Pedagógus életpálya modellben meghatározott időkeret terhére 

fogják ezt a tevékenységet végezni. 

 

 

 

V. A középszintű érettségi vizsga témakörei 

 

A témakörök a jogszabályoknak megfelelően a szakmai 

munkaközösségek gondozásában a Pedagógiai Program mellékletét 

képezik a 2016/17-es tanévtől bevezetendő szakmai érettségi ágazati 

tantárgyak témaköreivel együtt. 
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VI. A tanuló tanulmányi munkájának ellenőrzése és értékelési 

módjai, a magatartás és szorgalom minősítésének elvei 

 
 

A Köznevelési törvény 54.§ értelmében került meghatározásra a beszámoltatás, 

az ismeretek számonkérési formái és követelményei, a tanuló tudása 

értékelésének és minősítésének módjai. 

 

1. Az értékelés és kifejezésének módja a tanítási órákon  

A pedagógusok a tanulók tudását, előmenetelét, tanítási év során rendszeresen 

érdemjeggyel értékelik, félévkor és tanítási év végén osztályzattal minősítik. 

 

A tanítási órákon többféle értékelési módot alkalmaznak, mely függ: 

 a tanár személyiségétől, 

 a tanár módszertani kultúrájától, 

 az osztály létszámától, 

 az osztályban tanuló diákok képességétől. 
 

Főbb értékelési módok: 

 

a) Formatív értékelés: 
 

Évközben használatos szóbeli és írásbeli feleletek formájában. A tanuló 

teljesítményét a tantárgy követelményeihez mérve érdemjeggyel minősítik a 

pedagógusok. 

5 jeles 

4 jó 

3 közepes 

2 elégséges 

1 elégtelen 

Törtjegy nem adható. 

Törekedni kell minden tantárgy esetében, hogy félévente legalább egyszer, - 

humán tantárgyak esetén kétszer - a tanuló szóban is feleljen, különös tekintettel 

az érettségi tantárgyakra. 

Az egyes tantárgyak témaköreinek lezárásakor témazáró dolgozatok megírására 

kerül sor. A kapott osztályzatok piros színű tollal kerülnek az osztálynaplóba, és 

kétszeres súllyal számítanak a végső osztályzat megállapításánál. 

Témazáró dolgozat értékelése: 

  33%-tól elégséges 

  50%-tól közepes 

  67%-tól jó 

  84%-tól jeles 
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Kisebb számonkéréseknél a dolgozat nehézségi fokától és a tantárgy 

sajátosságától (szakmai tantárgyak) függően a szaktanár eltérhet. 

A szakgimnáziumi képzés 10. évfolyamának a végén a kötelező és a választott 

érettségi tantárgyakból „szintvizsgát” szervezünk, melynek az osztályzata zöld 

színnel kerül beírásra az osztálynaplóba, és kétszeres súllyal számítanak a végső 

osztályzat megállapításánál.  

A tantárgy jellege dönti el a házi feladatok meghatározásának elveit. A humán 

tantárgyaknál alapvetően szóbeli felkészülésre tevődik át a hangsúly, időnként 

kiegészítve írásbeli feladatokkal. A reál tantárgyakra való otthoni felkészülés 

főként írásbeli munkát igényel. A házi feladatok következetes ellenőrzése és 

értékelése /indokolt esetben osztályozása/ szükséges. Cél a tanmenetben előírt 

tanórákra lebontott új tananyagrész elsajátíttatása és begyakorlása a tanulók 

túlterhelésének kizárásával. 

Az érdemjegyeket minden pedagógusnak kötelessége beírni egy héten belül az 

osztálynaplóba, illetve a tanulóval beíratni az ellenőrző könyvbe és az 

osztályfőnök legalább 2 havonta köteles ezt ellenőrizni, és aláírni. 

Az osztályzatokat a témazáró dolgozat, a szintvizsga és a köztes vizsga 

kivételével kék színű tollal kell beírni az osztálynaplóba. 

Az eredményes félévi és év végi osztályzáshoz egy órás tantárgy esetében 

minimum három osztályzatra van szükség tantárgyanként félévente, ettől eltérő 

óraszám esetén pedig, a heti óraszám +1 osztályzat szükséges félévente. 

 

A gyakorlaton lévő tanuló a heti gyakorlat zárásakor minimum egy osztályzatot 

kap a munkanaplójába, és havi egy osztályzatot az osztálynaplóba, amit az 

osztályfőnök, ill. tanműhelyi gyakorlat esetén a szakoktató jegyez be. 

Testnevelés tantárgy értékelése: a teljesítmény értékelése a tanmenet alapján 

történik. Feleletmentes óra nincs, felmentés csak orvosi igazolással adható. 

Szakgimnáziumi és szakközépiskolai osztályokban az órai munka havonta kerül 

értékelésre: 

 ha két vagy több alkalommal nincs tornafelszerelése, a havi jegy elégtelen 

 ha egyszer nincs tornafelszerelése, az órai munka alapján kap osztályzatot 
/jelest nem kaphat/ 

Szakképző iskolai osztályokban: 

 órai munka kéthavonta /8 óra/ kerül értékelésre, az előzőek alapján 

A gyógytestnevelésre is a fenti előírások vonatkoznak. 

 

b) Szummatív értékelés: 
 

Félévkor és év végén használja a pedagógus. 

A tanulók képességei és fejlődési tendenciái nyernek viszonyítást a tantervi 

követelményekhez. 

Az évközihez hasonlóan öt érdemjegyet használ a pedagógus: 

5 jeles 
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4 jó 

3 közepes 

2 elégséges 

1 elégtelen 

 

A félévi és év végi osztályzatot az adott tantárgy összes érdemjegyének átlaga 

alapján kell meghatározni. 

 

Elégtelen az osztályzat, ha az átlag nem éri el az 1.5-et 

 

A tanulót feleltetni kell a minimumkövetelményekből, ha 1.5 és 1.8 között van 

az átlaga 

Ha a tantárgyi átlag eléri az 1.8-at, és az érdemjegyek javuló vagy 

stagnáló tendenciát mutatnak végső osztályzat elégséges 

Ha a tantárgyi átlag eléri a 2.8-at, és az érdemjegyek javuló vagy stagnáló 

tendenciát mutatnak végső osztályzat közepes 

Ha a tantárgyi átlag eléri a 3.8-at, és az érdemjegyek javuló vagy stagnáló 

tendenciát mutatnak végső osztályzat jó 

Ha a tantárgyi átlag eléri a 4.8-at, és az érdemjegyek javuló vagy stagnáló 

tendenciát mutatnak végső osztályzat jeles 

 

A félévi és év végi javasolt érdemjegyeket a szaktanárok az osztályozó 

értekezlet előtt egy héttel, ceruzával beírják az osztálynaplóba /ekkor még 

törtjegy is lehetséges, mivel a tanuló még felelni fog a minimum 

követelményekből az elégségesért, esetlegesen a félévi vagy egész évi 

tananyagból a jobb érdemjegy megszerzéséért/. A szaktanár az utolsó tanóráján, 

az osztályteremben köteles véglegesíteni a tanulók félévi, vagy év végi javasolt 

osztályzatát. 

Szakmacsoportos alapozó oktatás: a tantárgyakat egymás mellé kell írni az 

osztálynaplóban. 

 Félévkor és év végén tantárgyanként kell részjegyeket adni, melyet év végén 
a bizonyítványban is fel kell tüntetni 

 Végső osztályzatként egy érdemjegyet kell meghatározni a részjegyek átlaga 
alapján, az alapozó tantárgyakat tanító szaktanárok egyetértésével. 

 

Az osztályzatokat félévkor és év végén a tantestület tagjai osztályozó 

értekezleten megvitatják, illetve elfogadják. 

Az osztályozó értekezlet után az osztályzatokat az osztályfőnökök tollal átírják 

az osztálynaplóban, beírják az anyakönyvi lapra, az ellenőrző könyvbe félévkor, 

a bizonyítványba év végén. Félévkor az ellenőrző könyvbe is be kell vezetni az 

igazolt és igazolatlan órák számát.  
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A számonkérés és értékelés ezen két formája a tantestület tagjai által alkalmazott 

és elfogadott jól bevált gyakorlat. A cél az, hogy a kétféle értékelés jól 

különüljön el az oktatási gyakorlatban.  

A tanulók képességét, szorgalmát a változó, fejleszthető képződményként 

értelmezi a tantestület, amelynek alakulására az öröklött tulajdonságok, és az 

iskola kompetenciáján kívüli környezet mellett az iskola tudatos 

hatásrendszerének lehet döntő befolyása.  

 

c) Csoportmunka során történő értékelés: 
 

Ez az értékelés kevésbé gyakori. Gyakorlatilag kommunikatív módszerrel 

történik. 

A tanulók javaslatot tehetnek az értékelés módjára, és a szaktanárral együtt 

dolgozzák ki az érdemjegyre vonatkozó szabályokat /az ötfokozatú skálát 

használva/. 

Alkalmazása: csoportbontásban történő oktatásnál. Ez a tanítási forma 

gazdagítja a módszertani kultúrát, eredményesen egészíti ki a hagyományos 

értékelési módszereket, erősíti a tanár-diák kapcsolatot. 

Értékelési szempontok lehetnek: 

 hogyan értékeli a diák saját magát, és képviseli javaslatát a tanárral szemben, 

 mennyire aktív a csoportmunka során, 

 vállalja-e a felelősséget a csoportban, 

 zavarja-e a csoportmunkát, 

 hozzájárul-e az érdemjegyhez, 

 segít-e más csoporttagoknak. 
 

Ezek az értékelési szempontok önkritikára és eredményesebb munkára ösztönzik 

a diákokat. Így a tanuló megtanulja osztályozni és értékelni felkészültségét és 

magatartását. 

 

 

2. Az értékelés közlése a tanulókkal és a szülőkkel  

 

A tanulók az osztályzatokról visszajelzést kapnak, a teljesítmény 

megállapításának és megítélésének teljes rendszere hozzáférhető számukra. A 

tanulók tanulási motivációját, tanulmányi teljesítményét növeli, ha tudják 

követni a teljesítmény megítélésének módját, sőt ebbe az iskolai Házirend 

szabályainak megfelelően bele is szólhatnak. 

 

Évközi érdemjegyek közlésének módjai a tanulókkal, szülőkkel: 

  

Ellenőrző, fogadóóra, szülői értekezlet, Suliinfo (napi vagy heti  rendszerességű) 

útján 
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Félévi és év végi osztályzatok közlésének módja: ellenőrző, bizonyítvány útján. 

 

3. A beszámoltatás lehetőségei és formái:  

Lehet vizsgarendszerű. Ez negyedévenként vagy félévenként alkalmazható. 

A beszámoltató oktatásban részesülő tanulók az érettségi utáni szakképzésben 

negyedévenként tesznek vizsgát tantárgyanként. 

 

a) Érettségi utáni szakmatanulás esetén félévkor és év végén a tanulók 
tantárgyanként kötelesek vizsgát tenni. Emellett folyamatos osztályzás is 

ajánlatos. 

 

b) Az alább felsorolt szakmákban a tanulók félévente kötelesek gyakorlati, 
un. köztes- vagy szintvizsgán részt venni. Ez a köztes- vagy szintvizsga 

különösen az egyedi gyakorlati helyeken lévő szakmunkástanulóknál bír 

nagy jelentőséggel, mivel a közös követelmények meghatározásának 

lehetősége. 

Kötelező félévente köztes- vagy szintvizsgát tartani az alábbi szakmákban: 

- fodrász 

- kozmetikus 

A vizsgák a kamarai előírások szerint történnek. 

 

Szakképzésben, a köztes vizsga és a szintvizsga osztályzatait zöld színnel kell 

beírni, és kétszeres súllyal kell számítani. Elégtelen köztes vagy szint vizsga 

esetén a végső osztályzat is elégtelen. 

 

4. A magatartás és a szorgalom értékelése a tanulóknál:  

 

a) A tanuló magatartása az iskolai közösségben való viselkedésében és az iskolai 

munkához való viszonyában nyilvánul meg. Ezek a magatartási formák 

osztályzattal nyernek minősítést félévkor és év végén. A Köznevelési törvény 

54. § (2) bekezdésében meghatározott formákat használva: 

5 példás 

4 jó 

3 változó 

2 rossz 

Az osztályozás osztályfőnöki órákon történik az osztályfőnök irányításával. Itt a 

tanulóknak lehetősége van önértékelésre, figyelembe kell venni a tanulótársak 

véleményét, valamint az osztályban tanító szaktanárok és gyakorlati oktatók 

véleményét is. 

A magatartás osztályzatot az osztályfőnök az osztályozó értekezleteken terjeszti 

elő, lehetőséget adva a vitára és a differenciált osztályozásra. 
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A Házirend, mint helyi jogszabály rögzíti a tanulóktól elvárt iskolai és iskolán 

kívüli viselkedési formákat, követelményeket. A házirend megszegése 

következményekkel jár. /pl. az igazolatlan mulasztás módosítja a magatartás 

osztályzatot/ 

Az iskolai és iskolán kívüli viselkedési formák magatartásbeli megnyilvánulása 

alapján történik a tanulók jutalmazása és büntetése. 

 

Jutalmazhat: 

 szakoktató 

 szaktanár 

 osztályfőnök 

 igazgató 

 

Büntethet: 

 szaktanár: figyelmeztetés,  

 szakoktató: figyelmeztetés,  

 osztályfőnök: szóbeli, írásbeli figyelmeztetés, ill. intés 

 igazgatóhelyettes: igazgatói figyelmeztetés 

 igazgató(helyettes): intés 

 fegyelmi bizottság: - megrovás, szigorú megrovás 
                                     - áthelyezés más oktatási intézménybe 

                                     - eltiltás a megkezdett tanév folytatásától 

                                     - kizárás az iskolából 

Egyéb befolyásoló tényezők: 

 pozitív erkölcsi magatartási norma 

 a tanulmányi eredmény 

 az igazolatlan órák száma 
 

b) A szorgalom olyan belső motiváció, mely a tanulót arra készteti, hogy a 

képességeinek megfelelően a legjobb eredményt érje el. 

 

A tanuló szorgalmi jegyének megítélésében és elbírálásában elsődleges szerepe 

van az osztályfőnöknek, a szakoktatónak, az osztály diákbizottságnak (ODB-

nek)  és a tanulótársak által alkotott véleménynek. 

 

Félévkor és év végén külön osztályfőnöki óra témájaként bírálja el az 

osztályközösség a szorgalmi jegyeket, hasonló módon a magatartás 

elbírálásához. 

A kialakult minősítéseket tovább alkalmazva: 

5 példás 

4 jó 

3 változó 
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2      hanyag 

A minősítések alkalmazásához az iskola Házirendje az irányadó. 

Az osztályozás függvénye még a tanuló eredményei az egyes tantárgyakból, ill. 

a tanuláshoz és a gyakorlati munkához való felelősségteljes hozzáállás. 

A minősítés a közösség szubjektív megítélése. 

Az osztályzatokat a tantestület félévkor és év végén, az osztályozó konferencián 

véglegesíti. A vitás kérdésekben az osztályfőnök előkészítése alapján, az 

osztályban tanító pedagógusok véleményének meghallgatása után, nyílt 

szavazással dönt a tantestület. 

 

 

 

VII. Csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezésének az 

elvei 

 
 

Iskolánkban csoportbontásban tanítjuk az idegen nyelvet, az informatikát és 

lehetőség szerint minden évfolyamon a matematikát. Célunk ezzel, hogy az 

ismereteket elmélyítsük, több idő jusson a kommunikációs készségek 

fejlesztésére és a tanulók tudásának megalapozására, elmélyítésére.  

A fent említett tárgyak esetében azért indokolt a csoportbontás, mert az elméleti 

rész alaposabb rögzítéséhez mindenképpen szükséges a gyakorlás és az, hogy a 

tanulóknak akár egyénenként is tanácsokat adhassunk, kijavíthassuk hibáikat. A 

kisebb létszámú tanulóközösséggel könnyebb jó munkakapcsolatot kialakítani és 

ez kihat a későbbi munkára is. 

 

Idegen nyelv esetén a csoportbontás alapja az oktatott nyelvek szerinti 

differenciálás. Az idegen nyelv oktatásának célja intézményünkben a gyakorlati, 

hétköznapokban is használható nyelvtudás kialakítása, amelyhez feltétlenül 

szükséges a különböző szituációs helyzetek gyakorlása, ami nagy létszámú 

osztály esetében megvalósíthatatlan lenne.  

 

A munka hatékonyságának elősegítése érdekében az informatikát az osztály 

létszámától függően szintén csoportbontásban oktatjuk, mivel ez a tárgy az 

egyik legnépszerűbb a választható érettségi tárgyak sorában. Az informatika 

termek befogadóképessége is a csoportbontást indokolja.  

 

Matematikából szintén indokolt lenne a csoportbontás a lehetőségekhez mérten, 

mert sajnos az érettségi vizsga rendszere nem ad lehetőséget arra a diákoknak, 
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hogy egy kevésbé jól sikerült írásbeli dolgozat után szóban javíthassanak. 

Csoportbontás esetén több alkalom nyílna az egyes feladatfajták begyakorlására, 

az egyéni nehézségek korrigálására, az érettségire való sikeres felkészülésre. 

 

Egyéb foglalkozásokat, szakköröket, diákköröket igény szerint szervezünk, 

minimum 7 fő jelentkezése esetén. 

 

 

VIII. A tanulók fizikai állapotának méréséhez szükséges 

módszerek 

 

Iskolánkban a mindennapos testnevelést a köznevelési törvény 27. §-ának (11) 

bekezdése alapján teljesítjük. Heti 3 óra kerül be az órarendbe, és annak 

helyszíne a tornaterem, jó idő esetén a sportudvar, ill. a „kondipark”. 

További két órában pedig kötelező délutáni sport programon (tömegsport) kell 

részt vennie a diáknak, amely tömbösítve jelenik meg az órarendben. A 

hiányzást, késést a foglalkozást tartó pedagógusok vezetik. 

Felmentést azok a tanulók kaphatnak, akik hivatalosan tudják igazolni, hogy 

egyesületbe, szakosztályba, vagy tánccsoportba járnak heti rendszerességgel, 

legalább 2 alkalommal. 

Ennek ellenőrzése év elején (első héten) ill. 2. félév kezdésekor történik. 
 

Tanulók fizikai és motorikus képességeinek mérése: 
 

Iskolánkban a NETFIT-tesztrendszert alkalmazzuk a tanulóink fizikális 

képességeinek mérésére. 

A mérést ősszel (szeptember-október) és tavasszal (április-május) végezzük. 

Az elvégzett méréseket a NETFIT rendszerhez tartozó program segítségével 

értékeljük. 

 

Alkalmazott motorikus próbák: 

 Cooper-teszt: aerob állóképesség mérése. 

 Helyből távolugrás: az alsó végtag dinamikus erejének mérése. 

 Lökés egy kézzel dobóterpeszből, tömött labdával (3 kg): a kar-, a törzs- a 

lábizmok együttes dinamikus erejének mérése. 

 Fekvőtámaszban karhajlítás- és nyújtás folyamatosa kifáradásig: a 

vállövi és a karizmok erő-állóképességének mérése. 

 Tömött labdadobás két kézzel, a fej fölött hátra: a váll- és a törzsizmok 

dinamikus erejének mérése. 
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 Hason-fekvésből törzsemelés és leengedés folyamatosan, kifáradásig: a 

hasizmok erő-állóképességének mérése. 

 Hanyattfekvésből felülés és visszaereszkedés, folyamatosan, kifáradásig: a 

hasizmok erő-állóképességének mérése. 

 

 

 

 

 

 

 

IX. Az egészségnevelési és környezeti nevelési elvek 
 

 

Egészségnevelési elvek iskolánkban 

 

Az Ember Erőforrások Minisztériumának 20/2012. rendelete alapján a teljes 

körű egészségnevelés célja, hogy az iskolában eltöltött időben minden gyermek 

részesüljön a teljes testi-lelki jóllétét, egészségét, egészségi állapotát hatékonyan 

fejlesztő, a nevelési-oktatási intézmény mindennapjaiban rendszerszerűen 

működő egészségfejlesztő tevékenységben. 

 

Az intézmény mindennapos működésében kiemelt figyelmet kell fordítani a 

gyermek egészséghez, biztonsághoz való jogai alapján a teljes körű 

egészségfejlesztéssel összefüggő feladatokra, amelyek különösen: 

 az egészséges táplálkozás, 

 a mindennapos testnevelés, testmozgás,  

 a testi és lelki egészség fejlesztése, a viselkedési függőségek, a 

szenvedélybetegségekhez vezető szerek fogyasztásának megelőzése 

 a testi, lelki, mentális egészség fejlesztése  

 a baleset-megelőzés és elsősegély-nyújtás,  

 a személyi higiéné területére terjednek ki. 

 

 A nevelési-oktatási intézményben folyó lelki egészségfejlesztés célja, hogy 

elősegítse a kiegyensúlyozott pszichés fejlődést, támogassa a gyermek, tanuló 

esetében a környezethez történő alkalmazkodást, felkészítsen, és megoldási 

stratégiákat kínáljon a környezetből érkező ártalmas hatásokkal szemben, így 

csökkentve a káros következményeket, továbbá pozitív hatást gyakoroljon a 

személyiséget érő változásokra.  

 1. Az egészséges táplálkozás 

Az iskola tanulóinak fokozottan fel kell erre a témakörre hívni a figyelmét. 
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Ezek elsajátítása különböző színtereken történhet:  

 biológia-egészségtan óra,  

 osztályfőnöki óra is. 

Itt bemutatásra kerülhetnek a táplálkozás kiemelt szempontjai: 

 az egészséges táplálkozás, az évszaknak megfelelően, 

 folyadékszükségleteink, 

 az ételek megfelelő előkészítése, hogy az „értékes dolgok” 

megmaradjanak, 

 mit és hogyan csoportosítsunk?, 

 a táplálékok változatosságának fontossága, 

 a tájegységek konyhái. 
 

2. A mindennapos testnevelés, testmozgás 

A 2012-es tanévtől a szakközépiskolában bevezetésre került a mindennapos 

testedzés a kilencedik osztályban felmenő rendszerben. Ez 3 órát az 

órarendbe beépítve jelent, ill. heti 2 órában sportköri foglalkozásokat az 

Iskolai Sportkör szervezésében. 
 

3. A testi és lelki egészség fejlesztése, a viselkedési függőségek, a 

szenvedélybetegségekhez vezető szerek fogyasztásának megelőzése 

Tudományos felmérések, és iskola-egészségügyi vizsgálatok sora magyarázza 

évtizedek óta, hogy baj van a felnövekvő generációk egészségével. Ennek egyik 

oka az, hogy a gyerekek körében is terjednek az egészséget károsító szokások 

(dohányzás, alkohol- és drogfogyasztás). A családok egy része is belekerült az 

említett jelenségek csapdájába, és úgy tűnik, önmagukban többé nem képesek a 

negatív tendenciák visszafordítására. Az iskolára tehát nagy feladat és felelősség 

hárul a felnövekvő nemzedékek egészséges életmódra nevelésében, minden 

tevékenységével szolgálnia kell a tanulók egészséges testi, lelki és szociális 

fejlődését. Személyi és tárgyi környezetével segítenie kell azoknak a pozitív 

beállítódásoknak, magatartásoknak és szokásoknak a kialakulását, amelyek a 

gyerekek, a fiatalok egészséges életvitellel kapcsolatos szemléletét és 

magatartását fejlesztik.  

A felnövekvő generáció egészség-magatartásának formálásában a család mellett 

az iskola a prevenció legfontosabb színtere. Kizárólag az iskola és a pedagógus 

azonban nem képes megbirkózni az e téren ráháruló feladatokkal; külső 

szakemberek közreműködésére is szükség van.  
 

4.  A testi, lelki, mentális egészség fejlesztése  
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 A káros szenvedélyeket le kell küzdeni, a szabadidőt helyesen kell 

eltölteni, és a civilizációs ártalmakat a lehető legkisebb mértékre kell 

szorítani.   

 A Nemzeti alaptanterv alapján is feladatunk, hogy megtanítsuk, alapvető 

értékünk az élet és az egészség. Ezek megóvására magatartási 

alternatívákat szükséges a pedagógusnak ajánlani, tanítani kell a 

megfelelő egészségvédő magatartást, gyakorlással, példamutatással.  

 Fontos az egészség megvédésére, visszaszerzésére vonatkozó közérthető 

ismeretek átadása, az egészségvédő lehetőségek sokoldalú bemutatása. 

 A tanulókat motiválnia, ösztönözni kell az egészségvédő magatartás 

szabályainak megtartására: közös véleményformálással, tanácsadással, 

támogatással. 

 Az egészséggel kapcsolatos ismeretek, tudás bővítése az osztályfőnöki és 

a biológia-egészségtan órákon.  

 Felvilágosítás és a tudatformálás a szenvedélybetegségek megelőzése 

érdekében. 

 A testi és lelki egészség fejlesztése, a viselkedési függőségek, a 

szenvedélybetegségekhez vezető szerek fogyasztásának megelőzése. 

 Fel kell készítenünk a fiatalokat arra, hogy önálló, felnőtt életükben 

képesek legyenek életmódjukra vonatkozóan helyes döntéseket hozni. 

 Az egészség, mint érték kapjon kiemelt szerepet a tanórákon és a 

szabadidős programokban is. 

 Dohányzásellenes programok, előadások szervezése tanulóink részére. 

 Az iskolapszichológus felkérése prevenciós foglakozások tartására. 

 A pedagógusok egészségnevelési ismereteinek, pedagógiai eszköztárának 

bővítése továbbképzésen. 

 Drogstratégiánkkal összhangban, eddigi drog-prevenciós tevékenységünk 

folytatása, erősítése. 

 A helyi rendőrség és a megyei rendőrkapitányság szakembereinek 

segítségével az ittas vezetés, a drogfogyasztás megelőzését szolgáló 

foglalkozások szervezése. 

 

 5. Baleset-megelőzés és elsősegélynyújtás osztályfőnöki és szakmai órákon 

A tanulónak kötelessége a balesetvédelmi előírások betartása, mely a 

következőket foglalja magában: 

 Óvja saját és társai testi épségét, egészségét, elsajátítsa és alkalmazza az 

egészségét és biztonságát védő ismereteket.  
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 Betartsa, és igyekezzen társaival is betartatni az osztályfőnökétől, illetve a 

nevelőitől hallott, a balesetek megelőzését szolgáló szabályokat.  

 Azonnal jelentse az iskola valamelyik dolgozójának, ha saját magát, 

társait vagy másokat veszélyeztető helyzetet, tevékenységet, illetve 

valamilyen rendkívüli eseményt vagy balesetet észlel.  

 Azonnal jelentse az iskola valamelyik nevelőjének – amennyiben ezt 

állapota lehetővé teszi – ha rosszul érzi magát, vagy ha megsérült.  

 Megismerje az épület kiürítési tervét, és részt vegyen annak évenkénti 

gyakorlatában.  

 Rendkívüli esemény esetén pontosan betartsa az iskola felnőtt 

dolgozóinak utasításait, valamint az épület kiürítési tervében szereplő 

előírásokat.  

 Bombariadó miatt elmaradt tanítási órákat szombaton be kell pótolni.  

 A testnevelés órákra, edzésekre vonatkozó külön szabályok:  

o A tanuló a tornateremben csak pedagógus felügyeletével 

tartózkodhat. 

o A sportfoglalkozásokon a tanulóknak sportfelszerelést (tornacipő, 

szabadidő-ruha) kell viselniük;  

o A sportfoglalkozásokon, gyakorlati órákon a tanulók nem 

viselhetnek karórát, gyűrűt, nyakláncot, lógó fülbevalót, 

balesetveszélyes testékszereket.  

o A tanulók rendszeres egészségügyi felügyeletét és ellátását az 

iskolaorvos és iskolai védőnők biztosítják.  

o A tanulók igényei alapján az iskola igazgatójával történt előzetes 

megbeszélés után lehetőség van arra, hogy az iskola létesítményeit, 

illetve eszközeit (pl. sportlétesítmény, számítógép stb.) a tanulók – 

tanári felügyelet mellett – egyénileg vagy csoportosan használják.  

o Tanulóink az iskolai berendezéseket, kellő felkészítés után, tanári 

felügyelet mellett kezelhetik, életkoruknak megfelelően, szervezett 

keretek között részt vesznek iskolai környezetük megóvásában, 

karbantartásában, megújításában.  

 

6. A személyi higiéné 

Ma már természetes, hogy az alapvető személyes higiénia alapvető az 

egészséghez, s mindennapos rutinná vált a tisztálkodás. Az ápoltság ma már 

elengedhetetlen feltétel az emberi kapcsolatokban is. Az ápolt egyén kedvező 

benyomást tesz másokra, amellett, hogy ő saját maga is jól érzi magát a 
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„bőrében”, ugyanakkor magabiztossá, s jó hangulatúvá varázsolja az egyént. A 

divatos öltözködés mellett alapfeltétel a testi tisztaság, az ápoltság folyamatos 

fenntartása. Mindez befolyásolja azt az összképet is, amelyet mások kialakítanak 

rólunk, emellett a tisztaság hozzátartozik az egészséges szervezet 

fenntartásához. 

 

Környezeti nevelési elvek iskolánkban 

 

Az iskolai környezeti nevelés során a tanulók felkészülnek környezetük 

megismerésére, tapasztalataik feldolgozására, valamint az élő és élettelen 

természet érdekeit is figyelembe vevő cselekvésre. A környezeti nevelés célja a 

környezettudatos magatartás, a környezetért felelős életvitel elősegítése. 

Távolabbról nézve a környezeti nevelés a természet  s benne az emberi 

társadalom  harmóniájának megőrzését, fenntartását célozza. Célja a 

természetet, az épített és társadalmi környezetet, az embert tisztelő 

szokásrendszer érzelmi, értelmi, esztétikai és erkölcsi megalapozása.  

 

Jogszabályi háttér 

A pedagógiai programokban a személyiség- és közösségfejlesztés 

megtervezésében kiemelt hangsúlyt kell fektetni a NAT kiemelt közös 

követelményeire, köztük a környezeti nevelésre. 

 

„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 el, továbbá kapcsolódjanak be közvetlen és 

tágabb környezetük értékeinek, sokszínűségének megőrzésébe, gyarapításába.”  

                              

 Személyi erőforrások 

a) Belső: 

 Az iskolában dolgozó pedagógusok példamutatása adja elsősorban a 
környezeti nevelés hitelességét. Feladatuk: programok szervezése, 

lebonyolítása, dekoráció stb. 
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 A technikai dolgozók napi munkájukat igyekezzenek környezetbarát 
technikákkal megvalósítani (pl. szelektív hulladékgyűjtés segítése). 

Munkájukban legyenek igényesek, nyitottak az ésszerű változásokra, 

érdeklődők az iskolai élettel szemben. 

b) Külső: 

 A helyi intézményekkel (önkormányzat, általános és középiskolák), 
vállalatokkal való kapcsolattartás megfelelő. 

 A Baptista Szeretetszolgálattal való rendszeres kapcsolattartás. 

 A szakképzés gyakorlati helyeivel mindennapos az együttműködés. 

 A szülők fontos feladata, hogy megerősítsék gyermekükben azt a 
környezettudatos magatartást, amit az iskola is közvetíteni kíván. A közös 

munkába a szülői értekezleteken tudjuk hatékonyabban bevonni a szülői 

oldalt. 

 

c) Anyagi erőforrások: 

A jövőben az erre a célra kiírt pályázatokat rendszeresen figyelemmel kísérjük. 

 

A környezeti nevelés alapelvei, jövőkép, hosszú távú célok 

A tanulókat képessé kell tenni arra, hogy a tanórán szerzett ismereteket össze 

tudják kapcsolni az élet valós ügyeivel, hogy önmaguk lássák meg a 

problémákat, azok összefüggéseit, és önmaguk keressék az arra adható 

válaszokat. Ennek során el kell jutni odáig, hogy a tanulók képesek legyenek 

megérteni a fejlődés és környezet kérdéseinek összefüggő rendszerét. Az 

alternatív, problémamegoldó gondolkodás elsajátítása Nem elegendő az egyes 

problémák, de még a problémák összefüggéseinek felfedeztetése sem, ha nem 

alakul ki az a képesség, hogy a problémákra válaszokat is keressenek a tanulók. 

Fontos, hogy az egyes kérdések megválaszolására több alternatíva felállítását 

igényeljék, s az alternatívák értékelése, ellenőrzése után képesek legyenek a 

helyes, megfelelő válasz kiválasztására. A globális összefüggések megértése  

Célunk olyan környezeti nevelés és oktatás, amely 

 kialakítja a diákokban a természet iránti tiszteletet, az igényt arra, hogy 

kulturált környezetben éljenek, 

 készteti a diákokat a környezetükben történő jelenségek megfigyelésére, 
magyarázatára, a problémák esetleges megoldására, 

 érzékennyé teszi a diákokat a szűkebb környezetükön túl történő dolgokra, 
történésekre is (Magyarország, a világ globális problémáira – népesedés, a 

környezet és a természeti katasztrófák, stb.), és felkészíti őket a lokálisból 

kiindulva a bioszféra megőrzésére. 

 

Célok a 14-20 éves korosztály esetében 
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 fenntarthatóságra nevelés (élethosszig tartó), az ökológiai szemléletmód 
segítségével, 

 rendszerszemléletre való nevelés, 

 tolerancia és segítő életmód, az állampolgári – egyéb közösségi – 

felelősség felébresztése, 

 a környezettudatos magatartás és életvitel segítése, kialakítása, 

 az életminőség fogyasztáson túlra mutató alkotóinak keresése, a 
fogyasztás helyébe élet-minőség helyezése, 

 az egészség és a környezet összefüggéseinek vizsgálata, 

 létminőség választásához szükséges értékek, viselkedési normák 
kialakítása, 

 az élethosszig tartó tanulás megalapozása a kulcskompetenciák fejlesztése 
révén  

 

Helyi célok, értékek: 

 természeti, épített, szociális környezetünk ismerete, óvása fejlesztése, 

 helyi értékek és problémák feltérképezése, majd célok megfogalmazása 
(pl. öreg fák megóvása, faültetés, madárvédelem, hulladék, iskolai büfé 

„zöldítése”, energiatakarékosság, helyi védettség stb.), 

 lakóhely megismerése (értékek, gondok, a megoldás módjai), 

 hagyományok védelme: család – iskola – település – nemzet szinteken, 

 azonosságtudat fejlesztése a fenti szinteken, pozitív értékrend, egészséges 
életvitel iránti igény alakítása, a nevelés fontossága, ami nem 

helyettesíthető a képzéssel, 

 az oktatás tárgyi feltételeinek javítása. 
 
 

 X. A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések 

Az intézménybe beiratkozott HH, HHH és SNI tanulók 100%-ban felvételt 

nyernek, és valamennyien intézményes nevelésben részesülnek. Az érintett 

tanulók eloszlása az összes tanulóhoz viszonyítva: 

A HH tanulók aránya a tanulók körében:                                                     31% 

A HHH tanulók aránya a tanulók körében:                                                    2% 

Az SNI tanulók aránya a tanulók körében:                                                    1% 
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Az összes SNI –s tanulónk (részképesség zavarral küzdők), valamint az 

összes HH/HHH tanulónk normál tanterv szerinti, integrált oktatásban vesz 

részt. 

A nevelők – a lehetőségek függvényében - folyamatosan törekszenek pedagógiai 

kultúrájuk fejlesztésére. (Integrációs és képesség-kibontakoztató nevelés-oktatás 

gyakorlata, kooperatív technikák, differenciáló módszertan, mérés-értékelés 

kistérségben, kritikai gondolkodás fejlesztése) Sem a sajátos nevelési igényű, 

sem a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek tudatos szegregációjára 

utaló jel nincs.  

Pedagógiai hitvallásunkban legnagyobb értéknek tartjuk a személyközpontú 

középiskola építését, amelyben testileg, lelkileg, szellemileg egészséges fiatalok 

fejlődhetnek. A pedagógiai folyamat tartalmát, ütemezését alárendeljük a 

személyiségfejlesztés hosszú távú céljainak. Hitünk szerint csakis annak az 

iskolának van jövője, aki tanulóit sokoldalúan fejleszti, pozitív 

megkülönböztetéssel segíti, fejleszti azokat a tanulókat, akik az előbb felsoroltak 

alapján erre rászorulnak.  

Képzési rendszerünkben külön hangsúlyt fektetünk a különböző 

képességfejlesztő, kulcskompetencia fejlesztő programokra, a 

szegregációmentességre. Ennek figyelembe vételével működtetünk: 

 számolási, logikai képességeket fejlesztő programot  
 a szociokulturális hátrányokkal küzdő tanulók beilleszkedését, 

felzárkóztatását segítő  programot  

 főállású iskolapszichológust alkalmazunk, a HH/HHH, SNI tanulók 
lemorzsolódásának megakadályozása végett ill. segítség nyújtás céljából 

beilleszkedési nehézségeik leküzdésében. 

 A hátrányos helyzetű tanulók hátrányainak kompenzálása az 

esélyegyenlőség előmozdítása érdekében, az intézmény minden tevékenysége 

során: 

 tanításban, ismeretközvetítésben felzárkóztató órák szervezésével 

 az értékelés gyakorlatában, tanulói előmenetelben egyénre szabott 
számonkéréssel, előmenetel követéssel 

 a fegyelmezés, büntetés gyakorlatában a szülőkkel való szoros 
együttműködéssel 

 a humánerőforrás-fejlesztésben, pedagógusok szakmai továbbképzésében 
módszertani továbbképzésekkel 

 a partnerség-építésben és kapcsolattartásban a szülőkkel, segítőkkel, a 

szakmai és társadalmi környezettel.  
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Az iskolánkkal csatlakoztunk a szakképzés megújítását célzó programsorhoz, 

amely elengedhetetlen a változtatni akarók számára. A 2010. évben került sor a 

hegesztő-, fényező tanműhely, a fodrász-, kozmetikus tanszalon és a tanbolt 

átadására, ami lehetővé tette, hogy a tanulóink számára a hároméves szakképzést 

fényező, karosszérialakatos, hegesztő, fodrász és bolti eladó szakokon.  

Ezenkívül a tanműhely, tanszalon és tanbolt a hátrányos helyzetű diákjaink 

számára esélyt nyújt a gyakorlati oktatáson való részvételre, amit ha saját 

maguknak kellene megteremteni, nem biztos, hogy sikerülne ezen feltételekkel. 

Nem elhanyagolható tény, hogy a tanműhely, tanszalon és tanbolt folyamatos 

működésük mellett bevétellel rendelkeznek, ami a fenntartásukhoz szükséges 

pénzügyi fedezetet biztosítja.  

Intézményünkben 8 sajátos nevelési igényű tanuló folytatja tanulmányait, 

akiknek jogait a pedagógusaink a Nkt. 47. §. (8) ill. 56. §. (1) bekezdésének 

figyelembevételével tiszteletben tartják, emellett törekednek a 

differenciáltoktatás megvalósítására. Nagyon jó kapcsolatot ápol iskolánk a 

Debreceni Tehetséggondozó Központ Pedagógiai Szakszolgálat és a Hajdú-

Bihar Megyei Pedagógiai Szakszolgálattal.  

Szakközépiskolánk szem előtt tartja diákjainak egészségvédelemmel (pl. 

dohányzás, alkohol- és kábítószer fogyasztás megelőzése, szexuális magatartás) 

kapcsolatos nevelését, amit külsős szakemberek és helyben, az iskolai védőnők 

bevonásával valósít meg. 

Iskolánkban tapasztalható leggyakoribb veszélyeztető tényezők: anyagi 

okok (munkanélküliség/szegénység); életviteli problémák; neveléssel 

kapcsolatos szülői következetlenségek, nem megfelelő szülői gondoskodás; 

devianciák (alkoholizmus/játékszenvedély); magatartászavar/beilleszkedési 

nehézség. Ezek ellen, természetesen küzd intézményünk, mégpedig az illetékes 

gyermekjóléti szolgálatok és gyámhatóság megkeresésével. Iskolánk mindenben 

együttműködést tanúsít az említett szervezetekkel annak érdekében, hogy a 

fiatalokat a rendszeres iskolába járásra bírja. Az iskola valamennyi pedagógusa 

igyekszik elősegíteni diákok zökkenőmentes beilleszkedését és sikeres 

tanulmányi előmenetelét.  

Az iskola törekszik az érdekeltek együttműködésén alapuló döntési 

rendszernek, az erős szociális elkötelezettségnek, az esélyegyenlőség megtartása 

szándékának, a választás szabadságának és felelősségének, mint a nevelés 

hatóerejének és megújuló-képességének fenntartására 
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XI. A tanuló jutalmazásával összefüggő, a tanuló magatartásának, 

szorgalmának értékeléséhez, minősítéséhez kapcsolódó elvek 

 

1. A tanuló magatartása 
 

A tanuló magatartása az iskolai közösségben való viselkedésében, (mind tanárai, 

mind társai irányában), az iskolán kívüli rendezvényeken tanúsított 

magatartásában és az iskolai munkához való viszonyában nyilvánul meg. Ezek a 

magatartási formák osztályzattal nyernek minősítést félévkor és év végén 

szöveges értékelés formájában, a Köznevelési Törvény 54. §-ban meghatározott 

formák alapján. 

példás     5 

jó            4 

változó   3 

rossz       2 

A minősítés osztályfőnöki órán történik az osztályfőnök irányításával, 

lehetőséget adva a tanulóknak az önértékelésre, valamint a tanulótársak 

véleményének kinyilvánítására. Ezek a jegyek ceruzával, 1 héttel a félévi, illetve 

az év végi zárás előtt a naplóban kell, hogy szerepeljenek, ezáltal lehetőséget 

adva a szaktanároknak, szakoktatóknak véleményük kifejezésére a javasolt 

jegyekkel kapcsolatban. 

A Házirend rögzíti a tanulóktól elvárt iskolai és iskolán kívüli viselkedési 

formákat, követelményeket. A Házirend megszegése következményekkel jár, az 

ezért járó büntetési fokozatok befolyásolják a magatartásjegyet. 

Ugyanazon a szinten adott dicséret és figyelmeztetés semlegesítik egymást, pl. 

osztályfőnöki dicséret – osztályfőnöki figyelmeztetés. 

Magántanuló esetében nem értékeljük a magatartást. Példás magatartása nem 

lehet bukott tanulónak, a magatartás és szorgalom jegy között 2 jegynél nem 

lehet nagyobb a különbség. 

Már 1 igazolatlan óra esetén sem kaphat a tanuló példás magatartást. 

 

2. A tanuló szorgalma 

 

A tanulók szorgalmának értékelése a Köznevelési Törvény 54. §-ban 

meghatározott formák alapján történik. 

példás 5 

jó 4 

változó 3 
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hanyag 2 

A tanuló szorgalmi jegyének megítélésében és elbírálásában elsődleges szerepe 

van az osztályfőnöknek, a szaktanároknak és szakoktatóknak. 

A minősítés osztályfőnöki órán történik az osztályfőnök irányításával, 

lehetőséget adva a tanulóknak az önértékelésre, valamint a tanulótársak 

véleményének kinyilvánítására. Ezek a jegyek ceruzával, 1 héttel a félévi, illetve 

az év végi zárás előtt a naplóban kell, hogy szerepeljenek, ezáltal lehetőséget 

adva a szaktanároknak, szakoktatóknak véleményük kifejezésére a javasolt 

jegyekkel kapcsolatban. 

 

Magántanuló esetében nem értékeljük a szorgalmat. Bukás esetén a tanuló 

szorgalma hanyag, a magatartás és szorgalom jegy között 2 jegynél nem lehet 

nagyobb a különbség. 

Példás szorgalom esetén a tanuló tanulmányi eredménye legalább 3.5 legyen, és 

ne legyen 2 érdemjegye. 

Jó a szorgalom, ha a tanuló képességeihez mérten a lehető legjobb tanulmányi 

eredményt éri el. 

Változó a tanuló szorgalma, ha érdemjegyei többnyire 3 és 2. 

Hanyag a szorgalom bukás esetén. 

 

Nevelőtestületi dicséretre javasolt tanulók tanulmányi eredménye nem lehet 

rosszabb 4.75-nél, magatartása példás, nincs igazolatlan órája és vannak 

tantárgyi dicséretei. 

 

A minősítések alkalmazásánál az iskola Házirendje az irányadó.  

 

A tanuló jutalmazásával összefüggő, a tanuló magatartásának, szorgalmának 

értékeléséhez, minősítéséhez kapcsolódó további elveket a tantestület nem 

fogalmazott meg. (KNT. 7.§(1)) 
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XII. Az iskolai írásbeli, szóbeli, gyakorlati beszámoltatások, az 

ismeretek számonkérésének rendje 

 

Az írásbeli számonkérés formái az iskolánkban: 

A tanulók tanítási órákon a szóbeli feleletek mellett írásban is beszámoltathatók, 

feleltethetők.  

Az írásbeli feleletek formái: 

 Témazáró dolgozat 

 Röpdolgozat 

 Házi dolgozat 
Röpdolgozatot előzetes bejelentés nélkül minden órán írathat a tanár egyes 

tanulókkal, vagy az egész osztállyal. A röpdolgozat témája az aznapi órára 

feladott tananyag, esetleg az előző tananyagra való ismétlő rákérdezés. 

A témazáró dolgozat  a nagyobb tananyagot felölelő dolgozat. Időpontját 

megírása előtt legalább egy héttel korábban közölni kell a tanulókkal, hogy 

legyen idejük - legalább egy hétvége – a felkészülésre. Az előre bejelentett 

írásbeli témazáró dolgozatot minden tanulónak meg kell írnia. Ha a tanuló a 

dolgozatírás napján indokoltan és igazoltan hiányzik a hiányzás megszűnését 

követő tanítási órán pótló dolgozatot köteles írni.  

A házi dolgozat hosszabb időszakra sokszínűen meghatározott, átfogó 

kidolgozást igénylő feladat, amely a tanulók önálló munkáján alapul. 

 

A tanulók tanulmányi munkájának, teljesítményének egységes értékelése 

érdekében a tanulók írásbeli dolgozatainak, feladatlapjainak, tesztjeinek 

értékelésekor az elért teljesítmény érdemjegyekre történő átváltását a következő 

arányok alapján végzik el a szaktárgyat tanító pedagógusok. 

 

Kisebb írásbeli dolgozatok százalékos értékelése: 

40% alatt elégtelen (1) 

40% elégséges (2) 

60% közepes (3) 

80% jó (4) 

90% jeles (5) érdemjegyre értékeljük a tanulót. 

 

Nagydolgozatok, témazárók értékelése: 

33% alatt elégtelen (1) 

33% elégséges (2) 

50% közepes (3) 

64% jó (4) 

87% jeles (5) érdemjegyre értékeljük a tanulót. 
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A tanuló a szaktanár engedélyével javító dolgozatot írhat tanítási órán, vagy 

azon kívül. A javító dolgozat megírását a tanuló nem követelheti. Ha a javító 

dolgozat tanítási órán kerül megírásra, illetve ha a tanítási órán kívül megírt 

dolgozat beadásra kerül, a dolgozatra adott érdemjegyet a naplóba be kell írni. 

  

A tanuló félévenként és tantárgyanként egy alkalommal felelésmentes órát 

kérhet, melyet az ellenőrzőbe köteles bejegyezni, és engedély esetén tanárával 

aláíratni. Mindez nem vehető igénybe akkor, ha a dolgozat vagy a szóbeli 

számonkérés előre be van jelentve, vagy az eset a félév és évzárást megelőző 

hónapban történik. 

A tanuló két – három napig történő hiányzása esetén az iskolába jövetel utáni 

első napon nem kérhető számon. Egy hétnél hosszabb hiányzás esetén az 

iskolába jövetel után egy hét felelés- és dolgozatírás alóli mentességben 

részesül. Mindkét esetben a távolléte miatt elmaradt tananyagot pótolnia kell a 

szaktanárral való egyeztetés után és társai segítségével. 

 

Az írásbeli beszámoltatások korlátai 

A tanulók eredményes felkészülésének érdekében egy tanítási napon belül egy-

egy osztállyal legfeljebb kettő témazáró, illetve félévi vagy év végi felmérő 

dolgozatot lehet íratni.  

 

Javítási határidő 

A tanuló két elméleti tanítási héten belül meg kell, hogy ismerje a 

számonkérések eredményeit, és biztosítani kell, hogy a dolgozatot meg is 

tekinthesse. A naplóba két munkanapon belül kerüljön beírásra az eredmény. Ha 

a dolgozat kijavítása két elméleti tanítási héten belül nem történik meg, akkor a 

diák eldönthesse eredményétől függően, hogy beírásra kerül-e a jegy a 

késedelem miatt vagy nem. Ha a tanuló nem kéri a jegyet, akkor később egy 

megbeszélt időpontban az adott témakörből a tanár számon kérheti. 

 

Az írásbeli beszámoltatás súlya 

Az érdemjegyek nem egyedértékűek. A témazáró összefoglaló jellegű 

teljesítmények nagyobb súllyal esnek latba, ezért ezeket az osztályozó naplóban 

is meg kell különböztetni az érdemjegyektől. Beírásuk a naplóba piros színnel 

történik. Az osztályzatok megállapításakor az átlag kiszámításánál a témazáró 

jegyek súlyozottan veendők figyelembe. Ez azt jelenti, hogy összeadáskor is, és 

az osztószám meghatározásakor is duplán kell őket számításba venni. 

 

A szóbeli számonkérés 

Az írásbeli számonkéréseken túl minden tantárgyból, különösen az érettségi és 

szakmunkásvizsga tantárgyakból feltétlenül szükséges a szóbeli számonkérés. 

Ezáltal mérhető a diák tárgyi tudásán kívül a kifejezőkészsége, stílusgazdagsága, 
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kreativitása is. A felelet befejezésekor feltétlenül szükséges a számonkérés 

értékelése, az értékelés indoklása, segítő tanácsok, ajánlások elhangzása. 

 

A félévi és az év végi osztályzást a megszerzett érdemjegyek átlagából 

képezzük.  

Az osztályzatokról a tanulót, illetve a szülőt félévkor az ellenőrző könyv, 

évvégén a bizonyítvány kitöltésével és átadásával tájékoztatjuk. 

 

 

 

XIII. Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok 

meghatározásának elvei és korlátai 

 
A házi feladatok legfontosabb funkciója a tanórán feldolgozott tananyaghoz 

kapcsolódó gyakorlás, képesség- és készségfejlesztés, ezáltal a tananyaghoz 

kapcsolódó ismeretek elmélyítése, megszilárdítása. A kétszintű érettségi során 

minden kötelező tárgyból írásbeli vizsgát is kell tenni. Az erre való eredményes 

felkészülést a házi feladatok feladása és számonkérése segítheti. Az írásbeli házi 

feladatokat a szaktanárok akkor értékelik osztályzattal is, ha ezt a tanulókkal 

előzetesen megbeszélték. 

 

A házi feladatok kijelölésével kapcsolatosan az alábbi szabályok érvényesülnek: 

 

 A tanárok a tantárgyak jellegének megfelelően adnak írásbeli házi 
feladatot. 

o Rendszeres írásbeli feladatot kapnak matematikából, idegen 
nyelvből, magyarból.  

o Esetit (a feldolgozott tananyagtól függőt) kémiából, fizikából, 
rajzból stb. 

 A hétközi házi feladat megírása fél óránál hosszabb időt nem vehet 
igénybe. 

 Az előzőnél időigényesebb házi feladat elkészítésére álljon rendelkezésre 
a hétvége is. 

 Az írásbeli házi feladatok ellenőrizetlenül nem maradhatnak. 

 A szokásos házi feladatokon túlmenő feladatot a szintvizsgára (10. és 11. 
évfolyam szakközépiskolában) készülő évfolyamok tanulói a szünetek 

(őszi, téli, tavaszi) idejére kaphatnak. 

 Mivel célunk, hogy a tanulók sikeres érettségi és szakmai vizsgát 
tegyenek, ezért a házi feladatoknak hosszú távon meg kell győznie a 

tanulót arról, hogy annak rendszeres elkészítése egyre biztosabb, 

alaposabb tudás birtoklásához segíti őt. 
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 A tanulókat (versenyre készülők, a tantárgy iránt aktívan érdeklődők) 
egyéni választásuk, kérésük alapján szorgalmi feladattal segíthetjük, 

számukra szorgalmi feladatot javasolhatunk. 

 

A házi feladatok típusai:  

 

 Elméleti házi feladat: A tanórákon már jól kidolgozott, rögzített 
fogalmakból, témakörökből való felkészülés  

 Írásbeli házi feladat: A tantárgyak jellegéhez kapcsolódóan sokszínűen és 
pontosan kell meghatározni az írásbeli feladatokat. Törekedni kell arra, 

hogy a tanulók az írásbeli házi feladat megoldása során sikerélményhez 

jussanak. 

 Házi dolgozat: Hosszabb időszakra sokszínűen meghatározott, átfogó 
kidolgozást igénylő feladat, amely a tanulók önálló munkáján alapul. 

 Kiselőadás: A tanár által meghatározott témákból fakultatív jelleggel a 
tanulók kiselőadással készülhetnek, melyet a felkészültség színvonalának, 

előadásmódjának megfelelően értékelünk. 

 Gyűjtőmunkák: Átfogó gyűjtemények készítése az egyik legkreatívabb 
pluszmunkát igényli tanulóinktól. Szorgalmukat igényes munkáik 

leadásakor mindig pozitívan értékeljük.  
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IV. rész 

 

 

 

Közismereti tantárgyak helyi 

tanterve 

 

 

Szakgimnázium 
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Közismereti óraterv az új kerettanterv alapján 2016. 09. 
 

 

Egészségügyi technika II, Épületgépészet VIII., Gépészet IX., Villamosipar és elektronika XI., 

Távközlés XII., Informatika XIII., Építőipar XVI., Könnyűipar XVII., Faipar XVIII.,  

Közlekedésgépészet XXII., Agrár gépész XXXI.,  

Közlekedés, szállítmányozás és logisztika XL., Vízügy XLI. ágazatok esetében 

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

9-12. 

óraszám 

összesen 

13. évf. 

13. évf. 

óraszám 

összesen 

Magyar nyelv és irodalom 4 4 4 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  - -  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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Egészségügy I., Környezetvédelem XXIII., Szépészet XXX., Élelmiszeripar XXXVI. 

 

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

9-12. 

óraszám 

összesen 

13. évf. 

13. évf. 

óraszám 

összesen 

Magyar nyelv és irodalom 4 4 4 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 - - 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. 
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Angol nyelv 

Alapelvek, célok, feladatok 

A közlekedésgépész, Egészségügy és Szépészet ágazaton is ugyanazon tartalom. 

 

Az élő idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai 

referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának 

megalapozása és fejlesztése. A kommunikatív nyelvi kompetencia szorosan összefonódik az 

általános kompetenciákkal, vagyis a világról szerzett ismeretekkel, a gyakorlati készségekkel 

és jártasságokkal, valamint a motivációval, amelyek mindenfajta tevékenységhez, így a nyelvi 

tevékenységekhez is szükségesek. 

A korszerű idegennyelv-oktatás a nyelvhasználó valós szükségleteire épül, ezért 

tevékenységközpontú. Olyan helyzetekre készíti fel a tanulókat, amelyek már most vagy a 

későbbiek során várhatóan fontos szerepet játszanak életükben. A nyelvtanulási folyamat 

középpontjában a cselekvő tanulók állnak, akik az idegen nyelv segítségével kommunikatív 

feladatokat oldanak meg. A feladatok megoldása során receptív, produktív, illetve interaktív 

nyelvi tevékenységeket végeznek. Mivel a valóságban a legtöbb megoldandó feladat több 

készség együttes alkalmazását teszi szükségessé, ezeket integráltan tanítjuk.  

A mindennapi nyelvhasználatban, így a nyelvtanulásban is, fontos szerepet játszanak a 

szövegértelmezési és szövegalkotási stratégiák. A recepció során a nyelvhasználó, ill. a 

nyelvtanuló észleli az írott vagy hallott szöveget, azonosítja mint számára lényegeset, felfogja 

mint nyelvi egységet és összefüggésében értelmezi. A produkció során megtervezi és szóban 

vagy írásban létrehozza a közlendőjét tartalmazó szöveget. 

A sikeres kommunikáció érdekében a tanulóknak meg kell ismerniük, és használniuk 

kell azokat a nyelvi eszközöket, amelyekből és amelyekkel helyesen megformált, értelmes 

mondanivaló alakítható ki. Tisztában kell lenniük a mondanivaló szerveződésének, 

szerkesztésének az elveivel, hogy koherens nyelvi egységgé formálhassák közlendőjüket. 

Ismerniük kell azokat az eszközöket és forgatókönyveket, amelyekkel sikeresen megoldhatók 

a különféle kommunikációs helyzetek. Tisztában kell lenniük az egész nyelvi érintkezést 

átszövő szabályokkal, amelyek a nemek, a korosztályok és a társadalmi csoportok között 

különböző alkalmakkor szabályozzák az érintkezést. Ide tartoznak a nyelvi udvariassági 

szabályok, rituálék és a helyzetnek megfelelő hangnem használatának a szabályai is.  

A nyelvtanítás során törekedni kell arra, hogy a hallott vagy olvasott szöveg 

autentikus, a feladatvégzés szempontjából hiteles legyen. Az internet segítségével a tanulók 

maguk is viszonylag könnyen kerülhetnek autentikus célnyelvi környezetbe, részeseivé 

válhatnak az adott kultúrának, kapcsolatot teremthetnek a célnyelven beszélőkkel, ami 

komoly motivációs forrás lehet, és elősegítheti az autonóm tanulóvá válást. A tanulási 

folyamat szervezésében nagy jelentősége van a kooperatív feladatoknak és a 

projektmunkának, ezek szintén erősíthetik a motivációt. 

Az idegen nyelvű kommunikáció során meghatározó jelentőségű a nyelvekkel, a 

nyelvtanulással, az idegen nyelveket beszélő emberekkel és a más kultúrákkal kapcsolatos 

pozitív attitűd, ami magában foglalja a kulturális sokféleség tiszteletben tartását és a nyelvek, 

kultúrák közötti kommunikáció iránti nyitottságot. 

A nyelvtanulás tartalmára vonatkozóan a NAT hangsúlyozza a tantárgyközi integráció 

fontosságát. Fontos, hogy a tanulók az idegen nyelv tanulása során építeni tudjanak más 

tantárgyak keretében szerzett ismereteikre és személyes tapasztalataikra. Ugyanakkor az 

idegen nyelvvel való foglalkozás olyan ismeretekkel, tapasztalatokkal gazdagíthatja a 

tanulókat, amelyeket más tantárgyak keretében is hasznosítani tudnak. 
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Az egész életen át tartó tanulás szempontjából kiemelkedő jelentősége van a 

nyelvtanulási stratégiáknak, amelyek ismerete és alkalmazása segíti a tanulókat abban, hogy 

nyelvtudásukat önállóan ápolják és fejlesszék, valamint újabb nyelveket sajátítsanak el. 

 

9-10. évfolyam 

 

A 9. évfolyam megkezdésekor a tanulók már 4-5 év nyelvtanulási tapasztalattal 

rendelkeznek. Ezalatt az idő alatt megismerkedtek az idegennyelvi foglalkozások feladat- és 

szövegtípusaival, szókincsük bővült, megértik a tanár célnyelvi óravezetését, önbizalmuk 

lehetővé teszi számukra, hogy az órai munkában egyénileg, párban és csoportban is 

eredményesen vegyenek részt, órán kívüli feladataikat önállóan megoldják. Önértékelésük 

fejlett és reális: ismerik saját erős és gyenge pontjaikat. 

Az 9–10. évfolyam céljai között első helyen áll a tanulók motivációjának fenntartása 

és fejlesztése, folyamatos sikerélmény biztosítása. Cél, hogy a 10. évfolyam végére a diákok 

eljussanak a B1 mínusz szintre, amelyen számukra ismert témakörökben, életszerű 

helyzetekben képesek információt kérni és kapni. Megértik hosszabb terjedelmű, autentikus 

hallott vagy olvasott szöveg lényegét, abból ki tudják szűrni a lényeges információt. Képesek 

több mondatból álló szöveget szóban és írásban létrehozni. Szókincsük elég fejlett ahhoz, 

hogy az ismert témakörökhöz kapcsolódó témákról szóban és írásban információt tudjanak 

cserélni. 

 
11–12. évfolyam 

 

  A szakgimnáziumi tanulmányok végére a tanulók kellő tapasztalattal és tudással 

rendelkeznek ahhoz, hogy a körülöttük lévő világot tágabb kontextusban is értelmezni tudják, 

nyelvi ismereteiknek köszönhetően pedig széleskörű információszerzésre és viszonyításra 

képesek. 

Egy idegen nyelvből a szakgimnázium 12. évfolyamának végére a tanulóknak el kell 

jutniuk az európai hatfokú skála (KER) harmadik szintjére, azaz a B1 szintre. A 12. 

évfolyamon lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a tanulók megismerjék a nyelvi érettségi 

felépítését, követelményeit, elsajátítsák az ezeknek megfelelő stratégiákat; megismerjék az 

érettségi során használt értékelési szempontokat, és alkalmazni tudják azokat önértékeléseik 

során; illetve gyakorlatot szerezzenek az érettségi vizsga feladatainak megoldásában is. 

A tanulók motivációját növeli, ha a nyelvoktatás lehetőséget biztosít a tanulókat 

érdeklő tantárgyi és szakmai tartalmak célnyelvi feldolgozására. A szakközépiskolákban 

tudatosítani kell a tanulókban azt, hogy a nyelvismeret segít választott képzési irányuk, 

szakmájuk jobb megismerésében. 

 

 
Kiválasztott tankönyvsorozat: Oxford University Press – Tim Falla, Paul A Davies: 

Solutions 2nd Edition Elementary, Pre-Intermediate 

 

A kiválasztás szempontjai: 

1. Témakörei és azok kapcsolódási pontjai; készségenkénti fejlesztési céljai és feladatai, 

tartalma és szövegfajtái, szövegforrásai; kommunikációs eszközei; fogalomkörei és 

értékelési rendszere-módjai teljes mértékben megegyeznek az érvényben lévő NAT és 

KERETTANTERVEK előírásaival 

2. Témakörei és feladattípusai korosztály relevánsak 



 107. 
 

3. Minden szempontból megfelelnek a kommunikatív nyelvoktatás elvárásainak 

4. Egyenletesen és fokozatosan fejlesztik az idegen nyelvi kulcskompetencia 

komponenseit 

5. Hangsúlyt kap a kultúra és civilizáció, valamint a tantárgyköziség 

6. Alkalmasak az idegen nyelvi kompetencia mellett a többi kulcskompetencia 

fejlesztésére is különös tekintettel a digitális kompetenciára. 

 

 

9-11. évfolyam:  

Tim Falla, Paul A Davies: Solutions 2nd Edition Elementary, Pre-Intermediate ( Oxford 

University Press) 

12. évfolyam: 

Ábrahám Károlyné, Halápi Magdolna: Matura Plus (MM Publications) 

 

9-10. évfolyam 
 

Fejlesztési követelmények 
 

Fejlesztési egység Hallott szöveg értése 

Előzetes tudás 

A2, azaz a tanuló már megérti az alapszókincset és bizonyos nyelvi 

fordulatokat, ha közvetlen, személyes témákról van szó. Megérti a 

rövid, világos és egyszerű üzenetek és közlések lényegét. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

 A tanuló képes főbb vonalaiban megérteni a köznyelvi beszédet a 

rendszeresen előforduló, számára ismerős témákról;  

képes megérteni egy beszélgetés során a résztvevők világosan 

megfogalmazott érveit két beszélő esetén; 

képes megérteni a legfontosabb információkat képekkel támogatott 

hangzó anyagokban, amelyek az érdeklődési köréhez kapcsolódó 

témákról szólnak, ha viszonylag lassan és érthetően beszélnek. 

A fejlesztés tartalma 

Az egyszerű, mindennapi társalgásban elhangzó álláspontok lényegének megértése.  

Az ismerős témájú, egyszerűen és világosan megfogalmazott, rövid, köznyelvi stílusú 

beszéd vagy előadás főbb pontjainak megértése. 

Egyszerű műszaki információk megértése. 

Részletes, összetett útbaigazítás követése. 

Telefonbeszélgetésekben elhangzó alapvető információk megértése. 

Az ismerős témákról szóló rádiós és televíziós hírműsorok, egyszerű nyelvezetű 

hangfelvételek lényegének megértése. 

A hangzó szövegben az okot, magyarázatot, következményt vagy ellentétet előrejelző 

szavak felismerése. 

Szövegértési stratégiák alkalmazása, például ismerős beszédtéma esetén az ismeretlen 

szavak jelentésének kikövetkeztetése a szövegösszefüggésből, a várható vagy megjósolt 

információk keresése, szükség esetén összefoglalás, visszakérdezés; ismétlés, magyarázat 

kérése. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások, akár a választott 
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szakmai iránynak megfelelő tartalommal is: közlemények, beszámolók, párbeszédek, 

instrukciók, üzenetek, útbaigazítás, hírek a televízióban és a rádióban, rövid interjúk, 

reklámok, dalok, videók. 

 

Fejlesztési egység Szóbeli interakció 

Előzetes tudás 

A2, azaz a tanuló egyszerű és begyakorolt feladatok során 

kommunikál az iskolával, otthonnal és szabadidővel kapcsolatos 

témákról.  

Rövid beszélgetésekben vesz részt, kérdez és válaszol 

kiszámítható, mindennapi helyzetekben. 

Egyszerű gondolatokat és információkat cserél ismerős témákról. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési céljai 

A tanuló képes a mindennapi élet legtöbb nyelvi helyzetében 

spontán módon boldogulni; 

képes gondolatokat cserélni, véleményt mondani, érzelmeit 

kifejezni érdeklődési körébe tartozó témákkal kapcsolatban; 

ismeri a leggyakoribb kommunikációs forgatókönyveket, és 

egyre kevesebb zökkenővel alkalmazza ezeket; 

stílusában, regiszterhasználatában képes alkalmazkodni a 

kommunikációs helyzethez. 

A fejlesztés tartalma 

Társalgásban való részvétel ismerős témák esetén – időnként szavak, fordulatok ismétlését 

vagy magyarázatát kérve. 

Érzelmek egyszerű kifejezése és reagálás mások érzelmeire (pl. tetszés, nemtetszés, 

meglepetés, boldogság, szomorúság, érdeklődés és közömbösség). 

Mindennapi problémák felvetése, megvitatása, választási lehetőségek összevetése (pl. mit 

csináljanak, hova menjenek, melyiket válasszam stb.). 

Érdeklődési körhöz kapcsolódó beszélgetésben való részvétel, információcsere, 

véleménycsere.  

Történetek követése, véleménynyilvánítás és érdeklődés további részletekről.  

 ti előkészületek és utazás során felmerülő feladatok megoldása (pl. közlekedési információk 

beszerzése, szállásfoglalás, programegyeztetés, reakciók kifejezése). 

Szolgáltatásokkal kapcsolatos helyzetek kezelése kevésbé begyakorolt helyzetekben is  

(pl. boltban, postán, bankban).  

Egyszerű utasítások adása, követése és kérése, udvarias kérés. 

Egyszerű, tényszerű információ megszerzése és továbbadása. 

Felkészülésen alapuló interjú, az információk ellenőrzése, megerősítése – időnként segítség 

igénybevételével. 

Előre elkészített kérdőív alapján strukturált interjú készítése.  

Órai interakciókban, pármunkában való magabiztos részvétel a célnyelven. 

Ismerős témáról beszélgetés kezdeményezése, fenntartása, a szó átvétele, átadása, mások 

bevonása, a beszélgetés lezárása. 

A beszélgetésben elhangzottak összefoglalása, a lényeg kiemelése, a megértés ellenőrzése, a 

félreérthető megfogalmazás javítása, körülírás, szinonimák használata. 

A kommunikációs eszközök széles körének rugalmas alkalmazása. 

A fontosabb udvariassági szabályok, szokások ismerete és alkalmazása. 
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A mindennapi témák (például család, érdeklődési kör, iskola, utazás és aktuális események) 

megbeszéléséhez elegendő szókincs rugalmas alkalmazása, körülírás. 

Az elemi szókincs viszonylag magabiztos és általában helyes alkalmazása. 

Az idegen nyelvi normának megfelelő, az anyanyelvi hatások kiküszöbölésére törekvő 

nyelvhasználat ismerős kontextusokban. 

A szövegszervezés eszközeinek egyre tudatosabb használata. 

A gondolatok, problémák viszonylag pontos kifejezése. 

Érthető, egyre kevesebb félreértésre okot adó kiejtés, intonáció.  

Részvétel a szóbeliség jegyeit viselő digitális kommunikációban: fórum, chat, Skype. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások, akár a választott szakmai 

iránynak megfelelő tartalommal is. 

Személyes és telefonos társalgás, megbeszélés; tranzakciós és informális párbeszédek, 

utasítások, interjúk, viták. 

 

 

 

Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 

Előzetes tudás 
A2, azaz a tanuló egyszerűen beszél önmagáról, a családjáról, más 

emberekről, lakóhelyéről, tanulmányairól, iskolájáról. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló képes arra, hogy begyakorolt szerkezetekkel a szintnek 

megfelelő témakörökben kifejezze magát; 

tud érthetően, a folyamatoshoz közelítően beszélni; 

képes mondanivalójának nyelvtani és szókincsbeli megtervezésére és 

szükség szerinti módosítására; 

képes arra, hogy egy gondolat vagy probléma lényegét megközelítő 

pontossággal kifejtse. 

A fejlesztés tartalma 

Az érdeklődési körnek megfelelő témák lényegének folyamatoshoz közelítő kifejtése a 

gondolatok többnyire lineáris összekapcsolásával. 

Elbeszélések vagy leírások lényegének folyamatoshoz közelítő összefoglalása a gondolatok 

többnyire lineáris összekapcsolásával. 

Egyszerű élménybeszámoló az érzések és reakciók vázlatos bemutatásával. 

Valóságos vagy elképzelt események részleteinek egyszerű bemutatása. 

Könyv vagy film cselekményének vázlatos összefoglalása. 

Történet elmondása. 

Vélemény, tervek és cselekedetek rövid és egyszerű magyarázata. 

Rövid, begyakorolt megnyilatkozás ismerős témáról. 

Részvétel előre elkészített, ismerős témájú csoportos előadásban.  

A begyakorolt nyelvi eszközök megbízható használata, ezek átrendezése, bővítése ismerős 

helyzetekben a mondanivaló kifejezésére. 

Alapvető eszközök használata a közlés bevezetésére, kifejtésére és lezárására. 

Önellenőrzés és önkorrekció, például a kommunikáció megszakadása esetén más stratégia 

alkalmazásával a mondanivaló újrakezdése. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások, akár a választott szakmai 

iránynak megfelelő tartalommal is: leírások, képleírások, témakifejtés, elbeszélő szöveg, 

érvelés, előadás, prezentáció (önállóan vagy segédanyagok, instrukciók alapján), projektek 

bemutatása, versek, mondókák, rapszövegek. 
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Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése 

Előzetes tudás 

A2, azaz a tanuló képes többféle szövegfajtát olvasni, tudja, hogy a 

szövegfajták sajátosságainak ismerete segít a szöveg megértésében. 

Megtalálja az adott helyzetben fontos konkrét információkat 

egyszerű, ismerős témákról szóló mindennapi szövegekben 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló képes megérteni a hétköznapi nyelven írt, érdeklődési 

köréhez kapcsolódó, lényegre törő autentikus vagy kismértékben 

szerkesztett szövegeket; 

Képes felismerni az érvelések fő gondolatmenetét. 

A fejlesztés tartalma 

Az adott helyzetben fontos általános vagy részinformációk megértése autentikus, esetleg 

kismértékben szerkesztett, világos tartalmú és szerkezetű, hétköznapi nyelven írott 

szövegekben. 

Az adott feladat megoldásához szükséges információk kiszűrése hosszabb szövegekből is. 

Az érvelés gondolatmenetének felismerése, a lényeges következtetések felismerése világosan 

írt érvelő szövegekben. 

Érzések, kérések és vágyak kifejezésének megértése a köznyelven írt szövegekben. 

Mindennapi témákkal összefüggő, köznyelven írt magánlevelek, e-mailek megértése. 

Különböző eszközök egyszerű, világosan megfogalmazott használati utasításának megértése. 

Az egyszerű szövegfajták szövegfelépítésének felismerése, ezen ismeret alkalmazása a 

szövegértés során. 

A mondat megértett részei és a szövegösszefüggés alapján az ismeretlen szavak jelentésének 

kikövetkeztetése. 

Az autentikus szövegek jellegéből fakadó ismeretlen fordulatok kezelése a szövegben. 

A nyelvi szintnek megfelelő, felhasználóbarát online és hagyományos szótárak használata. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások, akár a választott szakmai 

iránynak megfelelő tartalommal is: utasítások (pl. feliratok, használati utasítások), tájékoztató 

szövegek (pl. hirdetés, reklám, menetrend, prospektus, műsorfüzet), játékszabályok, 

hagyományos és elektronikus levelek, újságcikkek (pl. hír, beszámoló, riport), internetes 

fórumok hozzászólásai, ismeretterjesztő szövegek, képregények, egyszerű irodalmi szövegek, 

dalszövegek. 

 

 

 

Fejlesztési egység Íráskészség 

Előzetes tudás 

A2, azaz a tanuló összefüggő mondatokat ír olyan témákról, 

amelyek közvetlen szükségletekre, élményekre, eseményekre és 

konkrét információkra vonatkoznak. 

Ismerős témákról gondolatait írásban egyszerű kötőszavakkal 

összekapcsolt mondatsorokban fejezi ki. 

Néhány műfajban egyszerű és rövid, tényközlő szövegeket ír 

minta alapján az őt érdeklő, ismert témákról. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési céljai 

A tanuló képes egyszerű, rövid, összefüggő szövegeket 

fogalmazni ismert, hétköznapi témákról; 

tud írásban beszámolni eseményekről, élményeiről, érzéseiről, 

benyomásairól és véleményéről; 

képes írásbeli interakciót elkezdeni, fenntartani és befejezni; 

tud jegyzetet készíteni olvasott és hallott köznyelvi szövegből, 
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illetve saját ötletről; 

minták alapján képes több ismert műfajban is rövid, lényegre 

törő szövegeket létrehozni a műfaj főbb jellegzetességeinek és 

alapvető stílusjegyeinek követésével. 

A fejlesztés tartalma 

Egyszerű szöveg írása a tanuló érdeklődési köréhez tartozó, ismerős témákról, rövid, 

különálló elemek lineáris összekapcsolásával. 

Beszámoló írása élményekről, eseményekről (pl. utazás).  

Egyszerűbb cselekvéssor, történet leírása összefüggő szövegben. 

Érzések, gondolatok és reakciók rövid leírása; rövid vélemény írása indoklással. 

Egyszerű információt közlő/kérő feljegyzések/üzenetek írása (pl. barátoknak, 

szolgáltatóknak, tanároknak).  

Véleményt kifejező üzenet, komment írása (pl. internetes fórumon, blogban). 

Formanyomtatvány, kérdőív kitöltése; online ügyintézés. 

Életrajz írása. 

Lényegre koncentráló leírás készítése. 

Tényszerű információk összefoglalása. 

Egyszerű, világos köznyelvet használó előadás fő pontjainak lejegyzése; saját ötlethez jegyzet 

készítése. 

Rövid olvasott vagy hallott szöveg átfogalmazása, összefoglalása, jegyzet készítése. 

Egyszerű, tagolt írásmű létrehozása: bevezetés, kifejtés, lezárás. 

Egyszerű írásbeli műfajok alapvető szerkezeti és stílusjegyeinek követése (pl. levélben/e-

mailben megszólítás, záró formula); a formális és informális regiszterhez köthető néhány 

szókincsbeli és helyesírási sajátosság alkalmazása. 

Kreatív, önkifejező műfajokkal való kísérletezés (pl. vers, rapszöveg, rigmus, dalszöveg, 

rövid jelenet, paródia írása, illetve átírása). 

Írásos minták követése és aktuális tartalmakkal való megtöltése. 

Kész szövegekből hasznos fordulatok kiemelése és alkalmazása. 

Irányított fogalmazási feladat kötött tartalmainak megjelenítése a fogalmazásban. 

A mondanivaló közvetítése egyéb vizuális eszközökkel (pl. nyilazás, kiemelés, központozás, 

internetes/SMS rövidítés, emotikon, rajz, ábra, térkép, kép, diasor). 

A nyelvi szintnek megfelelő, felhasználóbarát online és hagyományos szótárak használata. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások, akár a választott szakmai 

iránynak megfelelő tartalommal is: hagyományos és elektronikus nyomtatvány, kérdőív; 

listák; hagyományos és elektronikus képeslapok; poszter szövegek; képaláírások; üzenetek; 

SMS-ek/MMS-ek; személyes adatokat tartalmazó bemutatkozó levelek, e-mailek vagy 

internes profilok. Tényszerű információt nyújtó, illetve kérő levelek és e-mail-ek; személyes 

információt, tényt, illetve tetszést/nemtetszést kifejező üzenetek, internetes bejegyzések; 

egyszerű cselekvéssort tartalmazó instrukciók; egyszerű ügyintéző levelek/e-mail-ek (pl. 

tudakozódás, megrendelés, foglalás, visszaigazolás); diasor; egyszerű, rövid történetek, 

elbeszélések, mesék; rövid jellemzések; rövid leírások; jegyzetek, versek; rapek; rigmusok; 

dalszövegek, rövid jelenetek, paródiák. 

 

 

 

9. évfolyam 

Heti óraszám: 4 óra 

Évi óraszám: 144 óra 
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Tankönyv: Tim Falla Paul A Davies: Solutions 2nd Edition Elementary 

 

Témakörök Óraszám 

Ember és társadalom 16 óra 

Személyes vonatkozások, család 16 óra 

Szabadidő, szórakozás, sportok 16 óra 

Iskola, tantárgyak, órarend 16 óra 

Életmód, divat 15 óra 

Étkezés, étel rendelése, egészséges, kiegyensúlyozott étrend 15 óra 

A város, közlekedés, intézmények, útbaigazítás 15 óra 

Országok, nemzetek, híres emberek 15 óra 

Kiegészítő ismeretek:  

 Ismerkedés a szakmával 

 Differenciálás, gyakorlás: az elsajátított 

ismeretek begyakorlása, elmélyítése a 

tanulók egyéni igényeinek megfelelően 

 Témakörök elmélyítése 

 Országismeret 

20 óra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összesen: 144 óra 

 

Témakörök 

 

Témák Kapcsolódási pontok 

Személyes vonatkozások, család  

A tanuló személye, életrajza 

Családi élet, családi kapcsolatok. 

A családi élet mindennapjai, otthoni teendők. 

Egyén és család nálunk és a célnyelvi országokban. 

Etika: gyermekkor, 

ifjúság, felnőttkor 

öregkor, családi élet. 

Ember és társadalom  

Emberek külső és belső jellemzése. 

Öltözködés, divat. 

Baráti kör. 

 

 

. 

Etika: társas 

kapcsolatok, tolerancia, 

bizalom, szegények és 

gazdagok. 

Környezetünk 

Az otthon, a lakóhely és környéke (a lakószoba, a lakás, a ház 

bemutatása). 

A lakóhely nevezetességei, szolgáltatások, szórakozási 

lehetőségek. 

Közlekedés, útbaigazítás 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek; hon- és 

népismeret: lakóhely és 

környék hagyományai, 

az én falum, az én 

városom. 
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Földrajz: 

településtípusok;  

Az iskola 

Saját iskolájának bemutatása  

Tantárgyak, szakmai tárgyak, órarend, érdeklődési kör, tanulmányi 

munka. 

Iskolai hagyományok nálunk és a célnyelvi országokban. 

. 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek; társadalmi, 

állampolgári ismeretek: 

a tudás fogalmának 

átalakulása, a tanulás 

technikái, élethosszig 

tartó tanulás. 

Életmód 

Napirend, időbeosztás. 

Étkezési szokások a családban. 

Ételek, kedvenc ételek, sütés-főzés. 

 

Biológia-egészségtan: 

testrészek, egészséges 

életmód 

 

Testnevelés és sport: a 

rendszeres testedzés 

hatása a szervezetre, 

relaxáció. 

Szabadidő, szórakozás, sport 

Szabadidős elfoglaltságok, hobbik. 

Színház, mozi, koncert, kiállítás stb. 

Sportolás, kedvenc sport, iskolai sport. 

. 

Földrajz: más népek 

kultúrái. 

Testnevelés és sport: 

táncok, népi játékok, a 

sport és az olimpia 

története, példaképek 

szerepe, sportágak 

jellemzői. 

 

Ének-zene: népzene, 

klasszikus zene, pop 

zene. 

 

Dráma és tánc: a 

szituáció alapelemei, 

beszédre késztetés, 

Vizuális kultúra: 

művészi alkotások 

leírása, értelmezése. 
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Kommunikációs eszközök 

 

1. A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs eszközök 

 

 Kezdeményezés és válasz 

 

Megszólítás   

 

Excuse me. Pardon? 

Köszönés 

 

How do you do?  

Good morning. 

Hello Tom. 

Hello, how are you? 

Hi! 

How do you do?  

Good morning. 

Hello Mary. 

Very well, thank you. And how 

about you? 

Hi! 

Elköszönés 

 

 

 

 

Goodbye. 

Bye-bye! 

Good night. 

Take care. 

Goodbye. 

Bye! 

See you! 

Good night. 

Thanks. Bye! 

Köszönet és arra 

reagálás 

 

Thanks. 

Thank you very much. 

Thanks a lot.  

It’s very kind of you. 

Not at all. 

You are welcome. 

No problem. 

Don’t mention it. 

Bemutatkozás, 

bemutatás 

 

My name is… 

 

  

Hello. 

Hi!  

Pleased to meet you. Nice to 

meet you.  

Megszólítás személyes 

levélben 

  

Dear John,  

Elbúcsúzás személyes 

levélben 

 

Best wishes, 

Love (from), 

 

 

2. Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs eszközök 

 

Dolgok, személyek 

megnevezése, leírása 

 

What is it? 

What’s it in English? 

What is his house like? 

It’s…/ That’s…/ It’s a kind 

of…/ It’s used for… 

It’s big and comfortable. 

Információ kérés, adás: 

 

Are you all right? 

When are the guests coming? 

Yes, I am. 

At 6 p.m. 

3. Interakcióban jellemző kommunikációs eszközök 

 

 Betűzés kérése, betűzés Can you spell it for me? It 

spells… 
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Fogalomkörök 

 

Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései 

Cselekvés, 

történés, létezés 

kifejezése 

   

 Jelenidejűség Present Simple  

 

When do you get up? I don’t 

drink milk. 

  Present Continuous 

 

Why is she crying? I’m not 

listening. I’m leaving. 

 Múltidejűség Past Simple 

 

And then she kissed me. Why 

didn’t you come yesterday? 

Birtoklás 

kifejezése 

 Past forms of have I didn’t have many friends at 

school. 

  Possessive adj. My, your, his/her/its, our, their 

dog  

  Genitive ’s 

 

Kate’s brother 

Whose? 

  Possessive pronouns Mine, yours, his 

  Belong to Who does this bag belong to? 

Oh, this is mine. 

Térbeli 

viszonyok 

Irányok, 

helymeghatározás  

Prepositions, 

Prepositional 

Phrases, Adverbs 

Picture location, 

Geographical 

location 

Here, there, on the left, on the 

right, in, on, under, opposite, 

next to, between, … 

 

 

    

Időbeli 

viszonyok 

Gyakoriság How often? 

 

Always, often, sometimes, 

never, once/twice a week, 

every day. 

 Időpont When? 

What time? 

What’s the time? 

 

Now, 

Yesterday, last week, two years 

ago,  

Tomorrow, next week 

In 1997, in July, at 5 o’clock, 

on Monday 

It’s eight.  

It’s quarter to eight. 

 Időtartam How long? (Past 

simple) 

How long were you in Spain? 

One month. 

Mennyiségi 

viszonyok 

 Singulars and plurals 

Regular and irregular 

plurals 

Boys, girls, 

Children, people, men, women 

… 

  Cardinal numbers 1-

100- 

 

  Ordinal numbers  first, second… 
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  Countable nouns 

 

Uncountable nouns 

How many CDs have you got? 

I’ve got a lot of/few CDs. 

How much money have you 

got? 

I’ve got a lot of/little money. 

A cup of tea, a piece of 

chocolate 

Modalitás Képesség, 

 

Can (ability) 

 

I can swim. 

 

Logikai 

viszonyok 

 Linking words And/or/but/because 

Szövegösszetart

ó eszközök 

 Articles 
 
Some+plural noun 
any+plural noun 
Some +singular noun  
Any +singular noun 
 
 
Nominative and 
Accusative of 
personal pronouns 
 
Demonstrative 
pronouns 
 

A, an, the 
 
There are some pencils in the 
bag. 
Have you got any sisters? 
I haven’t got any matchboxes. 
There’s some water in the vase. 
There isn’t any juice in my 
glass. 
 
I, he, they… 
Me, him, them… 
 
This, that, these, those 
 

 

 

Osztályozóvizsga feltétele: 

A félévi osztályozóvizsga követelménye a leadott tananyag függvényében határozható meg, 

az év végi a továbbhaladás feltételeivel egyezik meg. 

 

 

Továbbhaladás feltétele: 

A KER által meghatározott A2 szinten elvártak biztos tudása, mely feltétele, hogy a 10. 

évfolyam végére eljusson a B1 mínusz szintre. 

 

A2, alapszint  

 

Ezen a szinten a diák megért olyan mondatokat és gyakrabban használt kifejezéseket, amelyek 

az őt közvetlenül érintő területekhez kapcsolódnak (pl. nagyon alapvető személyes és 

családdal kapcsolatos információk, vásárlás, helyismeret, iskola, állás). Az egyszerű és 

begyakorolt nyelvi helyzetekben tud kommunikálni úgy, hogy egyszerű és direkt módon 

információt cserél családi vagy mindennapi dolgokról. Tud egyszerű nyelvi eszközöket   

használva beszélni saját hátteréről, szűkebb környezetéről és a közvetlen szükségleteivel 

kapcsolatos dolgokról.  

 

Olvasott szöveg értése  Megérti rövid, egyszerű szövegek, köztük 

történetek lényegét. A kért információt ki 

tudja keresni.  
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Hallott szöveg értése  Megérti a leggyakoribb fordulatokat és 

szókincset, ha számára ismert dologról van 

szó. Megérti a rövid, világos és egyszerű 

üzenetek, bejelentések, egyéb gyakori 

szövegek lényegét.  

Beszédkészség Részt vesz egyszerű, begyakorolt, 

hétköznapi témáról szóló beszélgetésben, 

amely közvetlen információcserét igényel 

ismert tevékenységgel kapcsolatban. 

Megérteti magát a társasági beszélgetésben. 

Röviden le tudja írni például a családját, 

lakóhelyét, tanulmányait. 

Interakció Fel tud tenni kérdéseket, és tud egyszerű 

állításokra reagálni. Tudja jelezni, mikor 

követi a kommunikációt, de ritkán ért meg 

eleget ahhoz, hogy saját maga fenn tudja 

tartani a beszélgetést. 

Íráskészség Rövid feljegyzéseket, üzeneteket, 

magánlevelet tud írni. 

Nyelvhelyesség Néhány egyszerű szerkezetet helyesen 

használ, de még rendszeresen elkövet 

alapvető hibákat. Szókincse elegendő 

alapvető kommunikációs szükségletek 

kielégítésére. 

10. évfolyam 

Heti óraszám: 4 óra 

Évi óraszám: 144 óra 

Tankönyv: Tim Falla Paul A Davies: Solutions 2nd Edition Elementary/ Pre-

Intermediate 

 

Témakörök Óraszám 

Földünk és környezetünk 15 óra 

A munka világa, diákmunka, szakmák 16 óra 

Közlekedés, utazás 15 óra 

Ember és társadalom 15 óra 

Életmód 16 óra 

Utazás, turizmus 16 óra 

Tudomány és technika 15 óra 

Iskola 16 óra 

Kiegészítő ismeretek: 

 

 Ismerkedés a szakmával 

 A témakörök elmélyítése 

 Differenciálás, gyakorlás: az elsajátított ismeretek 

begyakorlása, elmélyítése a tanulók egyéni igényeinek 

 

 

 

 

20 óra 
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megfelelően 

Összesen: 144 óra 

 

Témakörök 

 

Témák Kapcsolódási pontok 

Személyes vonatkozások, család  

A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai. 

Személyes tervek. 

Egyén és család nálunk és a célországokban. 

Etika: önismeret, ember 

az időben - 

gyermekkor, ifjúság, 

felnőttkor öregkor, 

családi élet. 

Ember és társadalom  

Emberek külső és belső jellemzése. 

Baráti kör. 

A tizenévesek világa: kapcsolat a kortársakkal, felnőttekkel. 

Társadalmi szokások nálunk és a célországokban. 

Etika: társas 

kapcsolatok, előítélet, 

tolerancia, bizalom, 

együttérzés 

Környezetünk 

A városi és a vidéki élet összehasonlítása. 

Növények és állatok a környezetünkben. 

Környezetvédelem a szűkebb környezetünkben: Mit tehetünk 

környezetünkért és a természet megóvásáért, fenntarthatóságáért? 

Időjárás, éghajlat. 

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek; hon- és 

népismeret: lakóhely és 

környék hagyományai, 

az én falum, az én 

városom. 

 

Biológia-egészségtan: 

élőhely, életközösség, 

védett természeti érték, 

változatos élővilág.  

 

Földrajz: 

településtípusok; 

globális problémák, 

fenntarthatóság, 

környezettudatosság, 

életminőségek 

különbségei, pl. az 

éhezés és a szegénység 

okai; a Föld mozgása, 

az időjárás tényezői, a 

Föld szépsége, 

egyedisége. 

Életmód 

Az egészséges életmód (a helyes és a helytelen táplálkozás, a 

testmozgás szerepe az egészség megőrzésében, testápolás). 

Étkezési szokások a családban és más országokban. 

Ételek, kedvenc ételek, sütés-főzés. 

Étkezés iskolai menzán, éttermekben, gyorséttermekben. 

Biológia-egészségtan: 

testrészek, egészséges 

életmód, a betegségek 

ismérvei, fogyatékkal 

élők, 

betegségmegelőzés, 
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Ételrendelés telefonon és interneten. 

Gyakori betegségek, sérülések, baleset. 

 

elsősegély. 

 

Testnevelés és sport: a 

rendszeres testedzés 

hatása a szervezetre, 

relaxáció. 

Szabadidő, művelődés, szórakozás 

Szabadidős elfoglaltságok, hobbik. 

Olvasás, rádió, tévé, videó, számítógép, internet. 

Az infokommunikáció szerepe a mindennapokban. 

Kulturális és sportélet nálunk és a célországokban. 

Földrajz: más népek 

kultúrái. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: rövid epikai, 

lírai, drámai művek 

olvasása, a reklám és a 

popzene új szóbeli 

költészete. 

 

Informatika: e-könyvek, 

médiatudatosság. 

 

Testnevelés és sport: 

táncok, népi játékok, a 

sport és az olimpia 

története, példaképek 

szerepe, sportágak 

jellemzői. 

 

Ének-zene: népzene, 

klasszikus zene, pop 

zene. 

 

Dráma és tánc: a 

szituáció alapelemei, 

beszédre késztetés, 

befogadás, értelmezés, 

különböző kultúrák 

mítoszai, mondái. 

 

Vizuális kultúra: 

művészi alkotások 

leírása, értelmezése. 

Utazás, turizmus 

A közlekedés eszközei, lehetőségei, a tömegközlekedés, a 

kerékpáros közlekedés. 

Nyaralás itthon, illetve külföldön. 

Utazási előkészületek, egy utazás megtervezése, megszervezése. 

 

Földrajz: a kulturális 

élet földrajzi alapjai, 

nyelvek és vallások, 

egyes meghatározó 

jellegű országok 

turisztikai jellemzői. 

Tudomány és technika 

A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben. 

Az internet szerepe a magánéletben, a tanulásban és a munkában. 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek; fizika: 



 120. 
 

tudománytörténeti 

jelentőségű 

felfedezések, 

találmányok. 

Informatika: 

számítógépen keresztül 

való kapcsolattartás, 

információ keresése, az 

informatikai eszközöket 

alkalmazó média 

megismerése, az 

elterjedt 

infokommunikációs 

eszközök előnyeinek és 

kockázatainak 

megismerése.  

Ismerkedés a szakmával 

Kommunikáció az ügyféllel 

A szakmával kapcsolatos szavak, 

kifejezések, fogalmak 

Szakmai alapozó tantárgyak 
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Kommunikációs eszközök B1mínusz 

 

4. A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs eszközök 

 

 
Kezdeményezés és válasz 

 

Megszólítás Excuse me. Pardon? 

Köszönés How do you do?  

Good morning. 

Hello Tom. 

Hello, how are you? 

Hi! 

How do you do?  

Good morning. 

Hello Mary. 

Very well, thank you. And how 

about you? 

Hi! 

Elköszönés 

 

 

 

 

Goodbye. 

Bye-bye! 

Good night. 

Take care. 

Goodbye. 

Bye! 

See you! 

Good night. 

Thanks. Bye! 

Köszönet és arra 

reagálás 

Thanks. 

Thank you very much. 

Thanks a lot.  

It’s very kind of you. 

Not at all. 

You are welcome. 

No problem. 

Don’t mention it. 

Bemutatkozás, 

bemutatás 

My name is… 

May I/Can I/ Let me introduce 

myself. 

May I/Can/ Let me introduce you 

to Rosy?  

Hello. 

Hi!  

Pleased to meet you. Nice to 

meet you.  

Telefonon más személy 

kérése 

Can I speak to George, please? 

Could you put me through to Mrs 

Hamilton, please? 

Yes, just a minute, please. 

Telefonálásnál 

elköszönés 

I’ll call back again later this 

evening. 

It was lovely to speak to you. 

Thanks for ringing. Bye! 

 

Bye! 

Üdvözletküldés Give my love / regards to… I will. 

Érdeklődés hogylét 

iránt és arra reagálás 

How are you feeling today? 

What’s the matter? 

Fine. / OK / All right. Much 

better, thanks. Not very well, I 

am afraid. 

Engedélykérés és 

reagálás: 

May I use your telephone? 

Do you mind if I open the 

window? 

Yes, go ahead. 

Not at all. 
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Bocsánatkérés és arra 

reagálás 

I am sorry. I am very sorry. 

I beg your pardon 

 

That’s all right. 

It doesn’t matter. Never mind. 

 

Gratulációk, 

jókívánságok és arra 

reagálás 

Happy Christmas/New 

year/Birthday! 

Many happy returns (of the day) 

Congratulations! 

 

Happy Christmas /New Year/ 

Birthday! 

Thank you. 

Thank you, the same to you. 

 

Megszólítás személyes 

levélben 

Dear John,  

Elbúcsúzás személyes 

levélben 

Best wishes, 

Love (from), 

I am looking forward to hearing 

from you soon. 

 

5. Érzelmek és lelkiállapotok kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 

 

Öröm, sajnálkozás, 

bánat 

Are you happy about that? 

 

 

 

What do you think of that? 

 

How do you feel about that? 

Great! 

I’m so glad/very happy. 

I’m glad to hear that. 

I’m so pleased that… 

Good for you. 

Congratulations. 

I feel so happy for… 

I’m sorry to hear that. 

What a pity. 

Oh, no! 

Oh, dear! 

I feel so sorry for… 

Elégedettség, 

elégedetlenség, 

bosszúság 

What do you think of…? 

Are you pleased with…? 

Are you happy with…? 

Are you satisfied with…? 

That’s fine/nice/not bad. 

That was fine/good/ nice  

I’m quite satisfied with… 

I’m quite happy with… 

I’m quite pleased with… 

It’s not good enough. 

That wasn’t very good. 

Csodálkozás Jane has lost her money. 

Tom is twenty. 

This is a book for you.  

How come? 

Is he? 

What a surprise! 

Remény What are you hoping for? 

What are you looking forward to? 

I am looking forward to… 

I hope you’ll have time to join 

me for dinner. 

Aggódás, félelem What’s the matter?  I am worried about my 

boyfriend 

6. Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 

 

Véleménykérés, és arra 

reagálás 

What do you think? How do you like 

it? 

I think it is rather strange. I 

like it. 
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Valaki igazának az 

elismerése és el nem 

ismerése 

You are right. You are wrong.  

Egyetértés, egyet nem 

értés 

Do you agree? 

What’s your opinion? 

How do you feel about it?  

OK 

All right. 

I think he’s wrong/right. 

Érdeklődés, 

érdektelenség 

Are you interested in sports? I am interested in 

gardening. 

It doesn’t really bother me. 

Tetszés, nem tetszés Do you like Greek food? 

What do you think of my boyfriend? 

I think it’s great. I don’t 

like it. 

He looks nice. 

Dicséret, kritika You are really helpful.  

Akarat, kívánság Would you like a cake? I’d like an ice-cream, 

please. 

Képesség 

 

Can you speak French? 

Are you able to ride a horse? 

I can understand French. 

I am unable to ride a horse. 

Kötelezettség Must we fill in this form now? 

When do we have to leave? 

We must fill it in now. 

Right now. 

Szükségesség Is that necessarily so? 

 

People must sleep 

sometimes. 

Lehetőség It may rain.   

She might be late. 

 

Ígéret will you come and meet me at the 

station? 

Don’t worry, I will. 

I promise to be there at 

five. 

Szándék, kívánság What would you like to do? 

Would you like to have a rest? 

I’d like to see that film 

I’d rather not go out 

tonight. 

Dicséret, kritika It’s great. It’s a good idea. It’s boring. 

Ítélet, kritika Do you approve of this action? That’s good/not bad / 

terrible. 

Szándék, terv Are you going to visit the Browns 

today? 

I’m planning to do so.  

7. Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs eszközök 

 

Dolgok, személyek 

megnevezése, leírása 

What is it? 

What’s it in English? 

What is his house like? 

It’s…/ That’s…/ It’s a kind 

of…/ It’s used for… 

It’s big and comfortable. 

Információ kérés, adás: 

 

Are you all right? 

When are the guests coming? 

Yes, I am. 

At 6 p.m. 

Tudás, nemtudás Where is she? I have no idea. 

Események leírása What happened? 

 

First she finished lunch, 

then she phoned her friend 

and finally they all met at 

the cinema. 



 124. 
 

Bizonyosság, 

bizonytalanság 

Do you think they will come? 

 

How old do you think she is? 

They will probably come. 

They might come, or they 

might not come. 

She can’t be very old. She 

must be 25. 

8. A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs eszközök 

 

Kérés és arra reagálás Can you give me a pen? 

 

Do you have a pen by any chance? 

Yes, sure. Yes, of course.  

I’m afraid I can’t.  

I am afraid, I don’t. 

Javaslat és arra reagálás Let’s go to the cinema tonight. Good idea. 

Segítségkérés és arra 

való reagálás 

will you do the washing up for me, 

please? 

Certainly. Not now. I am 

very busy. 

Segítség felajánlása I am going to the food-store. Shall I 

bring you something? 

I’ll do the ironing for you. 

No, thank you. 

That would be kind of you. 

Meghívás és arra 

reagálás 

Are you free on Tuesday? Let’s meet 

on Sunday. 

Yes, I am. Good idea. 

Kínálás és arra reagálás Have an orange.  

Here you are. 

Let me get you another drink. 

 

Yes, please. No, thank you. 

Thank you. 

 

Tanács és arra reagálás What shall I do?  

What do you recommend me? 

I think you should … 

I don’t think you should…. 

9. Interakcióban jellemző kommunikációs eszközök 

 

Megértés biztosítása Visszakérdezés, ismétléskérés Did you say the castle? 

Sorry, where does she live? 

Sorry, what did you say his 

name was? 

 Nem értés, magyarázatkérés, 

magyarázatértés ellenőrzése 

Sorry, I don’t understand. 

Could you understand? 

Am I making myself clear? 

Sorry, what does that 

mean? 

 Betűzés kérése, betűzés Can you spell it for me? It 

spells… 

 Felkérés hangosabb, lassúbb beszédre Could you speak a little 

more slowly, please? 

Sorry, that was a bit too 

fast. 

Párbeszéd 

strukturálása: 

Beszédszándék jelzése, beszélgetés 

kezdése 

I’ll tell you what;  

I’ve just had a thought. 

The question is how many 

……. 

The trouble is, that…. 
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 Elemek összekapcsolása Put the blouse on first, and 

then… 

 

 Összefoglalás Well, to sum it up… 

 Beszélgetés lezárása Right…okay 

Well, it’s been nice talking 

to you. 

 

 

 

Fogalomkörök B1mínusz 

 
Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései 

Cselekvés, 

történés, létezés 

kifejezése 

   

 Jelenidejűség Present Simple  

 

When do you get up? I don’t 

drink milk. 

  Present Continuous 

 

Why is she crying? I’m not 

listening. I’m leaving. 

  Presen Perfect Simple Have you done your room? 

I haven’t finished it yet. 

  Present Simple 

Passive 

The school is renovated as it is 

very old. 

 Múltidejűség Past Simple 

 

And then she kissed me. Why 

didn’t you come yesterday? 

  Past Continuous What were you doing at five 

yesterday?  

I was watching TV when he 

phoned. 

 Jövőidejűség Going to  What are you going to do on 

Saturday? 

  Future with will When will you be fourteen? 

Birtoklás 

kifejezése 

 Past forms of have I didn’t have many friends at 

school. 

  Have with will At the age of 25 I will have a 

car. 

  Possessive adj. My, your, his/her/its, our, their 

dog  

  Genitive ’s 

 

Kate’s brother 

Whose? 

  Possessive pronouns Mine, yours, his 

  Belong to Who does this bag belong to? 

Oh, this is mine. 
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Térbeli 

viszonyok 

Irányok, 

helymeghatározá

s  

Prepositions, 

Prepositional Phrases, 

Adverbs 

Picture location, 

Geographical location 

Here, there, on the left, on the 

right, in, on, under, opposite, 

next to, between, … 

 

 

    

Időbeli 

viszonyok 

Gyakoriság How often? 

 

Always, often, sometimes, 

never, once/twice a week, 

every day. 

 Időpont When? 

What time? 

What’s the time? 

 

Now, 

Yesterday, last week, two years 

ago,  

Tomorrow, next week 

In 1997, in July, at 5 o’clock, 

on Monday 

It’s eight.  

It’s quarter to eight. 

 Időtartam How long? (Past 

simple) 

How long were you in Spain? 

One month. 

  Adverbs with the 

Present Perfect 

Already, yet, just 

I have already read it.  He has 

not finished yet.  

She has just entered the room.  

Mennyiségi 

viszonyok 

 Singulars and plurals 

Regular and irregular 

plurals 

Boys, girls, 

Children, people, men, women 

… 

  Cardinal numbers 1-

100- 

 

  Ordinal numbers  first, second… 

  Countable nouns 

 

Uncountable nouns 

How many CDs have you got? 

I’ve got a lot of/few CDs. 

How much money have you 

got? 

I’ve got a lot of/little money. 

A cup of tea, a piece of 

chocolate 

   all, both, none, neither, every, 

each 

There were 3 apples on the 

plate. Each tasted good. 
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Minőségi 

viszonyok 

Hasonlítás 

 

 

 

 

 

 

Comparative and 

superlative of short 

adjectives 

 

 

With long adjectives 

 

 

Irregular comparative 

and superlative forms 

of adjectives 

Enough 

Too, quite 

Tom’s younger than Sue. Mary 

is the prettiest girl.  

She is the most intelligent of 

all. 

I’m as tall as you.  

This novel is more interesting 

than the other one. 

Good/bad (better, worse) 

What’s it like? What colour is 

it?  

What does it 

look/sound/taste/feel like? 

 

 It isn’t good enough. 

The cake tastes quite good. 

Modalitás Képesség, 

engedélykérés 

Can (ability) 

Can/could/may 

expressing permission 

I can swim. 

Can/could/may I join you, 

  Could, was able to At last I could pass the axam. 

She was able to open the tin 

with a knife. 

 Tanácsadás Should/shouldn’t You should ask her. 

 Kötelezettség Have to (Past) Did you have to be there? 

 Tiltás Mustn’t You mustn’t smoke here. 

 Valószínűség, 

lehetőség 

Must/may/might/can’t 

+ present infinitive 

(certainty) 

John must be ill. 

He can’t be at school. 

Logikai 

viszonyok 

 Linking words And/or/but/because 

 Feltételesség conditional We’ll stay at home if it rains. 

 Célhatározás purpose We help you so that you can 

pass this exam. 

Szövegösszetart

ó eszközök 

 Articles 
 
Some+plural noun 
any+plural noun 
Some +singular noun  
Any +singular noun 
 
 
Nominative and 
Accusative of personal 
pronouns 
 
Demonstrative 
pronouns 
 
Indefinite pronouns 

A, an, the 
 
There are some pencils in the 
bag. 
Have you got any sisters? 
I haven’t got any matchboxes. 
There’s some water in the vase. 
There isn’t any juice in my 
glass. 
 
I, he, they… 
Me, him, them… 
 
This, that, these, those 
 
Somebody, anybody, nobody, 
everybody 
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Függő beszéd Jelen időben Reported speech with 
present reporting verb  

He says he is tired. 
I don’t know where he lives. 
Tell him to stop it. 

 

 

 

 

 

Osztályozóvizsga feltétele: 

A félévi osztályozóvizsga követelménye a leadott tananyag függvényében határozható meg, 

az év végi a továbbhaladás feltételeivel egyezik meg. 

 

Továbbhaladás feltétele: 

A KER által meghatározott B1 mínusz szint teljesítése. 

 

B1, küszöbszint  

Ezen a szinten a diák megérti a fontosabb információkat a világos, mindennapi szövegekben, 

amelyek ismert témáról szólnak, gyakori helyzetekhez kapcsolódnak, például munka, iskola, 

szabadidő. Önállóan elboldogul a legtöbb olyan helyzetben, amely a nyelvterületre utazás 

során adódik. Egyszerű, összefüggő szöveget tud alkotni ismert vagy az érdeklődési körébe 

tartozó témában. Le tudja írni élményeit, a különböző eseményeket, érzéseit, reményeit és 

törekvéseit, továbbá röviden meg tudja indokolni a különböző álláspontokat és terveket.  
 

 

Olvasott szöveg értése  Megérti olyan szövegek lényegét, illetve a 

bennük lévő információt, amelyek 

hétköznapi témákkal kapcsolatosak, gyakori 

témákkal foglalkoznak. Megérti az 

eseményekről, érzelmekről, véleményekről 

szóló írásokat.  

Hallott szöveg értése  Főbb vonalaiban megérti a köznyelvi 

beszédet, ha rendszeresen előforduló, 

ismerős témáról szól. Megérti a 

legfontosabb információkat olyan rádió- és 

tévéműsorokban, amelyek aktuális 

eseményekről, illetve az érdeklődési 

köréhez vagy tanulmányaihoz kapcsolódó 

témákról szólnak, és amelyekben 

viszonylag lassan és világosan beszélnek.  

Beszédkészség  Felkészülés nélkül részt tud venni a 

nyelvterületen utazás közben felmerülő 

helyzetekben, valamint ismerős, 

mindennapi témákról adódó 

beszélgetésekben. Egyszerű, összefüggő 

fordulatokkal elmondja élményeit, céljait. 

Röviden megindokolja és megmagyarázza a 

véleményét. El tud mondani egy történetet, 

és véleményét meg tudja fogalmazni.  
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Interakció  Szemtől szemben képes egyszerű 

kommunikáció kezdeményezésére, 

fenntartására és befejezésére ismerős vagy 

számára érdekes témákban. Meg tudja 

ismételni az elhangzottak egy részét, hogy 

meggyőződjön arról, hogy egyformán 

értelmezik-e az elmondottakat.  

Íráskészség  Meg tud fogalmazni egyszerű, rövid, 

összefüggő szöveget ismert, hétköznapi 

témákban. Beszámol élményeiről, 

véleményéről.  

Nyelvhelyesség  Kiszámítható helyzetekkel kapcsolatos 

„begyakorolt” szerkezetek és mondatfajták 

gyakran használt körét viszonylag helyesen 

használja. Elegendő szókincse van ahhoz, 

hogy ki tudja magát fejezni a legtöbb saját, 

mindennapi életével kapcsolatos témában.  
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11- 12 évfolyam  

 

Fejlesztési követelmények 

 

 

Fejlesztési egység Hallott szöveg értése 

Előzetes tudás 

B1 mínusz, azaz a tanuló főbb vonalaiban megérti a köznyelvi 

beszédet a számára rendszeresen előforduló ismerős témákról. 

Megérti a legfontosabb információkat az aktuális eseményekről szóló 

vagy az érdeklődési köréhez kapcsolódó rádió- és tévéműsorokban, ha 

viszonylag lassan és érthetően beszélnek. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló képes főbb vonalaiban és egyes részleteiben is megérteni a 

köznyelvi beszédet a számára ismerős témákról, képes megérteni egy 

beszélgetés során a résztvevők világosan megfogalmazott érveit több 

beszélő esetén is, 

képes megérteni fontos információkat azokban a rádió- és 

tévéműsorokban, filmjelenetekben, amelyek aktuális eseményekről, 

illetve az érdeklődési köréhez kapcsolódó témákról szólnak, ha 

viszonylag lassan és érthetően beszélnek, 

képes az érettségi vizsga követelményeiben meghatározott szövegek 

általános vagy részinformációinak megértésére. 

A fejlesztés tartalma 

A köznyelvi beszéd főbb fordulatainak megértése rendszeresen előforduló, ismerős témák 

esetén. 

A hallott szöveg gondolatmenetének követése, egyes tényszerű részinformációk megértése, 

amennyiben a beszéd világos és kiejtése ismerős. Mindennapi társalgásban a világos beszéd 

követése szükség esetén visszakérdezések segítségével. 

Ismerős témájú, lényegre törő előadás vagy beszéd követése. 

Egyszerű műszaki információ megértése, részletes útbaigazítások követése. 

Telefonbeszélgetésben a lényeges információk megértése. 

Ismerős témákról szóló rádiós és televíziós hírműsorok és egyszerűbb hangfelvételek 

megértése. 

Egyszerű nyelvezetű film követése, amelyben a cselekményt nagyrészt a vizuális eszközök 

és az események közvetítik. 

A köznyelvi szövegekben az érzések, kérések és vágyak kifejezésének megértése. 

A szövegértési stratégiák alkalmazása, például ismerős beszédtéma esetén az időnként 

előforduló ismeretlen szavak jelentésének kitalálása a szövegösszefüggésből, és a mondat 

jelentésének kikövetkeztetése. 

Felkészülés mindezek alkalmazására az érettségi vizsga feladatainak megoldása során. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások, akár a választott 

szakmai iránynak megfelelő tartalommal is: hosszabb használati utasítások, közlemények, 

párbeszédek, instrukciók, előadások, beszédek, viták, interjúk, dalok, visszaemlékezések, 

rögzített telefonos szövegek, reklámok, tévé- és rádióműsorok, filmelőzetesek, filmek. 
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Fejlesztési egység Szóbeli interakció 

Előzetes tudás 

B1 mínusz, azaz a tanuló felkészülés nélkül megbirkózik a 

mindennapi élet legtöbb helyzetével. 

Gondolatokat cserél, véleményt mond az érdeklődési körébe 

tartozó témákról; boldogul a leggyakoribb kommunikációs 

helyzetekben. 

Stílusában, regiszterhasználatában legtöbbször alkalmazkodik a 

kommunikációs helyzethez. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési céljai 

A tanuló képes a mindennapi élet legtöbb, akár váratlan 

helyzetében is önállóan boldogulni, 

képes gondolatokat cserélni, véleményt mondani és érvelni 

érdeklődési körébe tartozó és általános témákról is, 

ismeri és biztonsággal alkalmazza a leggyakoribb 

kommunikációs forgatókönyveket, 

stílusában, regiszterhasználatában tud alkalmazkodni a 

kommunikációs helyzethez, 

az érettségi részletes követelményeiben megadott témakörökben 

és kommunikációs helyzetekben képes kommunikáció 

kezdeményezésére, viszonylag zökkenőmentes fenntartására és 

lezárására vizuális és verbális segédanyagok alapján. 

A fejlesztés tartalma 

Társalgásban való részvétel ismerős témák esetén, felkészülés nélkül.  

Érzelmek kifejezése és reagálás mások érzelmeire, mint például reménykedés, csalódottság, 

aggodalom, öröm. 

Problémák felvetése, megvitatása, teendők meghatározása, választási lehetőségek 

összehasonlítása. 

A tanulmányokhoz, érdeklődési körhöz kapcsolódó beszélgetésben való részvétel, 

információcsere, álláspont kifejtése, rákérdezés mások nézeteire. 

Gondolatok, vélemény kifejezése kulturális témákkal kapcsolatban (például zene, film, 

könyvek).  

Elbeszélés, újságcikk, előadás, eszmecsere, interjú vagy dokumentumfilm összefoglalása, 

véleménynyilvánítás, a témával kapcsolatos kérdések megválaszolása. 

Nézetek világos kifejtése, érvek egyszerű cáfolata. 

Választási lehetőségek összehasonlítása, előnyök és hátrányok mérlegelése. 

Utazások során felmerülő feladatok (például közlekedés, szállás intézése vagy ügyintézés a 

hatóságokkal külföldi látogatás során). 

Váratlan nehézségek kezelése (pl. elveszett poggyász, lekésett vonat). 

Szolgáltatásokkal kapcsolatos helyzetek kezelése akár váratlan nehézségek esetén is, panasz, 

reklamáció. 

Részletes utasítások adása, követése és kérése (pl. hogyan kell valamit csinálni). 

Interjúban, konzultáción való részvétel kezdeményezése és információ megadás (pl. tünetek 

megadása orvosnál). 

Órai interakciókban, pármunkában való magabiztos részvétel. 

Ismerős témáról beszélgetés kezdeményezése, fenntartása, szó átvétele, átadása, mások 

bevonása, beszélgetés lezárása. 

Beszélgetésben elhangzottak összefoglalása, a lényeg kiemelése, a megértés ellenőrzése, 

félreérthető megfogalmazás javítása, körülírás, szinonimák használata. 

A kommunikációs eszközök széles körének alkalmazása és reagálás azokra közismert nyelvi 

megfelelőik semleges stílusban történő használatával. 



 132. 
 

Az udvariassági szokások ismerete és alkalmazása. 

A mindennapi témák (például család, érdeklődési kör, iskola, utazás és aktuális események) 

megtárgyalásához elegendő szókincs és annak általában helyes alkalmazása. 

Ismerős kontextusokban elfogadhatóan helyes nyelvhasználat. 

A szövegszervezés alapvető eszközeinek megbízható használata. 

Általában tisztán érthető kiejtés és intonáció. 

A szóbeli interaktív vizsgához szükséges kommunikációs stratégiák. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások, akár a választott 

szakmai iránynak megfelelő tartalommal is: társalgások, megbeszélés, eszmecsere, 

tranzakciók, utasítások, interjúk, viták. 

 

 

Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 

Előzetes tudás 

B1 mínusz, azaz a tanuló már változatosabban és részletesebben 

be tudja mutatni a családját, más embereket, lakóhelyét, 

tanulmányait, iskoláját stb. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési céljai 

 A tanuló képes a szintnek megfelelő szókincs és szerkezetek 

segítségével az ismerős témakörökben a folyamatos 

önkifejezésre, 

tud érthetően és folyamatosan beszélni, képes mondanivalójának 

tudatos nyelvtani és szókincsbeli megtervezésére és szükség 

szerinti módosítására, 

képes egy gondolat vagy probléma lényegét pontosan kifejteni, 

képes az érettségi vizsga részletes követelményeiben megadott 

témakörökben és kommunikációs helyzetekben önálló 

megnyilatkozásra, témakifejtésre (gondolatok, vélemény) 

vizuális és verbális segédanyagok alapján. 

A fejlesztés tartalma 

Folyamatos megnyilatkozás az érdeklődési körnek megfelelő témákról a gondolatok lineáris 

összekapcsolásával. 

Elbeszélések vagy leírások lényegének összefoglalása folyamatos beszédben, a gondolatok 

lineáris összekapcsolásával. 

Részletes élménybeszámoló az érzések és reakciók bemutatásával. 

Valóságos vagy elképzelt események részleteinek bemutatása. 

Könyv vagy film cselekményének összefoglalása és az ehhez kapcsolódó reakciók 

megfogalmazása. 

Álmok, remények és ambíciók, történetek elmondása. 

Vélemények, tervek és cselekedetek rövid magyarázata. 

Rövid, begyakorolt megnyilatkozás ismerős témákról. 

Előre elkészített, lényegre törő, követhető előadás ismerős témáról.  

Az összefüggő beszéd tervezése során új kombinációk, kifejezések begyakorlása, 

alkalmazása. 

Az összefüggő beszédben kompenzáció alkalmazása, például körülírás elfelejtett szó esetén. 

Ismerős kontextusokban a nyelvi norma követésére törekvő nyelvhasználat. 

A nyelvi eszközök rugalmas használata a mondanivaló kifejezésére, ezek adaptálása kevésbé 

begyakorolt helyzetekben. 

A közlés magabiztos bevezetése, kifejtése és lezárása alapvető eszközökkel. 

Önellenőrzés és az önkorrekció, például a félreértéshez vezető hibák felismerése és javítása. 
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Mindezeknek a szóbeli érettségi vizsgán történő alkalmazására való felkészülés. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások, akár a választott 

szakmai iránynak megfelelő tartalommal is 

Leírások, képleírások, témakifejtés (például vizuális segédanyag alapján), elbeszélő szöveg, 

érveléssor, előadás, prezentáció (önállóan vagy segédanyagok, instrukciók alapján), 

projektek bemutatása, versek, rapszövegek. 

 

 

Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése 

Előzetes tudás 

B1 mínusz, azaz a tanuló megérti a hétköznapi nyelven írt, az 

érdeklődési köréhez kapcsolódó, lényegre törő szövegek fő 

gondolatait. 

Tudja, hogy a szövegek olvasásakor a helyzetnek megfelelő 

stratégiákat kell alkalmaznia, és képes az ismeretlen elemek 

jelentését a szövegkörnyezet segítségével kikövetkeztetni 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési céljai 

A tanuló képes megérteni a nagyrészt közérthető nyelven írt, 

érdeklődési köréhez kapcsolódó, lényegre törő szövegeket, 

képes ilyen szövegekben a gondolatmenetet megérteni,  

követi az írott véleményt, érvelést, képes ezekből a lényeges 

részinformációkat kiszűrni, 

képes az érettségi vizsga követelményeiben leírt szövegek 

fontos általános vagy részinformációinak megértésére. 

A fejlesztés tartalma 

A fontos általános vagy részinformációk megértése autentikus, hétköznapi nyelven írott 

szövegekben, például levelekben, brosúrákban és rövid, hivatalos dokumentumokban. 

A feladat megoldásához szükséges információk megtalálása hosszabb szövegekben is. 

A fontos gondolatok felismerése ismerős témákról szóló, lényegre törő újságcikkekben. 

A gondolatmenet és a következtetések felismerése világosan írt érvelésekben. 

A köznyelven írt szövegekben az érzések, kérések és vágyak kifejezésének megértése. 

A mindennapi témákkal összefüggő, köznyelven írt magánlevelek megértése annyira, hogy 

sikeres írásbeli kommunikációt tudjon folytatni. 

Különböző eszközök egyszerű, világosan megfogalmazott használati utasításának 

megértése. 

Ismert témájú hivatalos levélben az elintézéshez szükséges információk megértése. 

Az egyszerű szövegfajták felépítésének felismerése, ezen ismeret alkalmazása a szövegértés 

során. 

A feladat elvégzéséhez szükséges információk összegyűjtése a szöveg különböző részeiből, 

illetve több szövegből. 

Az egyszerű szövegfajták felépítésének felismerése, ezen ismeret alkalmazása a szövegértés 

során. 

Az ismeretlen szavak jelentésének kikövetkeztetése a mondat megértett részei és a 

szövegösszefüggés alapján. 

Az autentikus szövegek jellegéből fakadó ismeretlen fordulatok kezelése a szövegben. 

Felkészülés mindezek alkalmazására az érettségi vizsga feladatainak megoldása során. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások, akár a választott 

szakmai iránynak megfelelő tartalommal is 

Utasítások (pl. feliratok, használati utasítások), tájékoztató szövegek (pl. hirdetés, reklám, 

menetrend, prospektus, műsorfüzet), játékszabályok, hagyományos és elektronikus levelek, 

újságcikkek (pl. hír, beszámoló, riport), internetes fórumok hozzászólásai, ismeretterjesztő 
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szövegek, képregények, egyszerű irodalmi szövegek. 

 

 

Fejlesztési egység Írás 

Előzetes tudás 

B1 mínusz, azaz a tanuló egyszerű, rövid, összefüggő 

szövegeket fogalmaz ismert, hétköznapi témákról. 

Írásban beszámol eseményekről, élményeiről, érzéseiről, 

benyomásairól és véleményéről. 

Írásbeli interakciót kezdeményez, fenntart és befejez. 

Jegyzetet készít olvasott vagy hallott köznyelvi szövegből, 

illetve saját ötleteiről. 

Minták alapján rövid, lényegre törő szövegeket alkot az ismert 

műfajok főbb jellegzetességeinek és alapvető stílusjegyeinek 

követésével. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési céljai 

A tanuló képes részletesebb, összefüggő és tagolt szövegeket 

fogalmazni ismert, hétköznapi és elvontabb témákról, 

írásban be tud számolni eseményekről, élményeiről, érzéseiről, 

benyomásairól és véleményéről, valamint véleményét alá tudja 

támasztani, 

képes hatékony írásbeli interakciót folytatni, 

tud jegyzetet készíteni olvasott vagy hallott, érdeklődési köréhez 

tartozó szövegből, illetve saját ötleteiről, 

képes több ismert műfajban is rövid, lényegre törő szövegeket 

létrehozni a műfaj főbb jellegzetességeinek és stílusjegyeinek 

alkalmazásával; 

jártasságot szerez a középszintű érettségi íráskészséget mérő 

feladatainak megoldásában és az értékelésükre használt 

kritériumok alkalmazásában. 

A fejlesztés tartalma 

Egyszerű, összefüggő, lényegre törő szöveg írása számos, érdeklődési köréhez tartozó, 

ismerős témában, rövid, különálló elemek lineáris összekapcsolásával. 

Hírek, gondolatok, vélemények és érzések közlése olyan elvontabb és kulturális témákkal 

kapcsolatban is, mint például a zene vagy a művészet. 

Információt közlő/kérő feljegyzések/üzenetek írása (pl. barátoknak, szolgáltatóknak, 

tanároknak). 

Véleményt kifejező üzenet, komment írása (pl. internetes fórumon, blogban). 

Formanyomtatvány, kérdőív kitöltése, online ügyintézés. 

Életrajz, lényegre koncentráló leírás, elbeszélés készítése. 

Riport, cikk, esszé írása. 

Rövid olvasott vagy hallott szöveg átfogalmazása, összefoglalása, jegyzet készítése. 

Saját ötletekről jegyzet készítése. 

Interaktív írás esetén megerősítés, vélemény kérése, az információ ellenőrzése, problémákra 

való rákérdezés, ill. problémák elmagyarázása. 

Az írás egyszerű tagolása: bevezetés, kifejtés, lezárás; bekezdések szerkesztése. 

Néhány egyszerű szövegkohéziós és figyelemvezető eszköz használata. 

Az alapvető írásbeli műfajok fő szerkezeti és stílusjegyeinek követése (pl. levélben / e-

mailben megszólítás, záró formula; a formális és informális regiszterhez köthető néhány 

szókincsbeli és helyesírási sajátosság). 

Kreatív, önkifejező műfajokkal való kísérletezés (pl. vers, rap, rigmus, dalszöveg, rövid 



 135. 
 

jelenet, paródia írása, illetve átírása). 

Írásos minták követése és aktuális tartalmakkal való megtöltésük. 

Kész szövegekből a hasznos fordulatok kiemelése és saját írásában való alkalmazása. 

Irányított fogalmazási feladat kötött tartalmainak a fogalmazásban való megjelenítése. 

Írásának tudatos ellenőrzése, javítása; félreértést okozó hibáinak korrigálása. 

A mondanivaló közvetítése egyéb vizuális eszközökkel (pl. nyilazás, kiemelés, központozás, 

internetes/SMS rövidítés, emotikon, rajz, ábra, térkép, kép, diasor). 

A nyelvi szintnek megfelelő, felhasználóbarát online és hagyományos szótárak használata. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások, akár a választott 

szakmai iránynak megfelelő tartalommal is 

Hagyományos és elektronikus nyomtatvány, kérdőív; listák; hagyományos és elektronikus 

képeslapok; poszterszövegek; képaláírások; üzenetek; SMS-ek/MMS-ek; személyes 

adatokat tartalmazó bemutatkozó levelek, e-mailek vagy internes profilok; tényszerű 

információt nyújtó, illetve kérő levelek és e-mail-ek; személyes információt, tényt, ill. 

tetszést / nemtetszést kifejező üzenetek, internetes bejegyzések; egyszerű cselekvéssort 

tartalmazó instrukciók; egyszerű ügyintéző levelek / e-mail-ek (pl. tudakozódás, 

megrendelés, foglalás, visszaigazolás); diasor; egyszerű, rövid történetek, elbeszélések, 

mesék; rövid jellemzések; rövid leírások; jegyzetek; riportok, cikkek, esszék, felhívások, 

versek, rapek, rigmusok, dalszövegek, rövid jelenetek, paródiák. 

 

11. évfolyam 

Heti óraszám: 4 óra 

Évi óraszám: 144 óra 

Tankönyv: Tim Falla Paul A Davies: Solutions 2nd Edition Pre-Intermediate 

 

 

Témakörök Óraszám 

Ember és társadalom 14 óra 

Személyes vonatkozások, család 14 óra 

Gazdaság és pénzügyek 14 óra 

Környezetünk 13 óra 

Életmód 13 óra 

Szabadidő, utazás, turizmus 13 óra 

Munka világa 14 óra 

Iskola 13 óra 

 

Kiegészítő ismeretek:  

 Ismerkedés a szakmával 

 Differenciálás, gyakorlás: az elsajátított 

ismeretek begyakorlása, elmélyítése a 

tanulók egyéni igényeinek megfelelően 

 témakörök elmélyítése 

36 óra 

Összesen 144 óra 

 

Témakörök (Előzetes tudás: B1 mínusz szint) 
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Témák Kapcsolódási pontok 

Személyes vonatkozások, család  

Személyes tervek. 

A családi élet mindennapjai, otthoni teendők, munkamegosztás a 

családban. 

Egyén és család nálunk és a célországokban. 

Etika: önismeret, ember 

az időben - 

gyermekkor, ifjúság, 

felnőttkor öregkor, 

családi élet. 

Ember és társadalom  

 

A tizenévesek világa: kapcsolat a kortársakkal, felnőttekkel. 

Női és férfi szerepek 

Felelősségvállalás másokért, rászorulók segítése. 

Hasonlóságok és különbségek az emberek között, tolerancia (pl. 

fogyatékkal élők). 

Konfliktusok és kezelésük. 

Társadalmi szokások nálunk és a célországokban. 

Etika: társas 

kapcsolatok, előítélet, 

tolerancia, bizalom, 

együttérzés; 

fogyatékkal élők, 

szegények és gazdagok. 

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek: a jövedelem 

szerepe a családban, 

kiadás, bevétel, 

megtakarítás, hitel, 

rezsi, zsebpénz. 

 
Földrajz: biotermékek. 

Környezetünk 

A városi és a vidéki élet összehasonlítása. 

Környezetvédelem a szűkebb környezetünkben: Mit tehetünk 

környezetünkért és a természet megóvásáért, fenntarthatóságáért? 

Időjárás, éghajlat. 

Globális kihívások. 

 

Biológia-egészségtan: 

élőhely, életközösség, 

védett természeti érték, 

változatos élővilág.  

 

Földrajz: 

településtípusok; 

globális problémák, 

fenntarthatóság, 

környezettudatosság, 

életminőségek 

különbségei, pl. az 

éhezés és a szegénység 

okai; a Föld mozgása, 

az időjárás tényezői, a 

Föld szépsége, 

egyedisége. 

Az iskola 

Tantárgyak, szakmai tárgyak, érdeklődési kör, tanulmányi munka. 

Az ismeretszerzés különböző módjai. 

A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe, fontossága, például a 

választott szakmában. 

Az internet szerepe az iskolában, a tanulásban. 

Az iskolai élet tanuláson kívüli eseményei.  

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek; társadalmi, 

állampolgári ismeretek: 

a tudás fogalmának 

átalakulása, a tanulás 

technikái, élethosszig 
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Iskolai hagyományok nálunk és a célországokban. tartó tanulás. 

 

Informatika: digitális 

tudásbázisok, könyvtári 

információs rendszerek. 

A munka világa 

Diákmunka, nyári munkavállalás. 

Foglalkozások és a szükséges kompetenciák, rutinok, 

kötelességek. 

A képzési iránynak megfelelő szakmák. 

Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába állás. 

Önéletrajz, állásinterjú. 

Szakmai tárgyak: a 

tárgyak jellegének 

megfelelően. 

Életmód 

Az egészséges életmód (a helyes és a helytelen táplálkozás, a 

testmozgás szerepe az egészség megőrzésében, testápolás). 

Életünk és a stressz. 

Étkezés iskolai menzán, éttermekben, gyorséttermekben. 

Gyógykezelés (háziorvos, szakorvos, kórházak, alternatív 

gyógymódok). 

Életmód nálunk és a célországokban. 

Függőségek (dohányzás, alkohol, internet, drog stb.). 

Biológia-egészségtan: 

testrészek, egészséges 

életmód, a betegségek 

ismérvei, fogyatékkal 

élők, 

betegségmegelőzés, 

elsősegély. 

 

Testnevelés és sport: a 

rendszeres testedzés 

hatása a szervezetre, 

relaxáció. 

Szabadidő, művelődés, szórakozás 

 

A művészetek szerepe a mindennapokban. 

Sportolás, kedvenc sport, iskolai sport. 

Olvasás, rádió, tévé, videó, számítógép, internet. 

Kulturális és sportélet nálunk és a célországokban. 

Földrajz: más népek 

kultúrái. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: rövid epikai, 

lírai, drámai művek 

olvasása, a reklám és a 

popzene új szóbeli 

költészete. 

 

Informatika: e-könyvek, 

médiatudatosság. 

 

Testnevelés és sport: 

táncok, népi játékok, a 

sport és az olimpia 

története, példaképek 

szerepe, sportágak 

jellemzői. 

 

Ének-zene: népzene, 

klasszikus zene, pop 

zene. 

 

Dráma és tánc: a 
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szituáció alapelemei, 

beszédre késztetés, 

befogadás, értelmezés, 

különböző kultúrák 

mítoszai, mondái. 

 

Vizuális kultúra: 

művészi alkotások 

leírása, értelmezése. 

Utazás, turizmus 

 

Utazási előkészületek, egy utazás megtervezése, megszervezése. 

Az egyéni és a társas utazás előnyei és hátrányai. 

Turisztikai célpontok. 

Célnyelvi kultúrák. 

Földrajz: a kulturális 

élet földrajzi alapjai, 

nyelvek és vallások, 

egyes meghatározó 

jellegű országok 

turisztikai jellemzői. 

Tudomány és technika 

Népszerű tudományok, ismeretterjesztés. 

A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben. 

Az internet szerepe a magánéletben, a tanulásban és a munkában. 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek; fizika: 

tudománytörténeti 

jelentőségű 

felfedezések, 

találmányok. 

 

Informatika: 

számítógépen keresztül 

való kapcsolattartás, 

információ keresése, az 

informatikai eszközöket 

alkalmazó média 

megismerése, az 

elterjedt 

infokommunikációs 

eszközök előnyeinek és 

kockázatainak 

megismerése, a netikett 

alapjainak 

megismerése,  

élőszóval kísért 

bemutatók és 

felhasználható 

eszközeik. 

Gazdaság és pénzügyek 

Családi gazdálkodás. 

A pénz szerepe a mindennapokban. 

A képzési iránynak megfelelő szakmák gazdasági vonatkozásai. 

Vásárlás, szolgáltatások (pl. posta, bank). 

Üzleti világ, fogyasztás, reklámok. 

Pénzkezelés a célnyelvi országokban. 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek; társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek: a jövedelem 

szerepe a családban, 

kiadás, bevétel, 
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megtakarítás, hitel, 

rezsi, zsebpénz. 

Ismerkedés a szakmával 

Kommunikáció az ügyféllel 

A szakmával kapcsolatos szavak, 

kifejezések, fogalmak 

 

Szakmai alapozó tantárgyak 

 

Kommunikációs eszközök 

 

1. A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs eszközök 

 

 Kezdeményezés és válasz 

 

Telefonon más személy 

kérése 

 

Could you put me through to Mrs 

Hamilton, please? 

Yes, just a minute, please. 

Telefonálásnál 

elköszönés 

 

I’ll call back again later this 

evening. 

It was lovely to speak to you. 

Thanks for ringing. Bye! 

 

Bye! 

Engedélykérés és 

reagálás: 

 

May I use your telephone? 

Do you mind if I open the 

window? 

Yes, go ahead. 

Not at all. 

Bocsánatkérés és arra 

reagálás 

 

 

I beg your pardon. 

 

That’s all right. 

It doesn’t matter. Never mind. 

 

2. Érzelmek és lelkiállapotok kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 

 

Elégedettség, 

elégedetlenség, 

bosszúság 

 

What do you think of…? 

Are you pleased with…? 

Are you happy with…? 

Are you satisfied with…? 

That’s fine/nice/not bad. 

That was fine/good/ nice  

I’m quite satisfied with… 

I’m quite happy with… 

I’m quite pleased with… 

It’s not good enough. 

That wasn’t very good. 

Csodálkozás 

 

Jane has lost her money. 

Tom is twenty. 

This is a book for you.  

How come? 

Is he? 

What a surprise! 

Remény 

 

What are you hoping for? 

What are you looking forward to? 

I am looking forward to… 

I hope you’ll have time to join 

me for dinner. 

Aggódás, félelem 

  

What’s the matter?  I am worried about my 

boyfriend. 
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3. Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 

 

Valaki igazának az 

elismerése és el nem 

ismerése  

 

You are right. You are wrong.  

Egyetértés, egyet nem 

értés 

  

Do you agree? 

What’s your opinion? 

How do you feel about it?  

OK 

All right. 

I think he’s wrong/right. 

Dicséret, kritika          

 

You are really helpful.  

Akarat, kívánság    

  

Would you like a cake? I’d like an ice-cream, 

please. 

Képesség 

 

Are you able to ride a horse?  

I am unable to ride a horse. 

Kötelezettség 

 

Must we fill in this form now? 

When do we have to leave? 

We must fill it in now. 

Right now. 

Szükségesség 

 

 

Is that necessarily so? 

 

People must sleep 

sometimes. 

Lehetőség 

 

It may rain.   

She might be late. 

 

Ígéret 

 

Will you come and meet me at the 

station? 

Don’t worry, I will. 

I promise to be there at 

five. 

Szándék, kívánság 

 

What would you like to do? 

Would you like to have a rest? 

I’d like to see that film 

I’d rather not go out 

tonight. 

Ítélet, kritika 

 

Do you approve of this action? That’s good/not bad / 

terrible. 

Szándék, terv 

  

Are you going to visit the Browns 

today? 

I’m planning to do so.  

4. Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs eszközök 

 

Tudás, nemtudás 

 

Where is she? I have no idea. 

Események leírása 

 

What happened? 

 

First she finished lunch, 

then she phoned her friend 

and finally they all met at 

the cinema. 

Bizonyosság, 

bizonytalanság 

 

Do you think they will come? 

 

How old do you think she is? 

They will probably come. 

They might come, or they 

might not come. 

She can’t be very old. She 

must be 25. 
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5. A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs eszközök 

 

Kérés és arra reagálás 

 

 

 

Do you have a pen by any chance? 

 

I am afraid, I don’t. 

Segítség felajánlása 

 

I am going to the food-store. Shall I 

bring you something? 

I’ll do the ironing for you. 

No, thank you. 

That would be kind of you. 

Kínálás és arra reagálás 

 

Let me get you another drink. 

 

Yes, please. No, thank you. 

Thank you. 

 

Tanács és arra reagálás 

 

What shall I do?  

What do you recommend me? 

I think you should … 

I don’t think you should…. 

6. Interakcióban jellemző kommunikációs eszközök 

 

Megértés biztosítása 

 

Visszakérdezés, ismétléskérés Did you say the castle? 

Sorry, where does she live? 

Sorry, what did you say his 

name was? 

 Nem értés, magyarázatkérés, 

magyarázatértés ellenőrzése 

Sorry, I don’t understand. 

Could you understand? 

Am I making myself clear? 

Sorry, what does that 

mean? 

Párbeszéd strukturálása: 

 

Beszédszándék jelzése, beszélgetés 

kezdése 

I’ll tell you what;  

I’ve just had a thought. 

The question is how many 

……. 

The trouble is, that…. 

 Elemek összekapcsolása Put the blouse on first, and 

then… 

 Összefoglalás Well, to sum it up… 

 Beszélgetés lezárása Right…okay 

Well, it’s been nice talking 

to you. 

Fogalomkörök 

Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései 

Cselekvés, 

történés, létezés 

kifejezése 

   

 Jelenidejűség Present Simple  

 

When do you get up? I don’t 

drink milk. 

  Present Continuous 

 

Why is she crying? I’m not 

listening. I’m leaving. 
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  Present Perfect Simple Have you done your room? 

I haven’t finished it yet. 

  Present Perfect 

Continuous 

I have been learning English 

for 4 years. 

  Present Simple 

Passive 

The school is renovated as it is 

very old. 

  Present Perfect 

Passive 

Our car has just been repaired. 

 Múltidejűség Past Simple 

 

And then she kissed me. Why 

didn’t you come yesterday? 

  Past Continuous What were you doing at five 

yesterday?  

I was watching TV when he 

phoned. 

  Past Simple Passive When was this book written? 

 Jövőidejűség Going to  What are you going to do on 

Saturday? 

  Future with will When will you be fourteen? 

  Future Simple Passive When will it be done? 

Birtoklás 

kifejezése 

 Past forms of have I didn’t have many friends at 

school. 

  Have with will At the age of 25 I will have a 

car. 

  Belong to Who does this bag belong to? 

Oh, this is mine. 

Időbeli 

viszonyok 

Időtartam How long? (Past 

simple) 

How long were you in Spain? 

One month. 

  Adverbs with the 

Present Perfect 

Already, yet, just 

How long (Present 

Perfect Simple, 

Continuous) 

I havealready read it. He has 

not finished yet.  

She has just entered the rrom.  

We haven’t met yet, I suppose. 

I have been sitting here for 

hours. 

Mennyiségi 

viszonyok 

  all, both, none, neither, every, 

each 

There were 3 apples on the 

plate. Each tasted good. 
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Minőségi 

viszonyok 

Hasonlítás 

 

 

 

 

 

 

Comparative and 

superlative of short 

adjectives 

 

 

With long adjectives 

 

 

Irregular comparative 

and superlative forms 

of adjectives 

 

Tom’s younger than Sue. Mary 

is the prettiest girl.  

She is the most intelligent of 

all. 

I’m as tall as you.  

This novel is more interesting 

than the other one. 

Good/bad (better, worse) 

What’s it like? What colour is 

it?  

What does it 

look/sound/taste/feel like? 

 

 

Modalitás Képesség 

engedélykérés 

Can (ability) 

Can/could/may 

expressing permission 

I can swim. 

Can/could/may I join you, 

  Could, was able to 

 

Manage to 

Need to 

At last I could pass the axam. 

She was able to open the tin 

with a knife. 

How did you manage to come 

in? 

I did not need to get up early. 

  Should/shouldn’t You should ask her. 

 Kötelezettség Have to (Past) Did you have to be there? 

 Tiltás Mustn’t You mustn’t smoke here. 

 Valószínűség, 

lehetőség 

Must/may/might/can’t 

+ present infinitive 

(certainty) 

John must be ill. 

He can’t be at school. 

Logikai 

viszonyok 

Feltételesség Conditional I. 

Conditional II. 

We’ll stay at home if it rains. 

We would stay at home if it 

began to rain. 

Szövegösszetart

ó eszközök 

 Relative pronouns 

 

one, ones 

Substitute do 

The girl who lives next door 

bought a car. The book I gave 

you… 

Which one would you like? 

He asked me to help him, and I 

did. 

Infinitive and 

gerund 

 Infinitive and gerund He came to se eme. He likes 

swimming. 

Függő beszéd Jelen időben Reported speech with 

present reporting verb  

He says he is tired. 

I don’t know where he lives. 

Tell him to stop it. 

 Múlt időben Reported speech with 

past reporting verb 

She said I was handsome. 

I asked him if we had met 

before. 

 

Osztályozóvizsga feltétele: 

A félévi osztályozóvizsga követelménye a leadott tananyag függvényében határozható meg, 

az év végi a továbbhaladás feltételeivel egyezik meg. 
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Továbbhaladás feltétele: 

A KER által meghatározott B1 szint teljesítése. 

 

B1, középszint  

Ezen a szinten a diák megérti az összetett konkrét vagy elvont témájú szövegek 

gondolatmenetét, beleértve az érdeklődési körének megfelelő szakmai beszélgetéseket is. 

Folyamatos és természetes interakciót tud kezdeményezni és fenntartani anyanyelvű 

beszélővel. Képes világos és részletes szöveget alkotni változatos témakörökben, aktuális 

témákról képes kifejteni véleményét a lehetséges előnyök és hátrányok részletezésével. 
 

Olvasott szöveg értése  Megérti a jelenkor problémáival kapcsolatos 

szövegek (cikkek, beszámolók, narratívák) 

lényegét, illetve a bennük lévő információt, 

érvelést. Jórészt megérti az eseményekről, 

érzelmekről, véleményekről szóló irodalmi 

prózai szövegeket.  

Hallott szöveg értése  Megérti a hosszabb előadást, képes követni 

az összetett érvelést, ha ezek számára nem 

idegen szakterületet érintenek. Megérti a 

rádió és tévé aktuális eseményekről szóló 

hírműsorainak lényegét, valamint a 

köznyelvet használó játékfilmek többségét.  

Beszédkészség  Felkészülés nélkül folyékonyan és 

természetesen vesz részt anyanyelvű 

beszélőkkel folytatott beszélgetésben 

mindennapi témákról. Részletesen kifejti, 

megindokolja, megmagyarázza és megvédi 

véleményét, el tud mondani egy történetet.  

Interakció  Tud beszélgetést kezdeményezni, megfelelő 

időpontban szólal meg, és be tudja fejezni a 

beszélgetést, ha szükséges, bár ezt nem 

mindig tudja elegánsan megvalósítani. 

Ismerős témák esetén fenn tudja tartani a 

beszélgetést azáltal, hogy megértését jelzi, 

illetve. más személyeket is be tud vonni a 

beszélgetésbe.  

Íráskészség  Képes világosan fogalmazni részletes, 

összefüggő szöveget a jelenkor 

problémáiról és az érdeklődésével 

kapcsolatos témákról. Beszámol 

élményeiről, kifejti véleményét, érvel egy 

álláspont mellett és ellen.  

Nyelvhelyesség  A nyelvtant viszonylag magas fokon uralja. 

Nem vét félreértést okozó hibát, és legtöbb 

hibáját ki tudja javítani. Általános témákban 

és saját érdeklődési területén jó szókinccsel 

rendelkezik ahhoz, hogy szabatosan ki tudja 

fejezni magát.  
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12. évfolyam 

Heti óraszám: 4 óra 

Évi óraszám: 124 óra 

Tankönyv: Ábrahám Károlyné, Halápi Magdolna: Matura Plus   ( MM Publications) 

 

 

Témakörök Óraszám 

Személyes vonatkozások, család 12 óra 

Ember és társadalom  12 óra 

Környezetünk 12 óra 

Iskola 10 óra 

Munka világa 10 óra 

Életmód  10 óra 

Szabadidő, szórakozás  10 óra 

Utazás, turizmus 10 óra 

Tudomány és technika 10 óra 

Gazdaság és pénzügyek 8 óra 

 

Kiegészítő ismeretek:  

 A témakörök elmélyítése 

 Differenciálás, gyakorlás: az elsajátított ismeretek 

begyakorlása, elmélyítése a tanulók egyéni igényeinek 

megfelelően 

 Ismerkedés a szakmával 

 

20 óra 

Összesen 124 óra 

 

 

Témakörök 

 

Témák Kapcsolódási pontok 

Személyes vonatkozások, család 
Technika, életvitel és gyakorlat: család és 

háztartás. 

 

Etika: generációk kapcsolata, családi élet. 

Ember és társadalom 

Emberek külső és belső jellemzése. 

Baráti kör. 

A tizenévesek világa: kapcsolat a 

kortársakkal, felnőttekkel. 

Női és férfi szerepek, ismerkedés, házasság. 

Felelősségvállalás másokért, rászorulók 

segítése. 

Ünnepek, családi ünnepek. 

Öltözködés, divat, munkaruházat. 

Történelem, társadalmi és állampolgári 

ismeretek 
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Hasonlóságok és különbségek az emberek 

között, tolerancia (pl. fogyatékkal élők). 

Társadalmi szokások nálunk és a célnyelvi 

országokban. 

Környezetünk 

Az otthon, a lakóhely és környéke (a 

lakószoba, a lakás, a ház bemutatása). 

A lakóhely nevezetességei, szolgáltatások, 

szórakozási lehetőségek. 

A városi és a vidéki élet összehasonlítása. 

Növények és állatok a környezetünkben. 

Környezetvédelem a szűkebb környezetünkben: 

Mit tehetünk környezetünkért és a természet 

megóvásáért, fenntarthatóságáért? 

Környezetvédelem a képzési iránynak 

megfelelő szakmákban. 

Időjárás, éghajlat. 

Globális kihívások. 

Technika, életvitel és gyakorlat: 

fenntarthatóság, környezettudatosság otthon 

és a lakókörnyezetben, víz és energia- 

takarékosság, újrahasznosítás. 

 

Történelem, társadalmi és állampolgári 

ismeretek. lakóhely és környék 

hagyományai. 

 

Biológia-egészségtan: élőhely, életközösség, 

védett természeti érték, változatos élővilág. 

 

Földrajz: településtípusok; globális 

problémák, életminőségek különbségei; a 

Föld mozgása, az időjárás tényezői, a Föld 

szépsége, egyedisége. 

 Iskola 

Saját iskolájának bemutatása (sajátosságok, 

pl. szakmai képzés, tagozat). 

Tantárgyak, szakmai tárgyak, órarend, 

érdeklődési kör, tanulmányi munka. 

Az ismeretszerzés különböző módjai. 

A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe, 

fontossága, például a választott szakmában. 

Az internet szerepe az iskolában, a 

tanulásban. 

Az iskolai élet tanuláson kívüli eseményei.  

Iskolai hagyományok nálunk és a célnyelvi 

országokban 

Történelem, társadalmi és állampolgári 

ismeretek: a tudás fogalmának átalakulása, a 

tanulás technikái, élethosszig tartó tanulás. 

 

Informatika: digitális tudásbázisok, 

könyvtári információs rendszerek. 

Munka világa 

Diákmunka, nyári munkavállalás, szakmai 

gyakorlat. 

A képzési iránynak megfelelő szakmák, a 

szükséges kompetenciák, rutinok, 

kötelességek, kihívások. 

Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába 

állás. 

Önéletrajz, motivációs levél, állásinterjú. 

Technika, életvitel és gyakorlat: 

pályaorientáció és munka. 

Szakmai tárgyak: a tárgyak jellegének 

megfelelően. 

Életmód 

Napirend, időbeosztás. 

Az egészséges életmód (a helyes és a 

helytelen táplálkozás, a testmozgás szerepe 

az egészség megőrzésében, testápolás). 

Életünk és a stressz. 

Étkezési szokások a családban. 

Ételek, kedvenc ételek, sütés-főzés. 

Technika, életvitel és gyakorlat: testi és lelki 

egészség, balesetek megelőzése, egészséges 

ételek. 

 

Biológia-egészségtan: testrészek, egészséges 

életmód, a betegségek ismérvei, fogyatékkal 

élők, betegségmegelőzés, elsősegély. 
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Étkezés iskolai menzán, éttermekben, 

gyorséttermekben. 

Ételrendelés telefonon és interneten. 

Gyakori betegségek, sérülések, baleset. 

Gyógykezelés (háziorvos, szakorvos, 

kórházak, alternatív gyógymódok). 

Életmód nálunk és a célnyelvi országokban. 

Függőségek (dohányzás, alkohol, internet, 

drog stb.). 

 

Testnevelés és sport: a rendszeres testedzés 

szerepe, relaxáció. 

Szabadidő, szórakozás 

Szabadidős elfoglaltságok, hobbik. 

Színház, mozi, koncert, kiállítás stb. 

A művészetek szerepe a mindennapokban. 

Sportolás, kedvenc sport, iskolai sport. 

Olvasás, rádió, tévé, videó, számítógép, 

internet. 

Az infokommunikáció szerepe a 

mindennapokban. 

Kulturális és sportélet nálunk és a célnyelvi 

országokban 

Földrajz: más népek kultúrái. 

 

Magyar nyelv és irodalom: különböző 

kultúrák mítoszai, mondái; a reklám és a 

popzene új szóbeli költészete. 

 

Informatika: e-könyvek, médiatudatosság. 

 

Testnevelés és sport: táncok, népi játékok, a 

sport és olimpia története, példaképek 

szerepe, sportágak jellemzői. 

 

Ének-zene: népzene, klasszikus zene, 

popzene. 

Dráma és tánc: a szituáció alapelemei, 

beszédre késztetés, befogadás, értelmezés. 

Vizuális kultúra: művészi alkotások leírása, 

értelmezése. 

Utazás, turizmus 

A közlekedés eszközei, lehetőségei, a 

tömegközlekedés, a kerékpáros közlekedés. 

Nyaralás itthon, illetve külföldön. 

Utazási előkészületek, egy utazás 

megtervezése, megszervezése. 

Az egyéni és a társas utazás előnyei és 

hátrányai. 

Turisztikai célpontok. 

Célnyelvi kultúrák. 

Technika, életvitel és gyakorlat: közlekedési 

ismeretek, közlekedésbiztonság, 

fenntarthatóság, környezettudatosság a 

közlekedésben. 

Földrajz: a kulturális élet földrajzi alapjai, 

nyelvek és vallások, egyes meghatározó 

jellegű országok turisztikai jellemzői 

Tudomány, technika 

Népszerű tudományok, ismeretterjesztés, 

szaktudományok. 

A technikai eszközök szerepe a mindennapi 

életben és a képzési iránynak megfelelő 

szakmákban. 

Az internet szerepe a magánéletben, a 

tanulásban és a munkában. 

 

Történelem, társadalmi és állampolgári 

ismeretek; fizika: tudománytörténeti 

jelentőségű felfedezések, találmányok. 

Informatika: számítógépen keresztül való 

kapcsolattartás, információ keresése, az 

informatikai eszközöket alkalmazó média, az 

elterjedt infokommunikációs eszközök 

előnyei és kockázatai, a netikett alapjai, 

élőszóval kísért bemutatók és felhasználható 

eszközeik. 

Gazdaság és pénzügyek 

Családi gazdálkodás. 

Történelem, társadalmi és állampolgári 

ismeretek:  
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A pénz szerepe a mindennapokban. 

A képzési iránynak megfelelő szakmák 

gazdasági vonatkozásai. 

Vásárlás, szolgáltatások (pl. posta, bank). 

a jövedelem szerepe a családban, kiadás, 

bevétel, megtakarítás, hitel, rezsi, zsebpénz 

Ismerkedés a szakmával 

Kommunikáció az ügyféllel 

A szakmával kapcsolatos szavak, 

kifejezések, fogalmak 

A szakiránynak megfelelő speciális 

témakörök 

Szakmai terminológia, szakmai ismeretek, 

alapfogalmak 

Reklamáció. 

Munkahelyi konfliktusok. 

 

Szakmai alapozó tantárgyak - a tárgyak 

jellegének megfelelően. 

 

 

 

Osztályozóvizsga feltétele: 

A félévi osztályozóvizsga követelménye a leadott tananyag függvényében határozható meg, 

az év végi a továbbhaladás feltételeivel egyezik meg. 

 

Továbbhaladás feltétele: 

A KER által meghatározott B2 nyelvi szint, de minimum B1 plusz nyelvi szint teljesítése 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a 

ciklus végén 

Önálló nyelvhasználó, középszint (B2 nyelvi szint, de minimum B1 

plusz nyelvi szint). 

A tanuló képes megérteni az összetettebb konkrét vagy elvont témájú 

szövegek fõ gondolatmenetét, beleértve a szakterületének megfelelő 

szakmai beszélgetéseket is.  

A tanuló képes önállóan boldogulni, véleményt mondani és érvelni a 

mindennapi élet legtöbb, akár váratlan helyzetében is. Stílusában és 

regiszterhasználatában alkalmazkodik a kommunikációs helyzethez. 

A tanuló ki tudja magát fejezni a szintnek megfelelő szókincs és 

szerkezetek segítségével az ismerős témakörökben. Beszéde folyamatos, 

érthető, a főbb pontok tekintetében tartalmilag pontos, stílusa megfelelő. 

A tanuló képes megérteni a gondolatmenet lényegét és egyes 

részinformációkat a nagyrészt közérthető nyelven írt, érdeklődési 

köréhez kapcsolódó, lényegre törően megfogalmazott szövegekben. 

A tanuló több műfajban képes részleteket is tartalmazó, összefüggő 

szövegeket fogalmazni ismert, hétköznapi és elvontabb témákról. 

Írásbeli megnyilatkozásaiban megjelennek a műfaji sajátosságok és 

stílusjegyek. 

A tanuló nyelvtudása megfelel az érettségi vizsga szintjének és 

követelményeinek. 
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Kommunikációs eszközök B1 

 

1. A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs eszközök 

 

 
Kezdeményezés és válasz 

Megszólítás Excuse me. Pardon? 

Köszönés How do you do?  

Good morning. 

Hello Tom. 

Hello, how are you? 

Hi! 

How do you do?  

Good morning. 

Hello Mary. 

Very well, thank you. And how 

about you? 

Hi! 

Elköszönés 

 

 

 

 

Goodbye. 

Bye-bye! 

Good night. 

Take care. 

Goodbye. 

Bye! 

See you! 

Good night. 

Thanks. Bye! 

Köszönet és arra 

reagálás 

Thanks. 

Thank you very much. 

Thanks a lot.  

It’s very kind of you. 

Not at all. 

You are welcome. 

No problem. 

Don’t mention it. 

Bemutatkozás, 

bemutatás 

My name is… 

May I/Can I/ Let me introduce 

myself. 

May I/Can/ Let me introduce you 

to Rosy?  

Hello. 

Hi!  

Pleased to meet you. Nice to 

meet you.  

Telefonon más személy 

kérése 

Can I speak to George, please? 

Could you put me through to Mrs 

Hamilton, please? 

Yes, just a minute, please. 

Telefonálásnál 

elköszönés 

I’ll call back again later this 

evening. 

It was lovely to speak to you. 

Thanks for ringing. Bye! 

 

Bye! 

Üdvözletküldés Give my love / regards to… I will. 

Érdeklődés hogylét 

iránt és arra reagálás 

How are you feeling today? 

What’s the matter? 

Fine. / OK / All right. Much 

better, thanks. Not very well, I 

am afraid. 

Engedélykérés és 

reagálás 

May I use your telephone? 

Do you mind if I open the 

window? 

Yes, go ahead. 

Not at all. 

Bocsánatkérés és arra 

reagálás 

I am sorry. I am very sorry. 

I beg your pardon 

 

That’s all right. 

It doesn’t matter. Never mind. 
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Gratulációk, 

jókívánságok és arra 

reagálás 

Happy Christmas/New 

year/Birthday! 

Many happy returns (of the day) 

Congratulations! 

 

Happy Christmas /New Year/ 

Birthday! 

Thank you. 

Thank you, the same to you. 

 

Megszólítás személyes 

levélben 

Dear John,  

Elbúcsúzás személyes 

levélben 

Best wishes, 

Love (from), 

 

I am looking forward to hearing 

from you soon. 

 

 

Hivatalos levélben 

megszólítás, elbúcsúzás 

Dear Sir, Madam, Dear John Yours faithfully,  

Yours sincerely 

Együttérzés és arra 

reagálás 

I am sorry. I am sorry to hear that Oh dear… 

What a shame! 

2. Érzelmek és lelkiállapotok kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 

 

Öröm, sajnálkozás, 

bánat 

Are you happy about that? 

 

 

 

What do you think of that? 

 

How do you feel about that? 

Great! 

I’m so glad /very happy. 

I’m glad to hear that. 

I’m so pleased that… 

Good for you. 

Congratulations. 

I feel so happy for… 

I’m sorry to hear that. 

What a pity. 

Oh, no! 

Oh, dear! 

I feel so sorry for… 

Elégedettség, 

elégedetlenség, 

bosszúság 

What do you think of…? 

Are you pleased with…? 

Are you happy with…? 

Are you satisfied with…? 

That’s fine/nice/not bad. 

That was fine/good/ nice  

I’m quite satisfied with… 

I’m quite happy with… 

I’m quite pleased with… 

It’s not good enough. 

That wasn’t very good. 

Csodálkozás Jane has lost her money. 

Tom is twenty. 

This is a book for you.  

Were you surprised to hear the 

news? 

How come? 

Is he? 

What a surprise! 

I could hardly believe it. 

Amazing, isn’t it? 

Remény What are you hoping for? 

What are you looking forward to? 

I am looking forward to… 

I hope you’ll have time to join 

me for dinner. 

Aggódás, félelem What’s the matter?  I am worried about my 

boyfriend 



 151. 
 

3. Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 

 

Véleménykérés, és arra 

reagálás 

What do you think? How do you like 

it? 

I think it is rather strange. I 

like it. 

Valaki igazának az 

elismerése és el nem 

ismerése 

You are right. You are wrong.  

Egyetértés, egyet nem 

értés 

Do you agree? 

What’s your opinion? 

How do you feel about it?  

OK 

All right. 

I think he’s wrong/right. 

Érdeklődés, 

érdektelenség 

Are you interested in sports? I am interested in 

gardening. 

It doesn’t really bother me. 

Tetszés, nem tetszés Do you like Greek food? 

What do you think of my boyfriend? 

I think it’s great. I don’t 

like it. 

He looks nice. 

Dicséret, kritika: You are really helpful.  

Akarat, kívánság Would you like a cake? I’d like an ice-cream, 

please. 

Képesség 

 

Can you speak French? 

Are you able to ride a horse? 

I can understand French. 

I am unable to ride a horse. 

Kötelezettség Must we fill in this form now? 

When do we have to leave? 

We must fill it in now. 

Right now. 

Szükségesség Is that necessarily so? 

Must things really be black and white? 

People must sleep 

sometimes. 

Lehetőség It may rain.   

She might be late. 

 

Ígéret will you come and meet me at the 

station? 

Don’t worry, I will. 

I promise to be there at 

five. 

Szándék, kívánság What would you like to do? 

Would you like to have a rest? 

I’d like to see that film 

I’d rather not go out 

tonight. 

Dicséret, kritika It’s great. It’s a good idea. It’s boring. 

Ítélet, kritika Do you approve of this action? That’s good/not 

bad/terrible. 

Szándék, terv Are you going to visit the Browns 

today? 

I’m planning to do so.  

Szemrehányás It’s your fault. 

You shouldn’t have acted like that. 

It won’t happen again, I 

promise.  

Mind your own business. 

4. Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs eszközök 

 

Dolgok, személyek 

megnevezése, leírása 

What is it? 

What’s it in English? 

What is his house like? 

It’s…/ That’s…/ It’s a kind 

of…/It’s used for… 

It’s big and comfortable. 
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Információ kérés, adás 

 

Are you all right? 

When are the guests coming? 

Yes, I am. 

At 6 p.m. 

Tudás, nemtudás Where is she? I have no idea / clue. 

Események leírása What happened? 

 

First she finished lunch, 

then she phoned her friend 

and finally they all met at 

the cinema. 

Bizonyosság, 

bizonytalanság 

Do you think they will come? 

 

How old do you think she is? 

They will probably come. 

They might come, or they 

might not come. 

She can’t be very old. She 

must be 25. 

Feltételezés, kétely I doubt if he can do it. I don’t suppose 

they can come any earlier. I suppose 

he is right. 

 

Ok, okozat Why is that? 

What’s the reason for that? 

What caused the accident? 

Well, simply because she’d 

like to meet the teacher. 

He didn’t give way; this is 

how it happened. 

Cél, magyarázat What’s this used for? 

What’s the point of that? 

How does it work? 

Can you tell me the way to..? 

It’s for cooking. 

It’s to work with. 

You switch it on here 

Take the second turning on 

the right. 

Emlékezés, nem 

emlékezés 

Do you remember where you left it? 

 

Did you remember to lock the door? 

I can’t remember where I 

put my handbag. 

I don’t remember saying 

that. 

I have forgotten to lock the 

door. 

5. A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs eszközök 

 

Kérés és arra reagálás Can you give me a pen? 

 

Do you have a pen by any chance? 

Yes, sure. Yes, of course.  

I’m afraid I can’t.  

I am afraid, I don’t. 

Javaslat és arra reagálás Let’s go to the cinema tonight. Good idea. 

Segítségkérés és arra 

való reagálás: 

will you do the washing up for me, 

please? 

Certainly. Not now. I am 

very busy. 

Segítség felajánlása I am going to the food-store. Shall I 

bring you something? 

I’ll do the ironing for you. 

No, thank you. 

That would be kind of you. 

Meghívás és arra 

reagálás 

Are you free on Tuesday? Let’s meet 

on Sunday. 

Yes, I am. Good idea. 

Kínálás és arra reagálás Have an orange.  

Here you are. 

Let me get you another drink. 

Yes, please. No, thank you. 

Thank you. 
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Tanács és arra reagálás What shall I do?  

What do you recommend me? 

I think you should … 

I don’t think you should…. 

Reklamálás It was terrible. 

It’s too cold. 

I have a complaint. 

This doesn’t work. 

 

6. Interakcióban jellemző kommunikációs eszközök 

 

Megértés biztosítása Visszakérdezés, ismétléskérés Did you say the castle? 

Sorry, where does she live? 

Sorry, what did you say his 

name was? 

 Nem értés, magyarázatkérés, 

magyarázat értés ellenőrzése 

Sorry, I don’t understand. 

Could you understand? 

Am I making myself clear? 

Sorry, what does that 

mean? 

 Betűzés kérése, betűzés Can you spell it for me? It 

spells… 

 Felkérés hangosabb, lassúbb beszédre Could you speak a little 

more slowly, please? Sorry, 

I couldn’t catch it. 

Sorry, that was a bit too 

fast. 

Párbeszéd strukturálása Beszédszándék jelzése, beszélgetés 

kezdése 

I’ll tell you what;  

I’ve just had a thought. 

The question is how many 

……. 

The trouble is, that…. 

 Elemek összekapcsolása Put the blouse on first, and 

then… 

 Összefoglalás Well, to sum it up…, All in 

all... 

 Beszélgetés lezárása Right…okay 

Well, it’s been nice talking 

to you. 

 Helyesbítés No, nowadays it is not the 

case. 

 Kiemelés, hangsúlyozás It’s me who wants to go. 

The only problem here is, 

… 
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Fogalomkörök B1 

 
Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései 

Cselekvés, 

történés, létezés 

kifejezése 

   

 Jelenidejűség Present Simple  

 

When do you get up? I don’t 

drink milk. 

  Present Continuous 

 

Why is she crying? I’m not 

listening. I’m leaving. 

 

  Presen Perfect Simple Have you done your room? 

I haven’t finished it yet. 

  Present Perfect 

Continuous 

I have been learning English 

for 4 years. 

  Present Simple 

Passive 

The school is renovated as it is 

very old. 

  Present Perfect 

Passive 

Our car has just been repaired. 

 Múltidejűség Past Simple 

 

And then she kissed me. Why 

didn’t you come yesterday? 

  Past Continuous What were you doing at five 

yesterday?  

I was watching TV when he 

phoned. 

  Past Simple Passive When was this book written? 

 Jövőidejűség Going to  What are you going to do on 

Saturday? 

  Future with will When will you be fourteen? 

  Future Simple Passive When will it be done? 

Birtoklás 

kifejezése 

 Past forms of have I didn’t have many friends at 

school. 

  Have with will At the age of 25 I will have a 

car. 

  Possessive adj. My, your, his/her/its, our, their 

dog  

  Genitive ’s 

 

Kate’s brother 

Whose? 

  Possessive pronouns Mine, yours, his 

  Belong to Who does this bag belong to? 

Oh, this is mine. 

Térbeli 

viszonyok 

Irányok, 

helymeghatározá

s  

Prepositions, 

Prepositional Phrases, 

Adverbs 

Picture location 

Geographical location 

Here, there, on the left, on the 

right, in, on, under, opposite, 

next to, between, … 
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Időbeli 

viszonyok 

Gyakoriság How often? 

 

Always, often, sometimes, 

never, once/twice a week, 

every day. 

 Időpont When? 

What time? 

What’s the time? 

 

Now 

Yesterday, last week, two years 

ago 

Tomorrow, next week 

In 1997, in July, at 5 o’clock, 

on Monday 

It’s eight.  

It’s quarter to eight. 

 Időtartam How long? (Past 

simple) 

How long were you in Spain? 

One month. 

  Adverbs with the 

Present Perfect 

Already, yet, just 

How long (Present 

Perfect Simple, 

Continuous) 

I havealready read it. He has 

not finished yet.  

She has just entered the rrom.  

We haven’t met yet, I suppose. 

I have been sitting here for 

hours. 

Mennyiségi 

viszonyok 

 Singulars and plurals 

Regular and irregular 

plurals 

Boys, girls 

Children, people, men, women 

… 

  Cardinal numbers 1-

100- 

 

  Ordinal numbers  first, second… 

  Countable nouns 

 

Uncountable nouns 

How many CDs have you got? 

I’ve got a lot of/few CDs. 

How much money have you 

got? 

I’ve got a lot of/little money. 

A cup of tea, a piece of 

chocolate 

   all, both, none, neither, every, 

each 

There were 3 apples on the 

plate. Each tasted good. 
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Minőségi 

viszonyok 

Hasonlítás 

 

 

 

 

 

 

Comparative and 

superlative of short 

adjectives 

 

 

With long adjectives 

 

 

Irregular comparative 

and superlative forms 

of adjectives 

Enough 

Too, quite 

Tom’s younger than Sue. Mary 

is the prettiest girl.  

She is the most intelligent of 

all. 

I’m as tall as you.  

This novel is more interesting 

than the other one. 

Good/bad (better, worse) 

What’s it like? What colour is 

it?  

What does it 

look/sound/taste/feel like? 

 

It isn’t good enough. 

The cake tastes quite good. 

Modalitás Képesség 

engedélykérés 

Can (ability) 

Can/could/may 

expressing permission 

I can swim. 

Can/could/may I join you, 

  Could, was able to 

 

Manage to 

At last I could pass the axam. 

She was able to open the tin 

with a knife. 

How did you manage to come 

in? 

  Should/shouldn’t You should ask her. 

 Kötelezettség Have to (Past) Did you have to be there? 

 Tiltás Mustn’t You mustn’t smoke here. 

 Valószínűség, 

lehetőség 

Must/may/might/can’t 

+ present infinitive 

(certainty) 

John must be ill. 

He can’t be at school. 

    

Logikai 

viszonyok 

 Linking words And/or/but/because 

 Feltételesség Conditional I. 

Conditional II. 

We’ll stay at home if it rains. 

We would stay at home if it 

began to rain. 

 Célhatározás purpose We help you so that you can 

pass this exam. 
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Szövegösszetart

ó eszközök 

 Articles 

Some+plural noun 

any+plural noun 

Some +singular noun  

Any +singular noun 

 

Nominative and 

Accusative of personal 

pronouns 

Demonstrative 

pronouns 

Indefinite pronouns 

Relative pronouns 

 

one, ones 

Substitute do 

A, an, the 

There are some pencils in the 

bag. 

Have you got any sisters? 

I haven’t got any matchboxes. 

There’s some water in the vase. 

There isn’t any juice in my 

glass. 

I, he, they… 

Me, him, them… 

This, that, these, those 

Somebody, anybody, nobody, 

everybody 

The girl who lives next door 

bought a car. The book I gave 

you… 

Which one would you like? 

He asked me to help him, and I 

did. 

Függő beszéd Jelen időben Reported speech with 

present reporting verb  

He says he is tired. 

I don’t know where he lives. 

Tell him to stop it. 

  Reported speech with 

past reporting verb 

She said I was handsome. 

I asked him if we had met 

before. 
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Szintleírások (a KER alapján) 

 

 
A1, minimumszint  

Ezen a szinten a diák megérti és használja a gyakoribb mindennapi kifejezéseket és a nagyon 

alapvető fordulatokat, amelyek célja a mindennapi szükségletek konkrét kielégítése. Be tud 

mutatkozni, be tud mutatni másokat; válaszolni tud személyes jellegű kérdésekre (például, 

hogy hol lakik), ismerős emberekre, dolgokra vonatkozó kérdésekre; és fel is tud tenni ilyen 

jellegű kérdéseket. Képes egyszerű interakcióra, ha a másik személy lassan, világosan beszél 

és segítőkész. 

 

Olvasott szöveg értése  Megérti az ismerős szavakat, egyszerű 

mondatokat feliratokon, reklámokban, 

katalógusokban.  

Hallott szöveg értése  Megérti az ismerős szavakat, fordulatokat, 

amelyek személyére, családjára, közvetlen 

környezetére vonatkoznak.  

Beszédkészség  Részt vesz egyszerű beszélgetésekben, ha a 

partner lassan, jól artikulálva beszél. Feltesz 

és megválaszol egyszerű kérdéseket ismerős 

témára és helyzetre vonatkozóan. Egyszerű 

fordulatokkal le tudja írni lakóhelyét, 

ismerőseit.  

Interakció  Fel tud tenni és meg tud válaszolni 

személyes adatokra vonatkozó kérdéseket. 

Képes egyszerűen kommunikálni, de 

feltétlenül szüksége van ismétlésekre, 

körülírásokra és módosításokra.  

Íráskészség  Képes egyszerű nyomtatványt kitölteni, 

rövid üdvözletet megírni.  

Nyelvhelyesség  Csupán korlátozott módon tud használni 

néhány egyszerű, betanult nyelvtani 

szerkezetet és mondatfajtát. Alapszókincse 

van, amely bizonyos konkrét szituációkra 

vonatkozó szavakból és fordulatokból áll.  

 

A2, alapszint  

 

Ezen a szinten a diák megért olyan mondatokat és gyakrabban használt kifejezéseket, amelyek 

az őt közvetlenül érintő területekhez kapcsolódnak (pl. nagyon alapvető személyes és 

családdal kapcsolatos információk, vásárlás, helyismeret, iskola, állás). Az egyszerű és 

begyakorolt nyelvi helyzetekben tud kommunikálni úgy, hogy egyszerű és direkt módon 

információt cserél családi vagy mindennapi dolgokról. Tud egyszerű nyelvi eszközöket 

használva beszélni saját hátteréről, szűkebb környezetéről és a közvetlen szükségleteivel 

kapcsolatos dolgokról.  

 

Olvasott szöveg értése  Megérti rövid, egyszerű szövegek, köztük 

történetek lényegét. A kért információt ki 

tudja keresni.  
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Hallott szöveg értése  Megérti a leggyakoribb fordulatokat és 

szókincset, ha számára ismert dologról van 

szó. Megérti a rövid, világos és egyszerű 

üzenetek, bejelentések, egyéb gyakori 

szövegek lényegét.  

Beszédkészség  Részt vesz egyszerű, begyakorolt, 

hétköznapi témáról szóló beszélgetésben, 

amely közvetlen információcserét igényel 

ismert tevékenységgel kapcsolatban. 

Megérteti magát a társasági beszélgetésben. 

Röviden le tudja írni például a családját, 

lakóhelyét, tanulmányait.  

Interakció  Fel tud tenni kérdéseket, és tud egyszerű 

állításokra reagálni. Tudja jelezni, mikor 

követi a kommunikációt, de ritkán ért meg 

eleget ahhoz, hogy saját maga fenn tudja 

tartani a beszélgetést.  

Íráskészség  Rövid feljegyzéseket, üzeneteket, 

magánlevelet tud írni.  

Nyelvhelyesség  Néhány egyszerű szerkezetet helyesen 

használ, de még rendszeresen elkövet 

alapvető hibákat. Szókincse elegendő 

alapvető kommunikációs szükségletek 

kielégítésére.  

 

 

B1, küszöbszint  

 

Ezen a szinten a diák megérti a fontosabb információkat a világos, mindennapi szövegekben, 

amelyek ismert témáról szólnak, gyakori helyzetekhez kapcsolódnak, például munka, iskola, 

szabadidő. Önállóan elboldogul a legtöbb olyan helyzetben, amely a nyelvterületre utazás 

során adódik. Egyszerű, összefüggő szöveget tud alkotni ismert vagy az érdeklődési körébe 

tartozó témában. Le tudja írni élményeit, a különböző eseményeket, érzéseit, reményeit és 

törekvéseit, továbbá röviden meg tudja indokolni a különböző álláspontokat és terveket. 

 

Olvasott szöveg értése  Megérti olyan szövegek lényegét, illetve a 

bennük lévő információt, amelyek 

hétköznapi témákkal kapcsolatosak, gyakori 

témákkal foglalkoznak. Megérti az 

eseményekről, érzelmekről, véleményekről 

szóló írásokat.  

Hallott szöveg értése  Főbb vonalaiban megérti a köznyelvi 

beszédet, ha rendszeresen előforduló, 

ismerős témáról szól. Megérti a 

legfontosabb információkat olyan rádió- és 

tévéműsorokban, amelyek aktuális 

eseményekről, illetve az érdeklődési 

köréhez vagy tanulmányaihoz kapcsolódó 

témákról szólnak, és amelyekben 

viszonylag lassan és világosan beszélnek.  
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Beszédkészség  Felkészülés nélkül részt tud venni a 

nyelvterületen utazás közben felmerülő 

helyzetekben, valamint ismerős, 

mindennapi témákról adódó 

beszélgetésekben. Egyszerű, összefüggő 

fordulatokkal elmondja élményeit, céljait. 

Röviden megindokolja és megmagyarázza a 

véleményét. El tud mondani egy történetet, 

és véleményét meg tudja fogalmazni.  

 

Interakció  Szemtől szemben képes egyszerű 

kommunikáció kezdeményezésére, 

fenntartására és befejezésére ismerős vagy 

számára érdekes témákban. Meg tudja 

ismételni az elhangzottak egy részét, hogy 

meggyőződjön arról, hogy egyformán 

értelmezik-e az elmondottakat.  

Íráskészség  Meg tud fogalmazni egyszerű, rövid, 

összefüggő szöveget ismert, hétköznapi 

témákban. Beszámol élményeiről, 

véleményéről.  

Nyelvhelyesség  Kiszámítható helyzetekkel kapcsolatos 

„begyakorolt” szerkezetek és mondatfajták 

gyakran használt körét viszonylag helyesen 

használja. Elegendő szókincse van ahhoz, 

hogy ki tudja magát fejezni a legtöbb saját, 

mindennapi életével kapcsolatos témában.  

 

B2, középszint  

 

Ezen a szinten a diák megérti az összetett konkrét vagy elvont témájú szövegek 

gondolatmenetét, beleértve az érdeklődési körének megfelelő szakmai beszélgetéseket is. 

Folyamatos és természetes interakciót tud kezdeményezni és fenntartani anyanyelvű 

beszélővel. Képes világos és részletes szöveget alkotni változatos témakörökben, aktuális 

témákról képes kifejteni véleményét a lehetséges előnyök és hátrányok részletezésével. 

 

Olvasott szöveg értése  Megérti a jelenkor problémáival kapcsolatos 

szövegek (cikkek, beszámolók, narratívák) 

lényegét, illetve a bennük lévő információt, 

érvelést. Jórészt megérti az eseményekről, 

érzelmekről, véleményekről szóló irodalmi 

prózai szövegeket.  

Hallott szöveg értése  Megérti a hosszabb előadást, képes követni 

az összetett érvelést, ha ezek számára nem 

idegen szakterületet érintenek. Megérti a 

rádió és tévé aktuális eseményekről szóló 

hírműsorainak lényegét, valamint a 

köznyelvet használó játékfilmek többségét.  

Beszédkészség  Felkészülés nélkül folyékonyan és 

természetesen vesz részt anyanyelvű 
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beszélőkkel folytatott beszélgetésben 

mindennapi témákról. Részletesen kifejti, 

megindokolja, megmagyarázza és megvédi 

véleményét, el tud mondani egy történetet.  

Interakció  Tud beszélgetést kezdeményezni, megfelelő 

időpontban szólal meg, és be tudja fejezni a 

beszélgetést, ha szükséges, bár ezt nem 

mindig tudja elegánsan megvalósítani. 

Ismerős témák esetén fenn tudja tartani a 

beszélgetést azáltal, hogy megértését jelzi, 

illetve. más személyeket is be tud vonni a 

beszélgetésbe.  

Íráskészség  Képes világosan fogalmazni részletes, 

összefüggő szöveget a jelenkor 

problémáiról és az érdeklődésével 

kapcsolatos témákról. Beszámol 

élményeiről, kifejti véleményét, érvel egy 

álláspont mellett és ellen.  

Nyelvhelyesség  A nyelvtant viszonylag magas fokon uralja. 

Nem vét félreértést okozó hibát, és legtöbb 

hibáját ki tudja javítani. Általános témákban 

és saját érdeklődési területén jó szókinccsel 

rendelkezik ahhoz, hogy szabatosan ki tudja 

fejezni magát.  
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BIOLÓGIA, az Egészségügy ágazat komplex természetismeret tantárgyának része 

 

(Évi 54 óra, heti 1,5 óra) 

 

 

 

 

 

A természettudományos műveltség az egyén és a társadalom számára is meghatározó 

jelentőségű. Az egyén tudása társadalmi szinten szorosan összefügg a gazdasági 

versenyképességgel és a szűkebb-tágabb autonóm közösségek fennmaradásával. A globális 

problémák megoldásának fontos feltétele az állampolgárok természettudományos 

műveltségen, az ok-okozati összefüggések felismerésén alapuló, kritikus és konstruktív 

magatartása. Alapvető cél, hogy az ember és természet szeretetén és a környezet ismeretén 

alapuló környezetkímélő, értékvédő, a fenntarthatóság mellett elkötelezett magatartás 

meghatározóvá váljék a tanulók számára.  

 A tantárgy fontos sajátossága, hogy kapcsolatot teremt a tudományos eredmények és a 

hétköznapok között. Ezáltal még a természettudományos tantárgyak tanulása terén már sok 

kudarcot megélt diákok számára is lehetővé válik, hogy a természettudományos témákkal 

való foglalkozás örömforrássá váljon. Fontos szerepe van a tantárgynak abban, hogy 

rendszerezze, frissen tartsa, illetve kiegészítse a diákok meglévő tudását, és fejlessze 

természettudományos gondolkodásukat, képességeiket.  

 A tantárgy feldolgozása során elengedhetetlen a természet működési alapelveinek, az 

alapvető tudományos fogalmaknak, módszereknek és technológiai folyamatoknak az 

ismerete, de érteni kell az emberi tevékenységeknek a természetre gyakorolt hatásait is. 

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

felelős és fenntartható alakítása a természettudományos kutatások és azok eredményeinek 

ismerete nélkül elképzelhetetlen.  

 A felnövekvő nemzedéknek ismernie és becsülnie kell az életformák gazdag 

változatosságát a természetben is. Meg kell tanulnia, hogy az erőforrásokat tudatosan, 

takarékosan és felelősségteljesen, megújulási képességükre tekintettel használja. 

 A tantervi program részben új ismereteket kínál, részben a korábbiak elmélyítésére 

szolgál. Legfontosabb célja azonban a szemléletformálás. Azt mutatja meg, hogyan érdemes 

tanulni, hogyan lehet továbblépni, fogódzókhoz jutni. Olyan tudást kínál és olyan 

képességeket fejleszt, amelyek a mai világban elengedhetetlenek.  

 A tananyag feldolgozása során fontos a digitális technikák és az IKT-eszközök tanórai 

használata, valamint a természet iránti érdeklődés felkeltése után az önálló tanulói 

ismeretszerzésre, kutakodásra történő bíztatás. Utóbbira külön időkeretet is biztosít a 

Projektmunka fejlesztési feladat keretében. Az ehhez kapcsolódó időkeret bármely témához, a 

tanév során bármikor felhasználható. 

 A tananyag feldolgozása során a tanuló képet kap a biológia által vizsgált legfontosabb 

összefüggésekről, a természettudományos kutatás módszereiről, tudásunk alkalmazásának 

lehetőségeiről és korlátairól. Mintát kap a jelenségek vizsgálatának módjairól. A tanulmányok 

eredményeképpen összefüggéseket ismer föl és ismereteket szerez testünk fölépítésének és 

egészségének kapcsolatairól.  

 A kvantitatív feladatok száma, a lexikálisan elsajátítandó ismeret a rövid időkeret 

miatt szükségképpen alacsony marad, a témák, valamint a kvalitatív hangsúlyok azonban 

lehetőséget adnak a szakma igényeinek megfelelő differenciálásra, részletezésre is. 
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 A tanulmányok eredményeképpen a diák összefüggéseket ismer föl és fogalmaz meg a 

mikro- és makrovilág, valamint testünk fölépítésének szervezeti egysége között. Az így nyert 

ismeretek kapcsolatot teremtenek a művészeti tárgyak és a társadalomismeret között is. 

 A tantárgy tanulása során megvalósuló legfontosabb célok:  

– a tanulók nyitottan tekintsenek a bennünket körülvevő világra; 

– legyenek képesek az okok és okozatok megkülönböztetésére és adott okok 

ismeretében az okozatra vonatkozó következtetések levonására; 

– ismerjék meg és alkalmazzák az alapvető természeti törvényeket; 

– legyenek képesek grafika/kép alapján az ábrázolt folyamat értelmezésére.  

– az energia és energiaáramlás mint általános szervező megismerése; 

– az élő és élettelen világ evolúciójának megismerése; 

– az egyes tudományos elméletek egybevetése egymással, a természettudományos 

érvelés néhány sajátságának elmélyítése; 

– az emberi tevékenység környezetalakító hatásának és a hatás következményeinek 

tudatosítása; 

– az információ és jelentőségének ismerete a biológiai-társadalmi létben. 

Eközben gyakorlatot szereznek az egyéni és csoportos munkában, feltevéseik szabatos 

megfogalmazásában, a képi és verbális kommunikáció összekapcsolásában is. 

 

 

 

 

Témakörök Óraszám 

Hogyan működik a természettudomány? A tudomány módszerei 4 óra 

Az „embergép”: mozgás, légzés, keringés 

(Az emberi mozgás, keringés és légzés élettana és anatómiája) 

12 óra 

Energianyerés az élővilágban. Táplálkozás, emésztés, kiválasztás 
8 óra 

A szervezet egysége- szabályozó folyamatok, ideg- és hormonrendszer  

 és a viselkedés 
11 óra 

Az élet kódja, új kezdetek 10 óra 

Az evolúció színpada és szereplői 

 

5 óra 

Projektmunka 
4 óra 

Összesen  54 óra 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Hogyan működik a természettudomány? 

A tudomány módszerei 

Órakeret 

4 

Előzetes tudás Tapasztalatok a megfigyelésről. 

Fejlesztési 

feladatok 

Kísérlet és egyszerű megfigyelés különbségének megértetése.  

A modellek szempontfüggőségének és a mérések jelentőségének 

bemutatása. 

Eredmények ábrázolása, illetve grafikon leolvasása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Legalább egy megfigyelés, kísérlet és mérés közös elvégzése, 

elemzése.  

 

Lehetőségek a megvalósításra: 

Megfigyelés leírásának elemzése. (Mire volt kíváncsi a kutató? Mit 

figyelt meg? Mire következtetett?) 

A kísérletezés célja: saját kísérletek és ismert kísérletek 

összegyűjtése.  

A független és a függő változó fölismerése.  

A mérés szerepe a mindennapokban (pl. lázmérés, földmérés, 

tömegmérés). 

Példák a „modell” szó hétköznapi (pl. topmodell, vasútmodell) és 

tudományos (atommodellek, demográfiai növekedési modellek, a 

szív mint szivattyú) használatára. Modell és makett különbsége (pl. 

emberi szív) – mi érthető meg belőle, mi nem: közös megbeszélés. 

Eltérő modellek/makettek ugyanarról a jelenségről (pl. 

emberábrázolások), szempontfüggőség felismerése. 

Példák gyűjtése igazolható feltevésekre: az előrejelzés szerepe a 

hétköznapokban (népi időjárás-előrejelzések) és a tudományban 

(meteorológiai hálózat, életmód és betegségek kockázata). 

Tudományos ismeretterjesztő filmrészlet megtekintése (pl. D. 

Attenborough: Az élő bolygó – részlet). 

Hétköznapi vita és tudományos vita eljátszása egy konkrét 

probléma kapcsán. 

Matematika: grafikus 

ábrázolás. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: Érvelés. 

Kulcsfogalmak 
Mérés, modellezés, feltevés, igazolás, törvény, tudományos leírás, 

szimuláció, makett. 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Az „embergép”: mozgás, légzés, keringés 

(Az emberi mozgás, keringés és légzés élettana és 

anatómiája) 

Órakeret 

12 

Előzetes tudás 
A levegő térfogatának és nyomásának összefüggése. A nyomás 

mértékegységei. 

Fejlesztési Az emberi mozgási és légzési rendszer mechanikai alapelveinek 
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feladatok megértése. Az emberi szívműködés és keringési rendszer mechanikai 

alapelveinek megértése. Az egészséget veszélyeztető tényezők 

megismertetése, az egészséges életmódra való törekvés erősítése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A mozgás a légzés, a szív és az erek mechanikája Alapvető 

egészségvédelmi ismeretek. 

  

Lehetőségek a megvalósításra: 

Az emelőelv szemléltetése az ízületekkel kapcsolt emberi csontok 

példáján. 

A fontosabb emberi csontok szerepe (makett alapján). 

Az izomműködés lényege. 

A csont és az ízületek sérülései, megelőzésük.  

A csontok felépítésének és szilárdságának összefüggése. 

A légzés funkciójának megbeszélése. A tüdő térfogatát és a légzés 

hatékonyságát befolyásoló tényezők áttekintése. 

A légzési szervrendszer részei, feladataik, a hangképzés. A 

védekező reflexek (köhögés, tüsszentés) szerepe.  

A légző mozgások szemléltetése. Légzésszám-változás terhelés 

hatására (kiscsoportos feladat).  

A légző rendszer egészségét fenyegető és megőrző hatások (sport, 

dohányzás, szmog, tbc). 

A szív fölépítése és működése. A vér és a nyirok, az erek szerepe.  

Véralvadás, vérzés, vérzéscsillapítás. 

A vérnyomás és a pulzus oka, mérése. 

A keringési rendszer egészségét fenyegető kockázati tényezők és 

megőrző hatások (magas vérnyomás, érelmeszesedés, trombózis, 

infarktus). 

Magyar nyelv és 

irodalom; művészetek: 

az emberi test 

ábrázolásai. 

Kulcsfogalmak 

Emelő, ízület, reflex, mellkas, rekeszizom, hajlító- és feszítőizom, 

légcsere, légző felület, szívpitvar, szívkamra, billentyűk, pulzus, 

vérnyomás, kockázati tényező, vér, nyirok, infarktus, trombózis. 
 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Energianyerés az élővilágban. Táplálkozás, emésztés, 

kiválasztás 

Órakeret 

8 

Előzetes tudás 
Szerves molekulák. Energianyerő és energiaigényes folyamatok. A 

légzés funkciója. 

Fejlesztési 

feladatok 

Az energiaáramlás nyomon követése az élővilágban. Táplálkozás, 

emésztés, keringés és kiválasztás összefüggéseinek felismerése az 

emberi szervezetben. 

Az anyagcsere és az emberi egészség kapcsolatának tudatosítása, az 

egészséges táplálkozás iránti igény felkeltése, erősítése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 

Lehetőségek a megvalósításra: 

Az emberi emésztés helyszínei, emésztőnedvek (nyál, gyomornedv, 

epe, hasnyál).  

Az emésztés szabályozása: feltétlen és feltételes reflexek. 

A felszívott anyagok sorsa, a máj szerepe. 

Osztályfőnöki: Etikett, 

társas viselkedés. 

Egészséges életmód. 

Nemek, testképek. 
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Egészséges táplálkozás, túltápláltság, hiánybetegségek, 

mérgezések. Az alkohol hatása. 

Testkép, testépítés, táplálék-kiegészítők kockázatai. 

A vér szerepe, vérkép.  

A felszívott tápanyagok sorsa a sejtben (energianyerés, 

átalakítások).  

Kiválasztás a vesén, a tüdőn és a bőrön át. 

A vizeletmennyiség és a belső környezet egyensúlyának, 

arányainak megőrzése. 

Kulcsfogalmak 
Heterotróf, autotróf életmód, emésztés, kiválasztás, felszívás, 

vérplazma, visszaszívás, szűrlet, vizelet. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

A szervezet egysége – szabályozó folyamatok, ideg-és 

hormonrendszer és a viselkedés 

Órakeret 

11 

Előzetes tudás 
Az emberi szervezetben zajló fő kémiai átalakulások. Példák 

csoportban élő állatokra. 

Fejlesztési 

feladatok 

Az emberi szervezet egységét fenntartó rendszerek működéseinek, 

kölcsönhatásainak megismerése. A testi és lelki egészség alapjainak 

tudatosítása, az egészséges életmód iránti igény erősítése. A védekező 

szervezet működéseinek bemutatása. A tanulás mint a környezethez 

való alkalmazkodás megismertetése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A szervezet belső állandóságát és az önazonosságot fenntartó és az 

azt fenyegető főbb hatások az emberi szervezet szintjén és a társas 

kapcsolatokban. A szabályozás és a vezérlés néhány formája az 

emberi szervezetben. 

  

Lehetőségek a megvalósításra: 

Szabályozó szerepű emberi hormon (inzulin), cukorbetegség. 

Vezérlő szerepű emberi hormon (növekedési hormon), a testméretet 

megszabó tényezők. 

Hormonok és érzelmek kapcsolata.  

A reflexek fölépítése (térdreflex). 

Az idegrendszer szabályozó működése egy konkrét példán (pl. a 

testhőmérséklet szabályozása) keresztül. 

Az idegrendszer működését befolyásoló hatások (alkohol, drogok, 

gyógyszerek). 

Fájdalom, fájdalomcsillapítás. 

Aktív és passzív, természetes és mesterséges immunitás. 

Védőoltások. 

Immunitás a mindennapokban: allergia, vércsoportok. 

Stressz és egészség, idegrendszer és immunitás kapcsolata. 

A tanulás alaptípusai az állatvilágban és az ember esetében. 

Az emlős állatcsoportok jellemzői (hierarchia).  

A társas kapcsolatok szerepe a főemlősök és az ember tanult 

viselkedéseiben: szülő-gyermek kapcsolat, kortárs csoportok, 

reklámok, függőséget okozó hatások.  

Segítőkészséget és agressziót kiváltó helyzetek. 

Tanult megküzdési stratégiák, tanult tehetetlenség. 

Magyar nyelv és 

irodalom: Érzelmek 

ábrázolása, kifejezése; 

verbális és nonverbális 

kommunikáció. Haza- 

és családszeretet, 

magány, vallás, 

lázadás stb. egyes 

irodalmi művekben.  

 

Osztályfőnöki: Az 

egyéni és csoportos 

agresszió példái. 

Csoportnormák. társas 

együttélés, devianciák. 
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Az állati és az emberi kommunikáció jellemzői. 

Kulcsfogalmak 

Szabályozás, visszacsatolás, hormon, reflexív, vegetatív központ,  

immunitás, antigén, stressz, feltételes reflex, próba szerencse, 

bevésődés, utánzás, belátás, kulcsinger, motiváció, hierarchia, 

agresszió, segítségadás (altruizmus), szabálykövetés. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Az élet kódja, új kezdetek 

Órakeret 

10 

Előzetes tudás A férfi- és női szervezet különbsége (anatómiai és genetikai). 

Fejlesztési 

feladatok 

A látható jellegek és az öröklés kapcsolatának felismerése. A 

szexualitás genetikai szerepének megismerése.  

A nemi működések megismerése a családtervezés és az 

egészségmegőrzés szempontjából. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az öröklött és „szerzett” tulajdonságok megkülönböztetése, az 

öröklődés és a nemiség kapcsolata. A nemi működések biológiai 

háttere emberben. A genetika és a szexualitás egészségügyi 

vonatkozásai. A genetikai információ megváltozásának lehetséges 

következményei. 

  

Lehetőségek a megvalósításra: 

Egy gén – egy jelleg kapcsolatok (Rh-vércsoport, öröklődő 

betegségek).  

A nemiség szerepe a genetikai információ újrakombinálódásában 

(az ivarsejtek sokfélesége, a testi sejtek genetikai azonossága). 

A genetikai információ megváltozása: mutációk. 

Mutációt okozó hatások (sugárzások, vegyületek). 

Genetikai szabályozás: szabályozott sejtosztódás (növekedés) és 

szabályozatlan osztódás (rákos góc). Rákkeltő tényezők, kerülésük. 

Az ember ivarszervei, biológiai funkciójuk. 

A hímivarsejt és a petesejt jellemzői. 

A női nemi ciklus szakaszai, a megtermékenyítés. Családtervezés.  

Beágyazódás, magzati élet. A magzat védelme. Az újszülött és a 

csecsemő világa. Nemi érés, öregedés, halál.  

Betegségek szűrése, betegjogok. 

Matematika: 

valószínűség, 

gyakoriság, eloszlási 

görbe; kombinációk. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom; 

osztályfőnöki: 

Szexualitás, családi 

élet. Identitás. 

Öregedés és halál, idős 

generáció. 

Kulcsfogalmak 

Gén, mutáció, mutagén és rákkeltő hatás, ivarsejt, ivarszerv, 

petefészek, tüsző(repedés), menstruáció, megtermékenyülés, 

tüszőhormon, sárgatesthormon (progeszteron), tesztoszteron, 

beágyazódás, magzat. 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Az evolúció színpada és szereplői 

Órakeret 

5 

Előzetes tudás 
Anyagforgalom az élő szervezetben. Gazdálkodás a Kárpát-

medencében. 

Fejlesztési 

feladatok 

Tapasztalat szerzése technológiai, társadalmi és ökológiai rendszerek 

elemzésében. Az egyéni vélemények megfogalmazása során az 

érvelés, bizonyítás igényének erősítése. 
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Evolúciós, környezet- és természetvédelmi szempontok 

összekapcsolása, az ember természeti folyamatokban játszott 

szerepének kritikus vizsgálata. 

A fogyasztási szokásokkal kapcsolatos észszerű és felelős szemlélet 

erősítésével törekvés a tudatos állampolgárrá nevelésre. 

A környezet szépsége, az emberi kultúrák fenntarthatósága és a benne 

élők testi-lelki egészsége közti összefüggések megjelenítése. Az 

alkalmazásra való törekvés kialakítása a fenntarthatóság és autonómia 

érdekében a háztartásokban és a kisközösségekben. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az élőlények együttélését magyarázó feltételek, az ember 

szerepének elemzése. Környezet és egészség összefüggései, néhány 

lehetséges megoldási módszer értékelése.  

 

Lehetőségek a megvalósításra: 

Az élőlény-populációk elszaporodása és visszaszorulása. 

Populációs kölcsönhatások példákkal. A biológiai indikáció.  

Példák az életközösségekben zajló anyagkörforgásra (szén, 

nitrogén), az anyag és energiaforgalom összefüggésére. 

Táplálékpiramis (termelő, fogyasztó, lebontó szervezetek). 

Az ember hatása a földi élővilágra a történelem során. Önpusztító 

civilizációk és a természeti környezettel összhangban maradó 

gazdálkodási formák. 

A természeti környezet terhelése: fajok kiirtása, az élőhelyek 

beszűkítése és részekre szabdalása, szennyezőanyag-kibocsátás, 

fajok behurcolása, megtelepítése, talajerózió. Fajok, területek és a 

biológiai sokféleség védelme. A természetvédelem lehetőségei. 

Helyi környezeti probléma felismerése, információk gyűjtése. 

A környezeti kár fogalma, csökkentésének lehetőségei. 

Ökológiai lábnyom. A közlegelők tragédiája: a klasszikus 

gazdaságtan és kritikája. 

Az ökológiai krízis társadalmi-szemléleti hátterének fő tényezői 

(fogyasztás, városiasodás, fosszilis energia felhasználása, 

globalizáció). A Gaia-elmélet lényege. 

Osztályfőnöki: 

Természetvédelem: 

vadasparkok, nemzeti 

parkok. Nemzetközi 

szerződések. 

 

Kulcsfogalmak Szimbiózis, élősködés, versengés, Gaia-elmélet. 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Projektmunka 

Órakeret 

4 

Előzetes tudás Egyéni (tanulási) tapasztalatok; az elsajátított ismeretek.  

Fejlesztési 

feladatok 

Projektek készítése, az ehhez szükséges képességek, kompetenciák 

fejlesztése. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Részvétel egy szabadon választott témájú projekt tervezésében, 

megvalósításában és értékelésében; valamint a projekt 

eredményeinek bemutatásában. 

 

Lehetőségek a megvalósításra 

Minden tantárgy:   

a projekthez 

kapcsolható tartalmi 

elemek.  
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A diákok 4-6 fős csoportokban közösen dolgoznak egy szabadon 

választott komplex természettudományos probléma megoldásán. 

Ehhez projekttervet késztenek, felhasználják a tanórákon szerzett 

ismereteiket, de önálló ismeretszerzésre, sőt kisebb kutatások, 

vizsgálatok elemzésére is buzdíthatjuk őket.  

A projekt értékelésének lehetséges szempontjai lehetnek: 

komplexitás, az ok-okozati összefüggések felismerésére való 

törekvés, a problémamegoldás újszerűsége, a projektbeszámoló 

színvonala, egyedisége.  

Kulcsfogalmak Projekt, tervezés, külső és belső értékelés. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei az 

évfolyam végén 

A tanuló megfogalmazza és konkrét példán fölismeri az egyszerű 

megfigyelés és a kísérlet közti különbséget. Érti a számszerűség 

jelentőségét a mérésekben, tud különböző módon ábrázolni és ábrákról 

leolvasni mérési adatokat. 

Ismeri az emberi szervezet működésének mechanikai hátterét. 

Érti az emberi szervezetben átáramló anyag és energia szerepét, 

összefüggését egészségünkkel, az élőlények egymásra utaltságát. 

Magyarázza a biológiai rendszerek belső rendjét a szabályozás és 

vezérlés segítségével. Érti az alkalmazkodás szerepét az egyéni és társas 

viselkedésben. 

Tisztában van a radioaktivitás okával és élettani hatásával,  

A tanuló tudja értelmezni a tulajdonságok öröklődését családfán.  

Áttekintése van a genetikai információról, a génműködés 

szabályozottságáról, egyirányú változásairól (egyedfejlődés) és 

zavarairól. 

Ismeri a nemek kromoszómális meghatározottságát, a nemi ciklusok és 

a családtervezés hormonális-élettani hátterét. 

Ismer nagy léptékű, egyirányú változásokat az élő és élettelen 

természetben, látja ezek bizonyítékait, okait. 

Ismer az élőlény-populációk létszámát és változatosságát csökkentő és 

növelő tényezőket, az élőlények önszabályozó közösségeinek 

fölépítését. Tud példákat bemutatni az ember környezetfüggésére és 

környezet-átalakító szerepére. 
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Biológia 

 

 

A szakgimnáziumban megvalósuló biológiatanítás célja, hogy az általános iskola 7–8. 

évfolyamán megszerzett ismeretekre, készségekre és képességekre építve a tanulókkal 

megismertesse az élő természet működését, annak legfontosabb törvényszerűségeit, 

tudatosítsa az ember és környezetének és egészségének elválaszthatatlan kapcsolatát, valamint 

– a többi tantárggyal együtt – kialakítsa az új ismeretek önálló megszerzésének igényét. 

Az egyik legfontosabb nevelési cél, hogy a tanulók érzékenyek legyenek környezetük, 

szervezetük változásaira, lássák sérülékenységét és az emberi felelőtlenség, egészségtelen 

életvitel következményeit. Alakuljon ki bennük környezetük és egészségük védelmének 

igénye.  

A tanulók az élővilág rendkívüli változatosságát és a természeti törvényeket megismerve 

megérthetik, hogy az ember mint a természet része csak a törvények betartásával, a 

természettel egységben maradhat fenn. A fennmaradásához meg kell tanulnia a természeti 

erőforrások takarékos, felelősségteljes használatát, azok megújulási képességére való 

tekintettel. Egy olyan viselkedésforma elsajátítása válik elengedhetetlenné, amely környezet- 

és értékvédő. 

A tanulókkal meg kell ismertetni a tantárgy tanulási módszereit, hogy a számukra 

legcélravezetőbbet ki tudják választani. A megfigyelési szempontok, a megfigyelések 

rögzítési lehetőségeinek megadása, a logikai lépések mintája, a jegyzetelés és lényegkiemelés 

gyakoroltatása, a csoportmunka előnyeinek megtapasztaltatása, a folyamatos tanári 

visszajelzés, értékelés mind azt segítik elő, hogy a tanulók egyre önállóbban, saját 

adottságaiknak megfelelően sajátíthassák el a tananyagot, és alkalmazni is tudják az 

ismereteket. A biológia tanulásában fontosak a vizuális információk, és a motiváció 

érdekében sikerrel lehet alkalmazni korunk ismerethordozóit (DVD, internet). 

A tantárgy a Nemzeti alaptantervben megfogalmazott több fejlesztési terület-nevelési cél 

megvalósulásához is hozzájárul. Természetéből adódóan lehetőség nyílik az egyén és az őt 

körülvevő világ megismerésére, egymásra hatásuk és egymásrautaltságuk megértésére. 

Azáltal, hogy segíti olyan alapvető emberi készségek fejlesztését, mint az együttérzés, a 

segítőkészség, a tisztelet és a tisztesség, a türelem, a megértés, az elfogadás, hozzájárul a 

tanulók erkölcsi neveléséhez. 

A természettudományos kutatásban, a gyógyításban kimagasló magyar tudósok, pl. Balogh 

János, Békésy György, Hevesy György, Juhász Nagy Pál, Semmelweis Ignác, Szent-Györgyi 

Albert munkásságának megismerésével erősíti a tanulók nemzettudatát, a közösséghez 

tartozás érzését, miközben az emberi civilizáció kiemelkedő eredményeinek megismerésével 

a nemzetközi együttműködés, összefogás jelentősége is tudatosulhat bennük. 

A környezethez való viszonyunk megismerése, az életközösségekben létező bonyolult 

hálózatok észlelése, az emberi szervezet és a benne zajló folyamatok egységes és mégis 

egyénenként változó megismerése lehetővé teszi az önismeret fejlesztését, ami pedig segíti a 

kulturált közösségi viselkedés kialakítását. Az élőlények kapcsolatrendszerének megismerése 

során világossá válik, hogy az emberi kapcsolatok hálózatának alapszövete a család. 

 

 

 

 

 

10. évfolyam 
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A biológia tantárgy tanításának a 10. évfolyamon az a célja, hogy a tanulók felismerjék az 

élőlények (mikroorganizmusok, állatok, gombák, növények) testfelépítésének és 

életműködéseinek az evolúció során kialakult közös vonásait. Az életműködések alapján 

megértsék az élőlények egymásrautaltságát, megbizonyosodjanak arról, hogy az élővilágban 

minden faj egyenértékű. Az állati viselkedés tanulmányozása során vonjanak párhuzamot az 

emberi viselkedéssel. Ahhoz, hogy elegendő ismerethez jussanak az élővilág evolúciójának 

feldolgozásához, végezzenek kísérleteket, vizsgálódásokat iskolai keretek között és 

használják ki az internet adta lehetőségeket ismereteik bővítéséhez, ismereteik 

továbbadásához. Fajismeretük bővítésével alapozzák meg ökológiai tanulmányaikat. 

Ismerjék, szeressék és védjék a természetet! 

 

Heti óraszám: 2 óra 

Évi óraszám: 72 óra 

 

 

Témakörök Óraszám 

Élet a mikroszkóp alatt – Mikrobiológia  7 óra 

A Föld benépesítői: a növények és a gombák 15 óra 

A Föld benépesítői: az állatok  17 óra 

Kapcsolatok az élő és élettelen között  14 óra 

Érthetjük őket? - Az állatok viselkedése     9 óra 

Másfélmillió lépés Magyarországon  10 óra 

 Összesen        72 óra 

 

 

 

Tematikai egység Élet a mikroszkóp alatt – Mikrobiológia  7 óra 

Előzetes tudás 
Vírusok, baktériumok, egyszerű eukarióták, gombák általános 

jellemzői.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A mikrobák és egyszerű eukarióták példáján a széleskörű elterjedtség 

és a változatosság közötti kapcsolat felismertetése. A baktériumok, 

gombák, vírusok egészségügyi és gazdasági jelentőségének igazolása 

konkrét példák alapján. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások, ismeretek 

 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások: 

Miért nem látom a mikrobákat a 

levegőben vagy a bőrömön? 

Honnan lehet tudni, hogy ott 

vannak, hogyan kerültek oda? 

Hogyan függenek össze a 

baktériumok életműködései az 

élelmiszerek romlásával, 

betegségekkel, járványokkal? 

Melyek a gyors szaporodás 

feltételei és következményei? 

A mikroszkóp nagyításának 

kiszámítása. 

 

 

Az internet és a könyvtár 

használata a mikrobák 

megismerésére. 

Kémia: 

fertőtlenítőszerek; a 

kísérleti eszközök és 

használatuk. 

 

Matematika: 

mennyiségi 

összehasonlítás, 

mértékegységek. 

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 
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A mikrobiális tevékenység 

mezőgazdasági, élelmiszer- és 

gyógyszeripari jelentősége. 

 

 

Ismeretek: 

Az élettelen természet és az 

élővilág szerveződési szintjei, 

sejtes és nem sejtes szerveződési 

formák. 

A sejtek anyag- és 

energiaforrásai, az autotróf és 

heterotróf élőlények 

működésének összefüggése. Az 

aerob és anaerob energianyerés. 

A fertőzések megelőzésének 

módjai, az orvoshoz fordulás 

szabályai. Az ember és a 

mikrobák sokrétű kapcsolata. 

Életterek benépesítési 

lehetőségeinek áttekintése a 

mikrobák példáján. 

ismeretek: a járványok 

történelmi szerepe.  

 

Fizika: 

energiaátalakulások. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom:  

Boccaccio, T. Mann (a 

járványok irodalmi 

ábrázolása); a szöveg 

egységei közötti 

tartalmi megfelelés 

felismerése. 

 

Földrajz:  

az antibiotikumok 

bevezetésének hatása a 

népességszám 

változására. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Sejtes és nem sejtes szerveződés, autotróf, heterotróf, kemo- és fototróf 

életmód, aerob- és anaerob energianyerés, vírus, baktérium. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tematikai egység 
A Föld benépesítői: 

a növények és gombák 
 15 óra 

Előzetes tudás 

Szerveződési szintek, az élővilág méretskálája, az élőlények 

csoportosításának elvei (Linné és Darwin), ivaros és ivartalan 

szaporodás. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A rendszerezés lehetséges módjainak bemutatása. 

A felépítés és a működés összekapcsolása a növényi szövetek 

mikroszkópi megfigyelése során. 
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A nagy élőlénycsoportok környezeti, egészségügyi és gazdasági 

jelentőségének bemutatása. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások, ismeretek 
Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások: 

Milyen szempontok alapján 

csoportosíthatóak az élőlények? 

Mi magyarázza a 

környezetünkben élő növények 

jellegzetes életműködéseit: a 

felszívást, a növekedést, a 

virágzást, a levélhullást? Mi az 

évgyűrű, mitől odvasodnak a fák? 

Miért örülnek a gazdák a méhek 

munkájának? 

Mikor marad szép és finom a 

cseresznyebefőtt? 

Melyik gombát ne szedjem le? 

Hogyan kerülhető el a 

penészesedés, a kerti növények 

gombás fertőzése? 

 

Ismeretek: 

Praktikus és fejlődéstörténeti 

csoportosítás. A rendszerezés 

lehetséges szempontjai, 

gyakorlati alkalmazása a 

mindennapokban. A törzsfa 

jelentése. 

Testszerveződési típusok a 

növények országában. A növényi 

szövettípusok.  

A nagy növényi rendszertani 

csoportok (moszatok, mohák, 

harasztok, nyitvatermők, 

zárvatermők) jellemzése. A 

testfelépítés, az életműködések és 

a szaporodásmód kapcsolata az 

élőhellyel. Evolúciós irányok a 

növényvilág fejlődésében.  

A növények ivartalan szaporítása 

a mezőgazdaságban és otthon. 

A diffúzió és az ozmózis 

biológiai szerepe. Az autotróf és 

heterotróf anyagcsere kapcsolata.  

A gombák testfelépítése, anyag- 

és energiaforgalma, szerepük az 

életközösségekben. Az ehető és 

mérgező gombák.  

 

Példák a növényi szövetek 

felépítése és működése közötti 

kapcsolatra.  A megfigyelések 

rögzítése vázlatrajz formájában. 

 

 

A növények szerepének 

bemutatása az emberiség 

táplálkozásában önálló 

ismeretszerzés alapján.  

A vizsgált növényi szervek 

felépítésén keresztül az okság és 

korreláció elemzése az 

életfolyamatok kapcsolataiban.  

A talaj és az élőlények 

kapcsolatának elemzése konkrét 

példák alapján.  

A legfontosabb ehető és mérgező 

gombák felismerése. 

Gombaszárítás. 

Matematika: 

halmazok, felosztás. 

 

Kémia:  

a szerves és szervetlen 

anyagok 

megkülönböztetése, a 

víz adszorpciója, 

oxidáció, redukció, 

viaszok, cellulóz. 

 

Fizika:  

diffúzió, 

lencserendszerek, 

elektronmikroszkóp. 

 

Földrajz:  

egyes fajok jelentősége 

a táplálékellátásban. 

 

Művészetek:  

a fa- és virág-

szimbolika. 
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A növények, gombák, mikrobák 

szerepe a talaj képződésének 

folyamatában. A talaj 

védelmének fontossága a 

fenntartható gazdálkodásban.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Fejlődéstörténeti rendszer, törzsfa, növényi szövet és szerv, alkalmazkodás, 

telep, spóra, diffúzió, ozmózis, féligáteresztő hártya, talaj. 

 

 

 

Tematikai egység 
A Föld benépesítői: 

az állatok 
17 óra 

Előzetes tudás 
Szerveződési szintek, az élővilág méretskálája, az élőlények 

csoportosításának elvei (Linné és Darwin). 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A mechanikai szemlélet alkalmazása az életműködések magyarázata 

során. Az alkalmazkodási változások és az állatfajok földrajzi 

elterjedése összefüggéseinek felismertetése. A felépítés és a működés 

kapcsolatának elemzése a vizsgált állati szervek és szövetek 

megfigyelése során. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

Mit tanulhat a technika az 

állatoktól? Az állattenyésztés 

hatása az élelmiszeriparra, a 

mezőgazdaságra és a 

népesedésre. 

Hogyan alkalmazkodott az 

állatok kültakarója, 

idegrendszere, táplálkozása, 

életritmusa, szaporodása a 

környezetükhöz? 

 

Ismeretek: 

A mesterséges és a természetes 

rendszerezés alapelve.  

Az állati és emberi szövetek főbb 

típusai. 

A nagy állati rendszertani 

csoportok (szivacsok, 

csalánozók, férgek, puhatestűek, 

ízeltlábúak, gerincesek) 

jellemzése testfelépítésük 

alapján. Állati szervek, 

életműködések és a környezet 

közti kölcsönös kapcsolatok. 

Alkalmazkodási változások, 

fejlődési irányok az állatvilág 

A vizsgált állati szervek 

felépítésének megismerésén 

keresztül az okság és korreláció 

elemzése az életfolyamatok 

kapcsolataiban.  

Önálló kutatómunka a bionika 

eredményeiről. 

Filozófia:  

logika és kategóriák. 

 

Kémia:  

mészváz, kitin, szaru, 

hemoglobin, kollagén. 

 

Fizika:  

rakétaelv, emelőelv, 

gáztörvények (légzés), 

a lebegés feltétele, 

vezérlés, szabályozás.  

 

Földrajz: 

korallzátonyok, 

édesvízi és tengeri 

mészkő; demográfia. 

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek:  

az ízeltlábúak 

egészségügyi 

jelentősége; a gerinces 

állatok történeti 

jelentősége. 
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evolúciójában.  

Példák az állati egyedfejlődés 

típusaira (kifejlés, átváltozás, 

teljes átalakulás). 

A bionika és jelentősége: közös 

fizikai elvek az állati 

életműködésekben és a 

technikában. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Fejlődéstörténeti rendszer, állati szövet és szerv, bionika. 

 

 

 

Tematikai egység Kapcsolatok az élő és élettelen között   14 óra 

Előzetes tudás 
Élettelen környezeti tényezők és hatásuk az élőlényekre, a tűrőképesség, 

a faj.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az életközösségek vizsgálatán keresztül az azokra jellemző 

kölcsönhatások megismerése. Az életközösségek változásának, az 

anyagkörforgás folyamatainak megfigyelésén és vizsgálatán keresztül a 

ciklikus és lineáris változások megismerése. A terepen végzett 

vizsgálatok során a természeti rendszerek leírására szolgáló módszerek 

használata. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

Mely fajok és miért élnek közös 

élőhelyen? Milyen 

kölcsönhatások kapcsolják össze 

az együtt élő fajokat? Miért hord 

tengeri rózsát a remeterák? Mi 

határozza meg egy élőlény 

szerepét az életközösségben?  

Mi magyarázza, hogy egyes 

fajok egyedszáma közel állandó, 

másoké hirtelen változásokat 

mutat? 

 

Ismeretek: 

Egyed feletti szerveződési 

szintek leírására szolgáló néhány 

módszer. A populáció és 

életközösség (társulás) fogalma, 

jellemzői. A biológiai (ökológiai) 

indikáció. 

Populáción belüli és populációk 

közti kölcsönhatások: a 

szabályozás megvalósulása a 

Biológiai jelzések (indikációk) 

megfigyelése és megfejtése.  

Az élőlények közötti kapcsolatok 

rendszerének elemzése. Összetett 

ökológiai rendszerek elemzése az 

interneten és az írott 

szakirodalomból gyűjtött 

anyagok alapján. 

 

 

A biológiai rendszerek térbeli és 

időbeli változásait leíró 

grafikonok, diagramok 

értelmezése. 

Mennyiségi és minőségi 

változások okainak elemzése. 

Struktúra és funkció 

összefüggéseinek elemzése 

egyed fölötti szerveződési 

szinteken. 

Fizika:  

hatásfok, a 

termodinamika 

főtételei, a nyílt 

rendszerek jellemzői. 

 

Földrajz:  

korfa, demográfiai 

mutatók, évszakos és 

napszakos változások, a 

földrajzi övezetesség. 

 

Matematika: 

matematikai modellek 

(gráfok, függvények, 

függvényábrázolás, 

statisztikai elemzések). 

 

Kémia: 

növényvédőszerek, 

antibiotikumok, 

kolloidok. 

 

Történelem, társadalmi 
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populációk és a társulások 

szintjén. 

Az életközösségek vízszintes és 

függőleges elrendeződésének 

okai. 

Példák az életközösségekben 

zajló anyagkörforgásra (szén, 

nitrogén), az anyag és 

energiaforgalom összefüggésére.  

Táplálékpiramis (termelő-, 

fogyasztó-, lebontó szervezetek). 

Táplálkozási hálózatok (biológiai 

produkció, biomassza). 

Gyöngyvirágtól lombhullásig: 

ciklikus folyamatok. Beerdősülés 

és leromlás: egyirányú 

változások. Járványok, 

hernyórágás: véletlenszerű és 

kaotikus létszámingadozások.  

és állampolgári 

ismeretek:  

a szikesedés és 

talajerózió mint 

történelemformáló 

tényezők 

(Mezopotámia, 

Hortobágy); 

növényi, állati és 

emberi élősködők 

demográfiai hatásai. 

Kulcsfogalmak/f

ogalmak 

Fajlista, korfa, szimbiózis, predáció, élősködés, antibiózis, versengés, 

antibiotikum, rezisztencia, a környezet eltartóképessége, diverzitás, 

biomassza, táplálékpiramis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tematikai egység 
Érthetjük őket? 

Az állatok viselkedése 
9 óra 

Előzetes tudás 
Öröklött és tanult magatartásformák, társas szükségletek, a kísérletezés 

módszerei és célja. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az élő rendszerek felépítésében és működésében megfigyelhető közös 

sajátosságok összegzése. A viselkedés és a környezet kapcsolatának 

megfogalmazása, és ezen keresztül az állati viselkedés mint 

alkalmazkodási folyamat bemutatása. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

Az öröklött és tanult 

magatartásformák meg-

Fizika:  

hang és ultrahang 
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Hogyan deríthető ki, hogy mit 

érzékelnek az állatok, és ebből 

mi a fontos számukra? Van-e 

célja és funkciója az állati (és 

emberi) viselkedéseknek? 

Mi az állati tájékozódás alapja? 

Mi vezeti haza a galambokat? 

Hogyan találják meg a méhek a 

mézelő területeket, a virágokat? 

Miről és miért „beszélgetnek” az 

állatok? Megérthetjük-e 

„beszédüket”? 

 

Ismeretek: 

Az inger, kulcsinger és a 

motiváció. Az öröklött és tanult 

magatartásformák és azok 

kombinációi.  

Jelentős kutatók módszerei, 

tapasztalatai és magyarázatai.  

Az állati és az emberi 

tájékozódás és tanulás típusai. 

Memória és a tanulás (rövid- és 

hosszú távú memória, felidézés). 

Az állati és az emberi 

kommunikáció jellemzői. 

A társas kapcsolatok típusai, 

szerepük a faj fennmaradásában.  

különböztetése példák alapján. 

Különböző tanulási módszerek 

gyűjtése, összehasonlítása 

különböző szempontok alapján 

(pl. hatékonyság). Az állati 

viselkedés megfigyelése, a 

tapasztalatok rögzítése és 

értelmezése, az eredmények 

bemutatása. 

Szaporodási stratégiák, az állati 

viselkedés és a környezet 

összefüggéseinek elemzése. 

Az állati és emberi 

kommunikáció formáinak 

összevetése vizsgált példákon 

keresztül.  

(frekvencia).  

 

Etika:  

csoportnormák, 

önismeret, énkép. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom:  

a verbális és 

nonverbális 

kommunikáció. 

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek:  

a csoportos agresszió 

példái az emberiség 

történelmében, a 

tömegek 

manipulálásának 

eszközei. 

 

Vizuális kultúra:  

a reklámok hatása, 

szupernormális ingerek. 

 

Informatika: 

prezentációkészítés, 

internethasználat. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Reflex, kulcsinger, motiváció, adaptáció, tanulás, kommunikáció, 

agresszió, altruizmus, kulturális öröklődés.  

 

 

 

 

 

Tematikai egység Másfélmillió lépés Magyarországon   10 óra 

Előzetes tudás Környezet, szerveződési szintek, környezetszennyezés, életközösség.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A globális éghajlat-változások lehetséges okainak és 

következményeinek elemzése. Egyes környezeti problémák (fokozódó 

üvegházhatás, savas eső, „ózon-lyuk”) következményeinek 

megismerésén keresztül az emberi tevékenység hatásának vizsgálata.  

A lokális és globális megközelítési módok megismerése és 

összekapcsolása, a környezettudatosság fejlesztése. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások:  

Terepen vagy épített 

környezetben végzett ökológiai 

Földrajz:  

hazánk nagytájai, 
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Miért és hogyan változtak a 

Kárpát-medence jellegzetes 

életközösségei a magyarság több 

mint 1000 éves történelme 

során? 

Milyen következményekkel jár 

az emberi tevékenység? 

Milyen formában nyújthat tartós 

megélhetést az ott élő 

közösségeknek? Mi jellemzi a 

közvetlen környezetem 

élővilágát? Mit védjünk? 

 

Ismeretek: 

Néhány jellemző hazai társulás 

(táj, életközösség) és állapotuk. 

A Kárpát-medence természeti 

képének, tájainak néhány fontos 

átalakulása az emberi 

gazdálkodás következtében. 

Tartósan fenntartható 

gazdálkodás és pusztító 

beavatkozások hazai példái. 

A természetvédelem hazai 

lehetőségei, a biodiverzitás 

fenntartásának módjai. Az 

emberi tevékenység 

életközösségekre gyakorolt 

hatása, a veszélyeztetettség 

formái és a védelem lehetőségei. 

vizsgálat során az 

életközösségek állapotának 

leírására szolgáló adatok 

gyűjtése, rögzítése, a fajismert 

bővítése. 

 

Egy helyi környezeti probléma 

felismerése, tanulmányozása és 

bemutatása: okok feltárása, 

megoldási lehetőségek keresése. 

A lokális és globális 

megközelítési módok 

alkalmazása egy hazai ökológiai 

rendszer tanulmányozása során. 

talajtípusok, éghajlati 

viszonyok, erózió, 

mállás, humusz. 

 

Kémia:  

műtrágyák, 

növényvédőszerek, 

rovarölőszerek, az 

indikáció általános elvei. 

 

Matematika:  

grafikonok, mérés. 

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek:  

a Kárpát-medence 

történeti ökológiája (pl. 

fokos gazdálkodás, 

lecsapolás, vízrendezés, 

szikesek, erdőirtás és -

telepítés, bányászat, 

nagyüzemi gazdálkodás). 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

természetleírások (pl. 

Jókai Mór, Fekete István, 

Áprily Lajos). 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Biológiai sokféleség, természeti érték, természetvédelem, fenntartható 

fejlődés. 

 

 

 

 

Az osztályozóvizsga feltétele: 

 

A félévi osztályozóvizsga követelménye a leadott tananyag függvényében határozható meg, 

az év végi a továbbhaladás feltételeivel egyezik meg. 

 

A továbbhaladás feltétele: 

 

Sejtes és nem sejtes szerveződés, mikroba, vírus, baktérium, penészgomba, élesztő, egysejtű, 

autotróf és heterotróf anyagcsere, antibiotikum. 

Fotoszintézis, növényi szövet és szerv, nemzedékváltakozás, nyitvatermő, zárvatermő. 

Sejtlégzés, mitokondrium, embrionális és posztembrionális fejlődés, állati szövet és szerv, 

gerinctelen és gerinces állat, bionika. 

Populáció, társulás, bioszféra, élőhely, szimbiózis, predáció, élősködés, antibiózis, versengés, 

környezeti eltartóképesség, táplálkozási hálózat. 
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Reflex, kulcsinger, motiváció, tanulás, kommunikáció, agresszió, altruizmus. 

Társulás, biológiai sokféleség, természeti érték, vizes élőhely, fás társulás, fátlan társulás,  

természetkárosítás, természetvédelem, fenntartható fejlődés. 
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11–12. évfolyam 

 

A szakgimnáziumi biológiatanulás utolsó két évének diszciplináris témakörei a sejtbiológia, 

az ember szervezettana és élettana, a molekuláris genetika, az evolúció, az ökológia és az 

emberi viselkedés. E témakörök feldolgozásának középpontjában az emberi szervezet 

felépítésének és működésének, az ember testi és lelki egészsége közti kapcsolatnak a 

megértése áll. Ennek elemzése különböző szerveződési szinteken – sejt, szövet, szerv, 

szervrendszer, szervezet –, de azonos céllal történik. Az egyed feletti szintek az ember 

esetében átvezetnek a társadalmi jelenségek világába. A biológia e téren egyrészt a 

határterületeket érintve a kapcsolatok fölismeréséhez vezet, másrészt annak elfogadását 

eredményezi, hogy az emberi társadalom tartósan csak a természeti környezetbe illeszkedve 

maradhat fenn. A fenntarthatóság, mint cél nem egy kész algoritmus megtanulását igényli – 

ilyen jelenleg nincs –, hanem a biológiai ismeretek kreatív, átgondolt alkalmazását a 

társadalmi élet területén is. Az ismereteknek ahhoz a fölismeréshez is el kell vezetniük, hogy 

az ember testi és lelki egészségét közvetlenül, egyéni szinten is befolyásolja. A tanulás során 

az elméleti háttér ismerete párosul a természettudományos gondolkodás módszereivel és a 

vizsgálódáshoz szükséges gyakorlati készségekkel. A témakörök biztosítják a tudás 

rendszerszerű építését, kapcsolódnak a mindennapi élet problémáihoz. Megjelennek a 

biológiai szerveződés egymásba épülő szintjei, a különféle élő rendszerek és a közöttük lévő 

összefüggések. Megismerésük során a tanulók követik az anyag, az energia és az információ 

átadásának útjait, megfigyelhetik az állandóság és változás jelenségeit. Az ember 

megismerésekor a tanulók nem csak a testi felépítést, hanem a lelki alkatot, az önismerettel, a 

tartós és kiegyensúlyozott társas kapcsolatokkal összefüggő biológiai kérdéseket is vizsgálják. 

Az élettelen és az élő természet kapcsolatába, az életközösségek bioszféra szintjéig követhető 

felépülésébe és működésébe való bepillantás formálja az egyéni életvitelt, és kialakítja a 

fenntarthatóságot szolgáló közösségi cselekvésben való aktív részvétel képességét.  

 

11. évfolyam 

 

Heti óraszám: 2 óra 

Évi óraszám: 72 óra 

Témakörök Óraszám 

Sejtjeinkben élünk - A sejt        10 óra 

Ételek és életek- A táplálkozás  11 óra 

Jó a levegő? – A légzés 5 óra 

Szívből szívbe – nedvkeringés, belső környezet 8 óra 

Erő és ügyesség - mozgás és testalkat 8 óra 

Elválaszt és összeköt - A bőr  4 óra 

Védelmi vonalaink - Az immunrendszer 6 óra 

A vérünkben van? – A hormonális szabályozás 8 óra 

Harcolj vagy fuss! - Az idegrendszer 12 óra 

      Összesen             72 óra 

 

 

 

Tematikai egység Sejtjeinkben élünk - A sejt felépítése és működése 10 óra 

Előzetes tudás 
A fénymikroszkóppal látható fontosabb sejtalkotók. Állati és növényi 

sejt megkülönböztetése. A szövet fogalma, típusai.  

A tematikai egység Rendszerszemlélet alkalmazása a biológiai szerveződési szintek 
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nevelési-fejlesztési 

céljai 

megkülönböztetésekor, és egymással való összefüggéseikre. Rendszer 

és környezet összefüggésének tudatos alkalmazása a sejt felépítésének 

és működésének magyarázatában. Felépítés és működés közötti 

összefüggések megértése, a szerkezeti struktúra és a kémiai felépítés 

összekapcsolása. Anyag, energia és információ fogalmainak 

alkalmazása a sejtben végbemenő folyamatok értelmezése során. 

Állandóság, változás és önazonosság értelmezése a sejtben zajló 

biokémiai folyamatok, valamint az öregedés vonatkozásában.  

A normális sejtműködés és az emberi egészség közti kapcsolat 

megfogalmazása. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások, ismeretek 
Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások: 

A sejt a legkisebb élő egység? 

Miért van többféle felépítésű és 

működésű sejt is az 

élőlényekben? 

Milyen fizikai-, kémiai hatások 

befolyásolják a sejtek működését? 

Milyen kémiai összetétel jellemzi 

a sejteket? Hogyan megy végbe a 

sejtekben az anyagok átalakítása? 

Milyen hatások gátolhatják, 

veszélyeztethetik a sejtek 

anyagcseréjét?  

Miért igényelnek a sejtek 

energiát? Miben tér el, és miben 

hasonlít a fény-, illetve kémiai 

energiát hasznosító sejtek 

felépítése és működése? 

 

Hogyan képesek a szervezet 

sejtjei összehangolni a 

működésüket? Hol fordulnak elő 

sejthálózatok, és mi jellemzi 

ezeket? 

 

Ismeretek: 

A víz biológiai szempontból 

fontos jellemzői. A sejtek 

víztartalma. A környezeti 

koncentráció hatása. A sejthártya 

áteresztőképessége, 

transzportfolyamatok. A 

sugárzások és az életlehetőségek 

közötti összefüggések (fototrófia, 

UV-védelem).  

Biogén elemek, nyomelemek. Az 

élő rendszereket felépítő szerves 

Fizikai-kémiai folyamatok 

biológiai szerepének, az élő 

állapot fizikai feltételeinek, 

határainak elemzése. 

A sejten belüli kémiai folyamatok 

szabályozottságának belátása. 

Enzimműködés vizsgálata egy 

elvégzett kísérletben, a folyamat 

elemzése.  

 

 

Az élő rendszerek 

energiaszükségletének megértése, 

a sejtszintű energia-átalakító 

folyamatok lényegi ismerete, 

kapcsolatuk belátása. 

 

Struktúra és funkció 

összekapcsolása a sejtszintű 

folyamatok elemzése során. 

 

A szabályozott sejtműködés 

néhány funkciójának értelmezése 

a soksejtű szervezeten belül. A 

sejtek közötti anyag- és 

információforgalom 

jelentőségének belátása, példákon 

keresztül.  

Fizika:  

diffúzió, ozmózis; hő, 

hőmérséklet; 

elektromágneses 

sugárzás spektruma, 

energiája; geometriai 

optika, a lencsék 

képalkotása; energia 

fogalma, 

mértékegysége, formái 

és átalakíthatósága; 

potenciál, feszültség. 

 

Matematika:  

hossz-, terület-, 

felszín-, 

térfogatszámítás; 

mértékegységek, 

átváltások; 

nagyságrendek; 

halmazok használata, 

osztályokba sorolás, 

rendezés. 

 

Kémia:  

fontosabb fémes és 

nem fémes elemek; 

ionok; szerves 

vegyületek 

sajátosságai, 

csoportjai; kémhatás, 

pH; oldódás, oldatok 

koncentrációja, kémiai 

kötés, katalízis, 

katalizátor. 

 

Informatika:  

az információ fogalma, 
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anyagok fontosabb típusai, sajátos 

biológiai funkciói. 

Az enzimműködés lényege. A 

sejtkárosító hatások főbb típusai, 

lehetséges forrásaik (nehézfémek, 

mérgek, maró anyagok, 

sugárzások, hőhatás). 

A biológiai folyamatok 

energetikai összefüggései; a 

lebontó és a felépítő anyagcsere 

jellemzői. Az energia elsődleges 

forrása. 

A folyamatok alapegyenlete, 

szakaszai, energia- és 

anyagmérlege, helye a sejten 

belül. 

A sejtmembrán jelforgalmi 

fehérjéi. 

A sejtek közötti fizikai 

kapcsolatok formái. 

A kémiai kommunikáció 

lehetősége.  

A membránfelszínt csökkentő és 

növelő folyamatok szerepe. 

egysége. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Biogén elem, enzim, denaturáció, kicsapódás (koaguláció), anyagcsere 

(lebontó és felépítő), autotróf, heterotróf, sejtlégzés, erjedés, fotoszintézis, 

sejtalkotó. 

 

 

Tematikai egység Ételek és életek – A táplálkozás 11 óra 

Előzetes tudás 

A tápanyag fogalma, típusai, a szervezetben betöltött szerepük.  

A tápcsatorna fő szakaszai, működése. A táplálkozás alapvető minőségi 

és mennyiségi szempontjai. Normál testsúly, testsúlyproblémák okai és 

következményei.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A táplálkozás energiaviszonyaival kapcsolatos mennyiségi szemlélet 

erősítése. Az egészséges táplálkozást szolgáló szokások, értékrendek, 

gyakorlati készségek erősítése, a kockázati tényezők csökkentése iránti 

igény felkeltése, az önmagunk iránti felelősség érzésének erősítése.  

A fontosabb emésztőszervi és anyagcsere betegségekkel kapcsolatos 

ismeretekre épülő, egészségmegőrzésre irányuló attitűdök, életviteli 

képességek fejlesztése.  

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások, ismeretek 
Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások: 

Miért van szükségünk a különféle 

tápanyagokra? Hogyan függenek 

össze a sejtekben zajló 

folyamatok a táplálkozásunkkal? 

Mi történik az elfogyasztott 

A táplálkozás szervezet- és 

sejtszintű folyamatainak 

összefüggésbe hozása. A nyílt 

rendszer működésének 

értelmezése az anyagcsere 

példáján. 

 

Kémia:  

Szerves vegyületek, 

szénhidrátok, zsírok, 

fehérjék; oldhatóság; 

fehérjék harmadlagos 

szerkezete, katalizátor, 

aktiválási energia, 
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ételekkel a tápcsatornában? Hová 

kerülnek a bélrendszerből felvett 

tápanyagok, mi történik velük a 

szervezetben? 

Hogyan függ össze a normál 

testsúly megőrzése a helyes 

táplálkozással? Milyen okai és 

következményei lehetnek a 

túlsúlynak, az elhízásnak, illetve 

az alultápláltságnak? 

Milyen minőségi és mennyiségi 

szempontokat kell figyelembe 

venni a megfelelő táplálkozás 

érdekében? Mit jelent az 

élelmiszer-összetétel és  

-minőség? 

Melyek a táplálkozással 

összefüggő gyakoribb 

megbetegedések, mit tehetünk a 

megelőzésük érdekében? 

 

Ismeretek: 

Tápanyagok energiatartalma, 

kémiai összetétele, jellemzésük 

módja. A sejt felépítő és lebontó 

folyamatait jellemző 

anyagforgalom összefüggése a 

táplálkozással (főbb szerves 

anyagcsoportok szerepe, 

jelentősége az energiabevitelben 

és az anyagcsere folyamatokban).  

A tápcsatorna szakaszai és 

működésük.  

A fontosabb emésztőenzimek, 

termelődésük és hatásuk helye.  

A máj elhelyezkedése és szerepe 

a szervezet működésében. 

A tápanyagok szállítási módjai. 

A normál testsúly. A túlsúly és 

elhízás következményei, és 

emelkedő kockázatuk. 

A tápanyagok fajlagos 

energiatartalma.  

Az alultápláltság jelei, 

következményei. 

A kiegyensúlyozott, változatos 

étrend jelentősége. 

Hiánybetegségek lehetséges okai, 

tünetei. 

Az emésztőszervi fertőzések 

A tápcsatorna-szakaszok 

felépítésének, a bennük 

végbemenő élettani folyamatok 

kémiai szintű értelmezése, ennek 

alapján folyamatelemzés 

(ábrázolás, ábraelemzés).  

Egy szerv több funkciójának 

értelmezése a máj példáján. 

Az emésztési és a sejtszintű 

lebontási folyamatok közötti 

összefüggés felismerése. 

 

A normál testsúly megőrzése 

jelentőségének belátása, a túlsúly 

és az elhízás kockázatainak 

felismerése. 

Életmódhoz igazodó étrend 

tervezése, ezzel kapcsolatos 

adatok, táblázatok használatával. 

 

Vita a különböző táplálkozási 

szokások, divatok (pl. 

vegetarianizmus) előnyeiről és 

veszélyeiről.  

 

Az emésztőszervi fertőzések 

tüneteinek, valamint a megelőzés, 

a gyógyulás és a fertőzés 

terjedésével kapcsolatos teendők 

összegyűjtése.  

 

Liszt- és tejcukor-érzékeny beteg 

diétás étrendjének összeállítása. 

A diétahiba veszélyeinek 

bemutatása. 

Az epe  hatásának modellezése. 

Az enzimműködés bemutatása 

egy-egy tápanyag példáján. 

reakcióhő. Lipidek, 

szteroidok, koleszterin; 

glükóz, keményítő; 

fehérjék elsődleges 

szerkezete, 

aminosavak, cellulóz. 

 

Fizika:  

diffúzió; tömeg, súly; 

energia, munka; nyílt 

rendszer. 

 

Matematika: 

átlagérték, szórás.  

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat:  

egészséges életmód, 

egészséges ételek, 

élelmiszerek. 

 

Testnevelés és sport: 

életvezetés, 

egészségfejlesztés.  
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leggyakoribb okai. Az élelmiszer-

higiénia jelentősége. Élelmiszer-

allergia, felszívódási és emésztési 

rendellenességek. A tartós stressz 

hatása az emésztőrendszerre. Az 

emésztőrendszer rosszindulatú 

daganatos megbetegedéseinek 

kockázati tényezői. 

A szájhigiéné, a rendszeres 

fogápolás helyes gyakorlata. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Tápanyag, étel, élelmiszer (minőség), étrend, tápanyag-energiatartalom, 

mennyiségi és minőségi éhezés, alapanyagcsere, túlsúly, elhízás, 

tápcsatorna, emésztőenzim, emésztés, felszívódás, higiénia, allergia. 

 

 

Tematikai egység Jó a levegő? – A légzés   5 óra 

Előzetes tudás 
 A légutak és a tüdő felépítése, működése és funkciói. A sejtlégzés. A 

légzőrendszert veszélyeztető környezeti ártalmak és káros szenvedélyek.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A felépítés és a működés közötti kapcsolat értelmezése a légcsere és az 

öntisztulási képesség magyarázatában, valamint a tüdő léghólyagjainak 

felépítése és a külső gázcserefolyamat közötti összefüggés 

felismerésében.  

Az egészséges környezettel, életvitellel kapcsolatos gyakorlati 

készségek, a fontosabb légzőszervi betegségekkel összefüggő 

ismereteken alapuló, egészségmegőrzésre irányuló attitűdök formálása.  

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

Mi a légzés élettani szerepe, 

hogyan függ össze a légzés a 

sejtjeinkben zajló 

folyamatokkal? 

Hogyan megy végbe a ki- és 

belégzés folyamata? Hogyan 

szabályozza a szervezet a légzés 

teljesítményét? 

Hogyan és miért változik a be- és 

kilélegzett levegő összetétele?  

Mi az összefüggés a légzés és a 

hangképzés között? 

Melyek a leggyakoribb 

légszennyező anyagok és hogyan 

hatnak az egészségünkre? 

Melyek a gyakoribb légzőszervi 

megbetegedések, mit tehetünk a 

megelőzés érdekében? 

 

Ismeretek: 

A légzés szervezet- és sejtszintű 

folyamatainak összefüggésbe 

hozása.  

 

A légutak és a tüdő felépítésének, 

a bennük végbemenő élettani 

folyamatok elemzése (ábrázolás, 

ábraelemzés). 

A légcsere biomechanikai 

értelmezése egy készített modell 

alapján. 

 

Légzésfunkciós vizsgálat 

értelmezése 

 

A gázcsere, a légzési gázok 

szállításának, a szervek 

oxigénellátásának a fizikai- 

kémiai összefüggéseket 

figyelembe vevő magyarázata. 

 

A gégeműködést bemutató film, 

Kémia:  

Oxigén; oxidáció, 

redukció. Fehérjék 

negyedleges szerkezete, 

vas és vegyületei, 

komplex vegyületek; 

savak, pH, kémhatás: a 

szén-dioxid oldódása és 

a szénsav reakciói. 

 

Földrajz:  

a Föld légköre; 

alapgázok és 

szennyezők. 

 

Fizika:  

gázok nyomása, 

áramlása; a hang 

keletkezése, 

hangmagasság, 

hangerő, hangszín. 
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Az oxigénfelvétel és a szén-

dioxid leadás összefüggése a 

sejtlégzés biokémiai 

folyamatával. A légzési 

teljesítmény és a szervezet 

energiafelhasználása közötti 

összefüggés.  

A felső- és alsó légutak 

felépítése. A tüdő elhelyezkedése 

a mellüregben. A ki- és belégzés 

folyamata, a légcsere biofizikai 

alapja. Légzőizmok. 

A léghólyagok felépítése, 

gázcsere fogalma és feltételei. 

Külső és belső 

gázcserefolyamatok és fizikai 

hátterük. A légzési gázok 

szállítási módjai, a hemoglobin 

szerepe, jelentősége. A vér 

kémhatása és a szén-dioxid-szint 

közti összefüggés. 

A gége felépítése, funkciói.  

A hangszalagok elhelyezkedése, 

szerepe, hangadás és hangképzés 

biológiai tényezői. 

Savas gázok, mérgező 

vegyületek, allergének, szálló 

por, füst (dohányzás) kockázatai. 

Néhány gyakori légzőszervi 

megbetegedés jellegzetes 

kórképe, a megelőzés és a 

gyógyítás lehetőségei. A 

dohányzással összefüggő 

megbetegedések. 

vagy ábra elemzése, a működés 

összekapcsolása a fizikai 

ismeretekkel. 

 

Kísérlet során vizsgált, vagy 

internetről gyűjtött 

légszennyezési adatok 

értelmezése. A dohányzás 

kockázatainak elemzése. 

Magyar nyelv és 

irodalom:  

hangok, hangzók, 

intonáció. 

 

Ének- zene: 

énekhangok. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat:  

a biztonságos otthon, 

külső és belső terek; 

allergén anyagok. 

 

Testnevelés és sport: 

életvezetés, 

egészségfejlesztés. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Légcsere, gázcsere, légutak, léghólyag, légzési perctérfogat, vitálkapacitás,  

hemoglobin, gége, hangszalag, allergia, asztma. 

 

 

Tematikai egység Szívből szívbe – nedvkeringés, belső környezet  8 óra 

Előzetes tudás 

A vér összetétele, sejtes alkotói, biológiai szerepe. A keringési 

rendszer felépítése. Véráramlás, a vérkörök. A szív üregei, 

szívbillentyűk, szívritmus, pulzus. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Rendszerszemlélet fejlesztése a belső környezet és a nedvkeringés 

biológiai folyamatában, a különböző anyagforgalmi folyamatok 

egymással való kapcsolatában. Állandóság és változás szempontjainak 

alkalmazása az anyagáramlás folyamatának értelmezésében. 

A szív- és érrendszeri betegségek kockázatainak felismerése, a 

megelőzést lehetővé tévő életmód-elemek iránti igény felkeltése, 

erősítése, pozitív attitűdök kialakítása. Elsősegélynyújtás és 

újraélesztésben alapszintű gyakorlottság elérése.  
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Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások, ismeretek 
Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások: 

Miért és hogyan keringenek 

testfolyadékaink? 

Milyen folyadékterek fordulnak 

elő a szervezetünkben? Mi a 

kapcsolatuk? Miből áll, hogyan 

keletkezik, hogyan és miért alvad 

meg a vér? 

Hogyan biztosítja a szív a 

vérkeringés irányát és változó 

teljesítményét? Mi az erek 

feladata? Hol és hogyan 

tapintható a pulzus, mérhető a 

vérnyomás? 

Miért változó a vizelet 

mennyisége és összetétele? 

Hogyan függ ez össze a belső 

környezetünk viszonylagos 

állandóságával? 

Melyek a szív és érrendszeri 

megbetegedések kockázati 

tényezői, gyakoribb típusai? Mit 

tehetünk a megelőzésük 

érdekében? 

Milyen elsősegélynyújtás 

alkalmazandó vérzések, 

szívműködési zavarok vagy 

keringésleállás esetén? 

 

Ismeretek: 

Folyadéktér fogalma. A vér oldott 

és sejtes elemei. A vér és a 

szövetközti nedv, illetve a nyirok 

keletkezése, összetétele, funkciói. 

A hajszálerekben zajló 

anyagáramlás iránya és oka. 

 A véralvadás élettani jelentősége, 

a folyamat fő lépései és tényezői. 

A vérrög képződés kockázati 

tényezői és következményei. 

A szív fölépítése és működése, 

kapcsolata a szívizom 

sajátosságaival. A szívritmus, 

pulzusszám, pulzustérfogat és 

perctérfogat összefüggése. 

Értípusok, felépítésük, 

funkciójuk. A vénás keringést 

A nedvkeringés 

rendszerszemléletű értelmezése, a 

testfolyadékok 

megkülönböztetése és 

összefüggésük felismerése. 

A vérvétel, a laboratóriumi 

vizsgálat és laborelemzés 

jelentőségének belátása, a 

fontosabb adatok értelmezése. 

 

A véralvadás folyamatának 

megértése, jelentőségének 

felismerése, a trombózisos 

betegségekkel való összefüggésbe 

hozása. 

 

Az érrendszer és a szív felépítése, 

valamint a bennük végbemenő 

élettani folyamatok 

összekapcsolásán alapuló 

folyamatelemzés (ábrázolás, 

ábraelemzés). Körfolyamat 

értelmezése a szívciklus példáján. 

 

Vérnyomásmérés 

osztálytársakon; statisztikai átlag 

számolása és az eredmények 

ábrázolása. 

 

A vese felépítése és a benne 

végbemenő élettani folyamatok 

összefüggésbe hozásán alapuló 

folyamatelemzés (ábrázolás, 

ábraelemzés). 

 

A szív- és érrendszeri 

betegségekkel összefüggő 

ismeretek alapján következtetések 

levonása az egészségmegőrzésre 

irányuló életvitelt illetően.  

 

Szív-tüdő készítmény vizsgálata, 

működésének elemzése 

Elsősegély-nyújtási teendők 

gyakorlása a vizsgált sérülések és 

rosszullétek esetében 

(pl. újraélesztés). 

Kémia:  

Oldószer, oldat; 

molekula polaritás; 

kolloid rendszerek. 

Koaguláció; 

hidratáció; oldatok; 

ionvegyületek. 

 

Fizika:  

áramlások; sűrűség; 

nyomás, 

nyomásmérés; 

elektromos áram; 

diffúzió, ozmózis. 

 

 

Testnevelés és sport: 

életvezetés, 

egészségfejlesztés; 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat:  

család, háztartás; 

egészséges életmód; 

baleseti veszélyek, 

kockázatok. 
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segítő tényezők. A véreloszlás 

szabályozása. A vérnyomás 

fogalma, mérése, normál értékei. 

A homeosztázis értelmezése a 

folyadékterek összetételének 

példáján. A vese szervi felépítése, 

a vesetestecske felépítése és 

működése. A vízvisszaszívás 

mértékének szabályozása. 

Ionháztartás zavara, kiszáradás, 

rehidrálás. 

A leggyakoribb szív- és 

érrendszeri betegségek tünetei, 

kialakulásának okai. Kockázatot 

jelentő élettani jellemzők. Az 

érrendszer állapota és az életmód 

közötti összefüggés.  

Vérzéstípusok és ellátásuk. A 

fertőtlenítés fontossága. A 

szívinfarktus előjelei, teendők a 

felismerés esetén. Az alapvető 

újraélesztési protokoll. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Folyadéktér, vér, nyirok, véralvadás, trombózis, artéria, véna, kapilláris, 

vérkör, kamra, pitvar, szívbillentyű, szívciklus, perctérfogat, vérnyomás, 

homeosztázis, újraélesztés.  

 

 

Tematikai egység Erő és ügyesség - mozgás és testalkat    8 óra 

Előzetes tudás 

A csont szöveti szerkezete, csontok kapcsolódási módjai. Az emberi 

csontváz fő elemei. A mozgás és az egészség közötti alapvető 

összefüggések. A mozgásszegény életmód egészségkárosító hatása.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A felépítés és a működés kapcsolatának különböző megjelenése az 

emberi mozgás szervrendszerében.  

Állandóság és változás szemléleti alkalmazása az izomösszehúzódás, az 

izommozgás és a mozgásképesség fejlődése esetében.  

A rendszeres testmozgás élettani hatásának ismeretén alapuló tudatos 

életmódra való törekvés alakítása.  

A testképen alapuló önelfogadás erősítése, a testmódosítás különféle 

módjaival összefüggő értéktudat, érvelési és döntési képesség 

fejlesztése. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

Miben hasonlít és miben tér el 

testfelépítésünk az emberszabású 

majmokétól? Mi a különbségek 

oka? 

Hogyan fejlődik, változik a 

Evolúciós szemlélet alkalmazása 

az emberi mozgásképesség 

eredetének, jellegének 

magyarázatában. 

Érvek gyűjtése a helyes testtartás 

fontosságáról. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom:  

testbeszéd, arcjáték. 

 

Testnevelés és sport:  

A helyes testtartás 

szerepe az énkép és 
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mozgásunk a magzati élettől az 

idős korig? 

Hogyan kapcsolódnak egységes 

rendszerré a csontjaink? Milyen 

a csont összetétele, szöveti és 

szerkezeti felépítése? 

Mi a magyarázata az izom 

összehúzódási képességének? 

Milyen mechanikai elvek alapján 

írható le az izommozgás? 

Hogyan alakul ki az egyes 

testrészek mozgásképessége? Mi 

az oka az izomfáradtságnak? 

Milyen mozgásszervi sérülések 

fordulhatnak elő? Hogyan 

előzhetők meg és milyen 

elsősegély alkalmazható?  

Milyen életmóddal őrizhető meg 

a mozgásképesség? Hogyan 

előzhetők meg a mozgásszervi 

megbetegedések? 

Hogyan növelhető a fizikai 

teljesítőképesség? 

Milyen kép él bennünk a 

testünkről? Hogyan változott a 

szépségideál a múltban, és mi 

határozza meg a jelenben? El 

tudjuk-e fogadni a saját 

testünket? Hogyan módosítható a 

test megjelenése, formája? 

 

Ismeretek: 

A két lábon járás testi 

következményei. A kéz és a 

koponya jellegzetességei. A 

mozgás szerepe az emberi 

kommunikációban. 

A magzatra jellemző mozgások. 

Az újszülött öröklött mozgási 

reflexei. A csecsemő és a 

kisgyermek mozgásában 

bekövetkező változások 

(átfordulás, mászás, ülés, járás, 

kézhasználat). Az öregedéssel 

járó mozgásképesség változások 

és az életmód összefüggése.  

A csont szilárdsága és 

rugalmassága, a kémiai 

összetétel és a szöveti-, szervi 

felépítés főbb jellemzői. A 

Változás és fejlődés értelmezése 

az egyén mozgásképességével 

összefüggésben, a folyamat főbb 

lépéseinek meghatározása. 

A testi képességek, adottságok és 

a munkavégzés, munkaformák 

összefüggésének tudatosabb 

értelmezése. 

 

A csontok mechanikai 

szerkezete, kémiai összetétele és 

biológiai funkciója közötti 

összefüggésekkel kapcsolatos 

kísérletek elvégzése. 

Példák a különböző 

csontkapcsolatokra. 

 

A csontok egymással és az 

izmokkal való kapcsolódási 

módjainak összefüggésbe hozása 

a mozgásképességgel. 

 

Az izomzat hierarchikus 

felépítésének belátása, a 

rendszerszerűség felismerése. 

A molekuláris, szöveti-, szerv- 

és szervezetszintű működések 

összefüggésbe hozása. Ennek 

során a mechanikai elvek, 

biomechanikai és biokémiai 

szemlélet alkalmazása. 

 

Elsősegélynyújtás különböző 

típusú mozgásszervi sérülések 

esetén. 

A mozgásszegény életmód 

egészségkárosító hatásainak 

felismerésén alapuló, rendszeres, 

életmódszerű testmozgás. Az 

önvizsgálatok és rendszeres 

szűrővizsgálatok fontosságának 

belátása. 

 

Az edzettség, fittség állapotának 

biológiai leírása, vizsgálata 

egyszerű mérésekkel, ezek 

értékelése. 

 

Csontok fizikai szerkezetének és 

kémiai összetételének vizsgálata. 

testkép kialakításában; 

mozgáskultúra; 

prevenció, életvezetés, 

egészségfejlesztés; a 

fittség jellemzői. 

Mozgáskultúra; 

életvezetés, 

egészségfejlesztés; 

energiabefektetés 

tudatossága. 

Gerincvédelem. 

 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: 

Eszközhasználat. 

Generációs kapcsolatok 

a családban. Család, 

háztartás; egészséges 

életmód; tárgyi kultúra, 

termelés; közlekedés. 

Testi veszélyek, 

kockázatok. 

 

Művészetek:  

az emberábrázolás, az 

életkorok megjelenítése.  

 

Fizika:  

sűrűség, szilárdság, 

rugalmasság; erő, 

munka, energia; 

egyszerű gépek. 

 

Kémia:  

kalcium és vegyületei, 

fehérjék. A víz; kolloid 

állapot. 

 

Vizuális kultúra: 

Emberábrázolás és 

változásai; szimmetriák, 

arányok. Reklámok. 
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csontok formai típusai. A 

csontok kapcsolódási formái. A 

végtagok és függesztő elemeik, a 

gerincoszlop és a bordák, a 

koponya fontosabb csontjai. 

A vázizmok összehúzódási 

képességének magyarázata, a 

molekuláris struktúra felépítése 

és működése. Az izmok 

hierarchikus felépítése. A hajlító 

és feszítő izmok működése 

néhány példán, az izmok 

csontokhoz tapadásának módja. 

Emelő elv érvényesülése. A 

mozgás idegi szabályozása. Az 

izomerő és munka értelmezése.  

Sérülések típusai (rándulás, 

ficam, húzódás, szakadás, törés). 

Alapvető elsősegély-nyújtási 

ismeretek. A bemelegítés, 

erősítés, nyújtás biológia alapjai, 

fontossága.  

Szűrővizsgálatok lehetősége, 

fontossága. 

A mozgásszegény életmód káros 

következményei. A mozgás, az 

életmód és az energiaszükséglet 

összefüggései. 

Az edzés és a fizikai teljesítmény 

összefüggése. A versenysporttal, 

különféle sportágakkal járó 

terhelés hatása a mozgás 

szervrendszerére. 

A sporttal, testépítéssel elérhető 

alakformálás lehetőségei, 

szélsőségei. 

Az énkép összefüggése a test 

fejlődésével, külső képével. 

Testkép és lelki egyensúly 

összefüggése. Ideálok és 

változásuk. Táplálkozási 

zavarok. Az öltözködés, a divat 

szerepe.  

A plasztikai sebészet módszerei, 

hatásaik, mellékhatásaik és 

veszélyeik. 

 

Érvelés a táplálékkiegészítők, 

teljesítménynövelők 

használatával kapcsolatban 

(előnyök, hátrányok, veszélyek). 

 

Érvek gyűjtése a testképre ható 

divatok veszélyeiről. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Izület, függesztő öv, csontsűrűség, vázizom, ín, szalag, bemelegítés, 

nyújtás, izomösszehúzódás.  
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Tematikai egység Elválaszt és összeköt - A bőr   4 óra 

Előzetes tudás 

 A hámszövet alapvető jellemzői, csoportjai. A bőr felépítése, főbb 

funkciói. Gyakoribb bőrsérülések és ellátásuk. Higiéniai alapismeretek, 

a bőrápolás szempontjai és módjai. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A bőr felépítése és működése közötti összefüggések alkalmazása 

magyarázatokban. Állandóság és változás megfigyelése, értelmezése a 

bőr állapotával, fejlődésével és egészségével összefüggésben. A 

személyi higiéné biztosításával, a bőr ápolásával és 

egészségmegőrzésével kapcsolatos életviteli és gyakorlati készségek 

fejlesztése. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások, ismeretek 
Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások: 

Milyen feladatokat lát el a 

bőrünk? Hogyan épül föl? Mit 

jelez a bőr testünk állapotából? 

Mi alakítja ki a bőr alapszínét? 

Milyen bőrszín változatok 

jellemzőek az emberi fajra? 

Hogyan jelenik meg a biológiai 

sokféleség az emberi faj testi 

jellemzőinek esetében?  

Hogyan ápolhatjuk a bőrünket? 

Melyek a bőr gyakoribb 

megbetegedései, melyek ezek 

kockázati tényezői, mit tehetünk 

a megelőzés érdekében?  

 

Ismeretek: 

A bőr funkciói, rétegei, szöveti 

felépítésük, függelékei, mirigyei, 

receptorai. 

Az erek, a zsírszövet és a 

mirigyek szerepe a 

hőszabályozásban. Bőrflóra, 

pattanás, mitesszer, hámlás. A 

bőr regenerációja, sebgyógyulás. 

Bőrpigment, melanin. Éghajlati 

alkalmazkodás és bőrszín 

összefüggése. A napozás hatása, 

veszélyei, átmeneti barnulás. Az 

emberi rasszok jellemző testi 

jellegei. A testi jellegek 

népcsoporton belüli eltérései, 

átlagértékek és szélsőségek. 

A bőr higiénéje (rendszeres 

tisztálkodás, sérülések 

fertőtlenítése). Kiszáradás elleni 

védelem, táplálás.  

A bőr funkcióinak és 

felépítésének kapcsolata a 

szervezetszintű működésekkel – 

hőszabályozás elemzése. 

 

Az emberi faj bőrszínskálájának a 

biológiai sokféleség részeként 

való értelmezése. 

 

Képek gyűjtése a különböző 

bőrbetegségekről, tünetek 

felismerése. Érvek gyűjtése a 

szűrővizsgálatok, illetve az 

önvizsgálat fontosságáról. 

 

Kozmetikumok összetételének 

vizsgálata és kapcsolatba hozása 

a bőr felépítésével és 

működésével. 

Fizika:  

hő, hőterjedés, 

párolgás; 

elektromágneses 

sugárzások spektruma, 

UV-sugárzás, dózis. 

 

Kémia:  

zsírok, kémhatás; 

mosó- és tisztítószerek. 

 

Testnevelés és sport: 

higiéniai ismeretek 

tudatos alkalmazása; 

prevenció, életvezetés, 

egészségfejlesztés. 

 

Matematika: 

szimmetria; alá- és 

fölérendeltségi 

viszony; 

mellérendeltség. 

 

Vizuális kultúra: 

formák arányviszonyai. 

 

Földrajz:  

kontinensek földrajza, 

népek, népcsoportok. 
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Bőrallergia okai, tünetei.  

A napsugárzás (UV) károsító 

hatása, a bőrrák felismerhetősége, 

veszélyessége. A szolárium- 

használat kockázatai. Más 

szervrendszerek betegségeire 

utaló jelek a bőrön. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Hám, irha, bőralja, szőrtüsző, verejtékmirigy, faggyúmirigy, pigment, 

bőrszín, érző idegvégződés, bőrallergia. 

 

 

Tematikai egység Védelmi vonalaink - Az immunrendszer   6 óra 

Előzetes tudás 

A vér összetétele, az egyes alkotók szerepe. Belső környezet fogalma. 

Baktérium, vírus fogalma, megkülönböztetése. Fertőzés, járvány 

fogalma. Antibiotikumok hatása, jelentősége. Hormon fogalma, a 

hormonális szabályozás elvi alapjai (a vércukorszint szabályozása). 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Rendszerszemlélet alkalmazása az immunrendszer és a szervezet 

egészének viszonyára, valamint az immunrendszer komplexitásának 

belátására. Az oksági gondolkodás fejlesztése az immunrendszer 

működését feltáró kísérletek értelmezése során. Az ismereteken alapuló 

döntéshozatali és cselekvési képesség fejlesztése.  

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások, ismeretek 
Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások: 

Miért van szükségünk biológiai 

„önvédelemre”? Mit jelent az 

önazonosság, és mi veszélyezteti 

ennek megőrzését? 

Hogyan győzi le szervezetünk a 

fertőzéseket? Miért következhet 

be az átültetett szervek 

kilökődése? 

Mi a magyarázata a védőoltások 

hatékonyságának? Milyen 

betegségeket sikerült leküzdeni, 

vagy visszaszorítani ezen a 

módon? 

Mi gyengíti, és mi erősíti 

immunrendszerünket? Milyen 

következménye lehet a 

meggyengült immunvédelemnek?  

 

Ismeretek: 

Kórokozó, fertőző és megbetegítő 

képesség, helyi és világjárvány. 

A kórokozók által okozott 

lehetséges hatások. A saját sejtek 

meghibásodásának veszélye.  

A veleszületett és a szerzett 

Az immunrendszer működését 

feltáró kísérletek és az arra adott 

magyarázatok értelmezése. 

Alapvető közegészségügyi és 

járványtani ismeretek alapján 

valós helyzetek elemzése, 

cselekvési lehetőségek 

mérlegelése. 

 

Az információ értelmezése a 

saját-idegen felismerési 

mechanizmusokban. A 

veleszületett, természetes 

védekezőképesség, valamint a 

szerzett, specifikus immunitás 

megkülönböztetése. 

A szervátültetéssel kapcsolatos 

vélemények, magatartásformák 

azonosítása, összevetése. 

 

A védőoltások indokoltságának 

értelmezése. 

 

A testi és lelki egészség közötti 

összefüggés belátása, biológiai 

magyarázata. A tartós stressz 

kezelésével összefüggő, 

Kémia:  

fehérjék harmadlagos 

szerkezete; cukrok, 

poliszacharidok, 

lipidek. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: család, 

háztartás; egészséges 

életmód; egészségügyi 

intézmények, 

hatóságok. 

 

Testnevelés és sport: 

mozgáskultúra; 

prevenció, életvezetés, 

egészségfejlesztés. 
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immunitás. A nyiroksejtek típusai 

és funkciói. Az immunválasz 

szabályozása.  

Vércsoportok, vérátömlesztés, 

Rh-összeférhetetlenség, 

szervátültetés.  

A kórokozók hatása és a 

védekezés lehetősége 

(Semmelweis, Pasteur). Passzív 

és aktív immunizálás. Gyakoribb 

védőoltások, az immunizálás 

közegészségügyi szerepe. 

Az immunrendszer és a lelki 

állapot közötti összefüggés. A 

tartós, nem kontrollált stressz és a 

gyógyszerek hatása az 

immunrendszerre. A rákos 

megbetegedések és az 

immunrendszer gyengülése 

közötti összefüggések. Az 

immunrendszer rosszindulatú 

megbetegedése. Az allergia és az 

asztma immunológiai háttere. 

Autoimmun betegség. 

egészségmegőrzést szolgáló 

életviteli és gyakorlati 

lehetőségek megismerése, 

összevetése a saját életmóddal. 

Vér(csoport)vizsgálatok 

eredményének megfigyelése, 

értelmezése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Fertőzés, járvány, veleszületett immunitás, szerzett (specifikus) immunitás, 

antigén, antigén felismerés, antitest (immunglobulin), nyiroksejt 

(limfocita), Rh és ABO vércsoportrendszer, védőoltás, immunizálás, 

immunológiai memória. 

 

 

 

Tematikai egység A vérünkben van? – A hormonális szabályozás  8 óra 

Előzetes tudás 

Vezérlés és szabályozás fogalma. A mirigy fogalma, típusai. A 

vérkeringés, érhálózat, vér összetétele. A hormon fogalma, a hormonális 

szabályozás elvi alapjai (vércukorszint szabályozása). A stressz biológiai 

értelmezése.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az absztrakt gondolkodás fejlesztése az életfolyamatok szabályozásáról 

és vezérléséről alkotott modell általánosításával, az idegi és hormonális 

szabályozás közötti hasonlóságok és különbségek, valamint az egységes 

(neuroendokrin) rendszerbe kapcsolódás felismerése során.  

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások, ismeretek 
Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások: 

Milyen sajátosságai vannak a 

kémiai jelátvitelnek a 

szabályozásban? Milyen anyagok 

a hormonok, mi jellemzi 

termelődésüket, szállításukat és 

hatásukat? 

A hormonhatás specifikusságának 

megértése, a hormon-receptor 

kapcsolódás jelentőségének 

felismerése. 

 

A szabályozás és vezérlés 

fogalmának elmélyítése a 

hormonális működés példáján. 

Kémia:  

lipidek, szteroidok; 

peptidek; glükóz, 

glikogén; jód, komplex 

vegyületek; kalcium és 

vegyületei. 

 

Testnevelés és sport: 
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Milyen kapcsolat van az idegi és 

a hormonális szabályozás között? 

Mi jellemzi 

munkamegosztásukat? 

Melyek a szervezet belső 

egyensúlyára ható legfontosabb 

hormonok, hol termelődnek, és 

mi a hatásuk?  

Mely rendellenességek, 

betegségek vezethetők vissza 

valamely hormonális zavarra?  

Mi a kapcsolat a 

teljesítményfokozó szerek és a 

hormonrendszer között? Jár-e 

valamilyen veszéllyel ezek 

alkalmazása?  

 

Ismeretek: 

A kémiai jelátvitel jellemzői. 

Belső elválasztású mirigy. 

Hormon és receptor 

összefüggése, specifikus hatás.  

A folyamatba való beavatkozás 

lehetősége.  

A hipofízis- hipotalamusz-

rendszer felépítése és működése. 

A hormonális szabályozás 

hierarchikus felépítése. Az 

idegrendszeri ellenőrzés 

érvényesülése. A hormonhatás 

időbeli jellemzői. Példák a 

központi idegrendszerben 

termelődő hormonok hatásaira 

(szorongás, eufória). 

A vércukorszint szabályozásában 

résztvevő mirigyek és 

hormonjaik, a szabályozás 

mechanizmusa. A tiroxin és az 

adrenalin hatása.  

A cukorbetegség kockázati 

tényezői, felismerése, lehetséges 

következményei és kezelése. 

Növekedési rendellenességek. 

Pajzsmirigy betegségek. 

Hormonok, hormonhatású szerek 

a környezetünkben, lehetséges 

veszélyek.  

A hormonális dopping módszerei, 

veszélyei. 

Az idegi és hormonális 

szabályozás összehangoltságának 

megértése a hipotalamusz-

hipofízis-rendszer felépítése és 

működése alapján. 

 

Hormonzavarokkal összefüggő 

kórképek vizsgálata, a 

kockázatok és megelőzési 

lehetőségek felismerése, 

következtetések levonása. 

 

Érvelés a teljesítményfokozó és 

izomtömeg-növelő szerek 

használata ellen. 

prevenció, 

egészségvédelem, 

teljesítményfokozó 

szerek veszélyei. 
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Hormon, receptor, belső elválasztású mirigy, szteroid, hipotalamusz, 

agyalapi mirigy-, pajzsmirigy-, hasnyálmirigy-, mellékvese-hormonok. 

 

 

Tematikai egység Harcolj vagy fuss! - Az idegrendszer  12 óra 

Előzetes tudás 

Az idegsejt és az idegszövet felépítése és működése. Elemi idegi 

folyamatok. Az idegi szabályozás alapelve. Környéki és központi 

idegrendszer megkülönböztetése. A reflex fogalma. A szem és a fül 

felépítése. Az idegműködéseket befolyásoló, tudatmódosító szerek 

veszélyei. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Rendszerszemlélet alkalmazása a szabályozott állapot biológiai 

értelmezésében. Rendszer és környezet kapcsolatán alapuló 

szemléletmódok alkalmazása az érzékelés és a szabályozottság 

magyarázatában. A tudatmódosító, függőséget okozó szerekkel 

szembeni elutasító magatartás erősítése. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

Miben különbözik az idegsejt 

felépítése és működése a többi 

sejtétől? 

Hogyan képes a szervezet 

beállítani belső állapotának 

életfontosságú jellemzőit? 

Hogyan képes válaszolni az 

idegrendszer a külső és belső 

ingerekre? Hogyan állítják elő és 

továbbítják az idegsejtek a 

jeleket? Mi az oka az 

idegrendszer belső 

aktivitásának? 

Mi a gerincvelő szerepe az idegi 

szabályozásban? 

Melyek az emberi érzékelés 

területei? Milyen közös és 

egyedi sajátosságok jellemzik 

érzékszerveinket? Mit tehetünk, 

érzékelési képességeink 

megőrzése érdekében? 

Milyen szabályozó rendszerek 

őrködnek létfenntartó 

életműködéseink felett?  

Hogyan alkalmazkodik 

szervezetünk a testi és lelki 

terheléshez?  

Mi történik pihenés, feltöltődés 

során? 

Hogyan szerveződik az emberi 

A szabályozás és vezérlés 

fogalmainak alkalmazása az 

idegrendszer működésének 

magyarázatakor. 

Állandóság és változás 

szempontjain alapuló 

folyamatelemzés és magyarázat. 

 

A jel fizikai, kémiai és biológiai 

értelmezése. 

A környezetben előforduló, az 

élőlények számára adekvát 

hatások, energiaformák 

azonosítása, az inger fogalmának 

értelmezése. 

 

Reflextípusok 

megkülönböztetése, a reflexkör 

felépítése és működése közötti 

kapcsolat értelmezése. Elvégzett 

reflexvizsgálat értelmezése. 

A környezetben előforduló, az 

élőlények számára adekvát 

hatások, energiaformák 

azonosítása, az inger fogalmának 

értelmezése. 

Az érzékszervek felépítése és 

működése közötti összefüggés 

elemzése. 

Elvégzett érzékelés-élettani 

kísérletek értelmezése.   

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat:  

A személyes 

környezetre ható 

technológiák; baleseti 

veszélyek, kockázatok. 

 

Fizika:  

elektromosság, 

töltéshordozó; potenciál, 

feszültség; polarizáció, 

elektromágneses 

sugárzások; hő, 

hőmérséklet; látható 

fény, domború lencse 

képalkotása, 

törésmutató; rezgések és 

hullámok, 

hullámtípusok, 

hullámjelenségek, 

hullámhossz és 

frekvencia; mágnesség, 

rezonancia; 

röntgensugárzás. 

 

Kémia:  

a molekulák szerkezete, 

energia- és 

információtartalma. 

 

Testnevelés és sport: 

Motoros képességek; 
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agy? Hogyan születnek 

érzelmeink, gondolataink? Hol 

és hogyan őrizzük emlékeinket, 

tanult képességeinket?  

Melyek az idegrendszert érintő 

fontosabb rendellenességek, 

megbetegedések? Mit tehetünk 

megelőzésük érdekében? 

 

Ismeretek: 

A szabályozókör fogalma, 

elemei. A negatív visszacsatolás 

működési elve, biológiai szerepe. 

Egy példa ismerete. 

Az idegsejt felépítése. A 

nyugalmi potenciál tényezői, 

értéke. Akciós potenciál 

kialakulása, terjedése. Az 

idegsejtek közötti 

kölcsönhatások formái és 

jelentőségük.  A szinapszisok 

működésére ható anyagok. Az 

idegsejtek aktivitásának belső 

ritmusa (biológiai órák).  

A gerincvelő felépítése, 

kapcsolatai, funkciói. 

Szomatikus és vegetatív 

gerincvelői reflexek.   

Az inger fogalma, típusai. A 

receptor funkciói. A szem 

felépítése, a látás folyamata, 

jellemzői. Alkalmazkodás a 

változó távolsághoz és 

fényerőhöz. A fül felépítése, a 

hallás és egyensúlyozás 

folyamata. A kémiai érzékelés 

(szaglás, ízlelés). Észlelés és 

érzékelés különbsége, az agy 

szerepe az érzékelésben. 

Szemhibák és látásjavító 

eszközök, módszerek. A 

halláskárosodás kockázatai. 

Zajártalom. Az érzékszervek 

vizsgálati módszerei. 

Vegetatív szabályozás fogalma, 

funkciója, szabályozási területei. 

Szimpatikus és paraszimpatikus 

működés. Egy vegetatív 

működés szabályozásának 

példája (pl. légzés). 

Szomatikus és vegetatív 

szabályozás megkülönböztetése, 

a vegetatív szabályozás néhány 

területének, módjának és 

funkciójának értelmezése. A 

szabályozás elemzése példákon. 

 

Felépítés és működés 

kapcsolatba hozása, a 

rendszerszerűség felismerése és 

magyarázata.  

 

A gyakoribb idegrendszeri 

megbetegedések azonosítása 

jellegzetes tüneteik alapján.  

Prevenció, életvezetés, 

egészségfejlesztés. 
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Az agy részei. Agyidegek. Az 

agykéreg komplexitása, 

sejthálózatok, kéreg alatti 

magvak, fehér állomány. Az 

értelmi és érzelmi működés, a 

memória. Éberség és alvás 

ritmusa, az ingerek 

változatosságának szerepe. 

Az agy vizsgálati módszerei. 

Idegrendszeri sérülések okai, 

gyakoribb esetei és 

következményei (ideg-, gerinc-, 

agysérülés). Fejlődési 

rendellenességek, fogyatékosság. 

Fertőzések. Agyi keringési 

zavarok. Parkinson-kór, 

Alzheimer-kór, prionbetegség. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Vezérlés, szabályozás, negatív visszacsatolás, idegsejt (neuron), akciós 

potenciál, ingerküszöb, szinapszis, reflexkör, szomatikus és vegetatív 

idegrendszer, szimpatikus és paraszimpatikus működés, érzékelés, 

érzékszerv, nagyagy, kisagy, agytörzs, agykéreg, dúc, mag, ideg, pálya, 

szürkeállomány, fehérállomány. 

 

 

 

 

 

 

 

Osztályozóvizsga feltétele: 

 

A félévi osztályozóvizsga követelménye a leadott tananyag függvényében határozható meg, 

az év végi a továbbhaladás feltételeivel egyezik meg. 

 

Továbbhaladás feltétele:  

 

Biogén elem, enzim, lebontó és felépítő anyagcsere, sejtlégzés, erjedés,  mitokondrium, zöld 

színtest. 

 Normál testsúly, túlsúly, elhízás, táplálkozási zavar, ízület, izom, ínszalag, bemelegítés, 

nyújtás, izomösszehúzódás, relaxáció. 

Tápanyag, élelmiszerminőség, étrend, energiatartalom, mennyiségi és minőségi éhezés, 

tápcsatorna, emésztőenzim, emésztés, felszívódás, higiénia, allergia. 

Légcsere, gázcsere, légút, léghólyag, hemoglobin, gége, hangszalag, asztma. 

Belső környezet, vér, nyirok, véralvadás, trombózis, artéria, véna, vérkör, kamra, pitvar, 

szívbillentyű, vérnyomás, újraélesztés. 

Fertőzés, járvány, veleszületett immunitás, szerzett immunitás, antigén, antitest, védőoltás, 

immunizálás; hám, irha, bőralja, szőrtüsző, verejtékmirigy, faggyúmirigy, érző idegvégződés, 

bőrallergia. 
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Vezérlés, szabályozás, hormon, receptor, belső elválasztású mirigy, szteroid, agyalapi mirigy, 

pajzsmirigy-, hasnyálmirigy-, mellékvesehormon, idegsejt, inger, ingerület, szinapszis,  

érzékelés, érzékszerv, nagyagy, kisagy, agytörzs, agykéreg. 

 

12. évfolyam 

Heti óraszám: 2 óra 

Évi óraszám: 62 óra 

 

Témakörök Óraszám 

Nemzedékről nemzedékre-Az öröklődés törvényei    7 óra 

Megfejthető üzenetek - Molekuláris genetika  10 óra 

 j kezdetek - Szaporodás, szexualitás  10 óra 

Az élet lehetőségei    6 óra 

Kibontakozás - a biológiai evolúció 10 óra 

Az ember egyéni és társas viselkedése   7 óra 

Gazdálkodás és fenntarthatóság 12 óra 

Összesen  62  óra 

 

 

 

 

 

 

 

Tematikai egység Nemzedékről nemzedékre - Az öröklődés törvényei  7 óra 

Előzetes tudás 
A faj, a környezet (környezeti tényező) fogalma.  

Az ivaros szaporodás genetikai lényege. Vércsoport-antigének. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az információ-kifejeződés folyamatainak megértése az élővilágban.  

A tudományos gondolkodás mindennapi életben való hasznosságának 

belátása, a módszerek tudatos alkalmazása. A problémák tudatos 

azonosítása, feltevések megvizsgálása. 

A véletlen szerepének és a valószínűség fogalmának alkalmazása. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások, ismeretek 
Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások: 

Öröklődnek-e a szerzett 

tulajdonságok? 

Mi magyarázza az öröklött 

tulajdonságok megjelenését vagy 

eltűnését? Milyen mértékben 

befolyásolhatja a környezet vagy 

a nevelés az öröklött jellegek 

megnyilvánulását?  

Mi az oka és jelentősége biológiai 

sokféleségünknek? 

 

Ismeretek: 

Mendel szemléletmódja (a gén 

mint szerkezet nélküli egység), 

Mendel módszereinek, 

eredményeinek és ezek 

érvényességi körének 

értelmezése. 

Öröklött jelleg megjelenésének 

számszerű megadása (az 

öröklésmenet ismeretében).  

Következtetés allélkölcsönhatásra 

(az eloszlás ismeretében). 

Családfa elemzése. 

Ikervizsgálatok értelmezése. 

Kockázati tényező és 

elővigyázatosság értelmezése 

genetikai példán. 

 

Minőségi és mennyiségi jelleg 

Matematika: 

valószínűség, eloszlás. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom:  

példák az emberi élet 

értékére (Teiresziasz, 

Oidiposz). 

 

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek:  

termékeny félhold – az 

állat- és 

növénynemesítés 
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módszere, eredményei. 

Allélkölcsönhatások 

(dominancia). Példák emberi 

tulajdonságok öröklődésére. 

A beltenyésztés és kockázata 

(állattenyésztés, 

természetvédelem, rokonházasság 

veszélye). 

Példák hajlamok öröklésére. 

Kockázati tényezők és gének 

kölcsönhatása. Az egyén és a 

társadalom együttélése öröklött 

hiányokkal (diéta). 

A genetikai sokféleség jellemzése 

(allélszám) és biológiai szerepe 

(nemesítés, az alkalmazkodás 

lehetősége). 

A környezet hatása mennyiségi 

jellegek öröklésére, sok gén – egy 

tulajdonság kapcsolat.  

megkülönböztetése. Mennyiségi 

eloszlás grafikus 

megjelenítésének értelmezése. 

történelmi szerepe, 

helyszínei. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Gén, allél, domináns, recesszív, homo- és heterozigóta, hajlam, 

beltenyésztés, genetikai sokféleség (diverzitás). 

 

 

Tematikai egység Megfejthető üzenetek - Molekuláris genetika  10 óra 

Előzetes tudás 
A fehérjék szerkezete. Katalízis. Az öröklődés törvényei (Mendel). 

A sejt fölépítése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tudományos gondolkodás mindennapi életben való hasznosságának 

belátása, a módszerek tudatos alkalmazása. Vizsgálati módszerek, 

tudományos eredmények és ezek érvényességi körének értelmezése. Az 

orvoshoz fordulás céljának, helyes időzítésének megértése.  

Az érveken alapuló vitakultúra fejlesztése, a felelős állásfoglalás iránti 

igény felkeltése. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

Mi magyarázza tulajdonságok 

csoportjainak együttes öröklését?  

Miből vannak, hol vannak és 

hogyan működnek a gének? Mi 

rögzíti bennük az információt?  

Mi a szerepe a szexualitásnak a 

faj szempontjából 

(összehasonlítva az ivartalan 

szaporodással)? 

Hogyan alkalmazkodik az élő 

rendszer (sejt, szervezet) a 

környezethez? 

Az osztódások szerepének 

értelmezése a testi és ivarsejtek 

létrejöttében és a genetikai 

sokféleség fenntartásában.  

A nukleinsavak örökítő 

szerepének bizonyítása. 

Kodon-szótár használata. 

 

Génmutáció következményének 

értelmezése kodon-szótár 

segítségével. 

 

Szabályozott génműködés 

értelmezése ábra alapján.  

Kémia:  

Cukrok, foszforsav, 

kondenzáció. A fehérjék 

fölépítése. 

 

Fizika: elektromágneses 

és radioaktív sugárzások 

típusai. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom; 

mozgóképkultúra és 

médiaismeret: Fejlődés, 

öregedés és halál témái. 
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Hogyan lesz a megtermékenyített 

petesejtből ember? Mi dönti el, 

hogy mely gének, mikor és 

meddig működnek? 

Mi hangolja össze sejtjeink 

génműködését? Miért jönnek 

létre daganatos megbetegedések? 

Miért fejlődünk, öregszünk, és 

miért halunk meg? 

Hogyan, miért és milyen 

mértékben avatkozhat bele az 

ember a genom működésébe? 

Miben segíthet a számítógép 

használata a génműködés 

megértésében, a személyre 

szabott gyógyításban, a múlt 

feltárásában? 

 

Ismeretek: 

A genetikai kapcsoltság és oka 

(kromoszómák).  

A számtartó és a számfelező 

osztódás; a sejtciklus. 

A nukleinsavak alapfölépítése. 

A vírusok szaporodása, vírus 

okozta betegségek. 

Testi és ivari kromoszómák, az 

ivari kromoszómákhoz kötött 

öröklés jellemzői. 

A DNS megkettőződése, 

információáramlás a fehérjék 

szintézise során (gén > fehérje > 

jelleg).  

A mutációk típusai, 

gyakoriságuk, lehetséges 

hatásaik, mutagén tényezők 

(sugárzás, vegyületek). Mutagén 

hatások kerülésének, illetve 

mérséklésének módjai. 

Példa a génműködés 

szabályozottságára. A 

szabályozott működés zavara 

(daganatos betegségek). Az 

őssejtek lehetséges felhasználása. 

A környezeti tényezők 

génmódosító hatásai 

(epigenetika). 

Tartós károsodás (szövetelhalás) 

és regeneráció. Az öregedés 

lehetséges okai. 

Daganatra utaló jelek 

fölismerése. 

Sebkezelés elsajátítása.  

 

Az érvek és ellenérvek 

összevetése.  

Információforrások kritikus 

értékelése. 

Tudományos-

fantasztikus témakörök. 

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek:  

Hiroshima, Bhopal, 

Csernobil – környezeti 

katasztrófák. 

 

Etika:  

a tudományos 

eredmények 

alkalmazásaival 

kapcsolatos dilemmák. 
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A géntechnológia lehetőségei, 

kockázatai és néhány 

alkalmazása (genetikailag 

módosított élőlények, 

génterápia). A genomika céljai. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Kapcsoltság, kromoszóma (testi, ivari), mitózis, meiózis, mutáció, 

differenciálódás, őssejt, transzgén, GMO, genomika. 

 

 

Tematikai egység  j kezdetek - Szaporodás, szexualitás  10 óra 

Előzetes tudás 
Genetika: mitózis és meiózis, nemi kromoszómák. Élettan: hormonok 

hatásmechanizmusa, visszacsatolások.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A vezéreltség, szabályozottság általános mechanizmusainak megértése 

a szaporodás és az öröklődés kapcsolatainak példáján.  

Az egyirányú és a körfolyamatok közti különbség megértése a nemi 

működések példáján. 

A felelős párkapcsolatok gyakorlását és a pályaválasztást segítő 

önismeret fejlesztése. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

Mi magyarázza az ivaros úton 

létrejött utódok sokféleségét, az 

ivarsejtek és az ivarsejteket 

létrehozó egyedek különbségeit, 

a férfi és nő biológiailag eltérő 

jellemzőit? 

 

Ismeretek: 

Ivaros és ivartalan 

szaporodásformák az 

élővilágban.  

Klónozás. 

Kromoszomális, elődleges és 

másodlagos nemi jellegek. 

A férfi és női ivarsejtek, 

ivarszervek felépítése, 

működése, a nemi működések 

szabályozása. Fogamzásgátlás. 

Családtervezés és lehetőségei.  

A megtermékenyülés, a méhen 

belüli élet fő jellemzői. 

A magzati élet védelme. 

Születés.  

A születés utáni élet fő 

szakaszainak biológiai jellemzői. 

Az ivartalan és az ivaros 

szaporodás összehasonlító 

jellemzése.  

Az ivarsejtek összevetése. 

A ciklikus működések 

megértése.  

A családtervezés lehetőségei 

kapcsán érvek és tények 

megbeszélése.  

 

Filmek, folyamatábrák, makettek 

értelmezése. 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek; magyar nyelv 

és irodalom; technika, 

életvitel és gyakorlat:  

A nemi különbségeket 

kiemelő, illetve az 

azokat elfedő szokások, 

öltözetek. 

A szerelem és 

szexualitás, a család és 

születés, a gyermekkor 

és serdülés mint 

irodalmi téma.  

 

Etika:  

az egyén szabadsága és 

felelőssége. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Ivartalan és ivaros szaporodás (szexualitás), klónozás, tüsző, sárgatest, 

tüszőserkentő és tüszőhormon (ösztrogén), sárgatestserkentő és sárgatest-
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hormon (progeszteron), hím nemi hormon (tesztoszteron), ovuláció, 

menstruáció, megtermékenyülés, beágyazódás, magzat, méhlepény. 

 

 

Tematikai egység Az élet lehetőségei  6 óra 

Előzetes tudás 

Nyílt és zárt rendszer. A sejt felépítő és lebontó folyamatai. A genetikai 

információ működése és átadása. Életkritériumok. A globális 

anyagforgalom és energiaáramlás jellemzői. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A rendszerfogalom általánosítása, a vezéreltség, szabályozottság 

általános mechanizmusainak mélyebb megértése. A hierarchia és a 

hálózatosság következményeinek elemzése élő rendszerekben.   

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások, ismeretek 
Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások: 

Miért alkalmas a Földünk az élet 

kialakulásra? 

Lehet-e élet más bolygókon? 

Mennyire különleges, 

egyedülálló bolygó a Föld? 

Véletlenül ilyen, vagy maga is 

homeosztatikus rendszer?  

 

Ismeretek: 

Az élet kialakulásának, a Föld 

különleges helyzetének kérdése 

(őslégkör, szerves molekulák és 

önszerveződő struktúrák).  

A Gaia-elmélet lényege. 

Rendszer-környezet 

kölcsönhatások elemzése. Az 

ellentétes nézetek, érvek 

összevetése. A földi légkörre 

vonatkozó adatok értelmezése. 

A környezettudatosság 

értelmezése a Gaia-elmélet 

alapján. 

Miller kísérletének értelmezése. 

Fizika:  

rendezettség és 

rendezetlenség, a 

folyamatok iránya.  

 

Informatika: 

információ 

 

Etika:  

az ember helye, 

szerepe. 

 

Földrajz:  

A Naprendszer 

fölépítése. 

A Föld mágneses tere. 

A Hold szerepe.  

A lemeztektonikai 

mozgások feltétele.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Nyílt rendszer, rendezettség, önsokszorozó reakció, redukáló/oxidáló 

légkör.  

 

 

Tematikai egység Kibontakozás - a biológiai evolúció  10 óra 

Előzetes tudás 

Élőlények és élőlénycsoportok alkalmazkodása környezetükhöz.  

Az alkalmazkodások evolúciós értelmezése. A fejlődés jellemzői az 

egyéni életben.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Módszerek, tudományos eredmények és ezek érvényességi körének 

elemzése. A tudománytörténeti folyamatok értelmezése a modellek, az 

elképzelések, az egymást váltó vagy egymást kiegészítő elméletek 

megszületéseként és háttérbe szorulásaként. 

A véletlen szerepének és a valószínűség fogalmának alkalmazása. 

Evolúciós, környezet- és természetvédelmi szempontok 

összekapcsolása. 

Természeti értékek és károk, környezeti károk felismerése, a cselekvési 

lehetőségek felmérése, a környezet iránti felelős magatartás erősítése. A 

fejlődéstörténeti rendszer vizsgálatát szolgáló módszerek értelmezése. 



 202. 
 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások, ismeretek 
Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások: Hogyan 

alkalmazkodnak az 

élőlénycsoportok a változó 

körülményekhez? Hogyan 

befolyásolható ez a folyamat az 

ember által szándékosan 

(nemesítés) vagy akaratlanul 

(járványok kialakulása). Minek 

alapján következtethetünk a 

jelenből a múltra és mi jelezhető 

előre a jövőből? Mikor és hogyan 

befolyásolhatják kis változások 

(pl. egyéni döntések) a jövőt 

meghatározó folyamatokat? 

 

Ismeretek: 

Darwin és kortársainak érvei a 

fajok változása mellett. Az 

evolúció darwini leírása. A 

populációgenetikai modell 

(véletlen, öröklődő variációk 

gyakoriság-változása). 

Szelekció-típusok. A genetikai 

változatosságot növelő és 

csökkentő tényezők.  

A fosszíliák értelmezése: az 

egykori élőlények 

rekonstrukciója (korreláció), a 

lelet kora. 

Rezisztens kórokozók, gyomok 

megjelenése és terjedése. 

A bioszféra evolúciójának néhány 

feltételezett kulcslépése: 

eukarióta sejt, oxidáló légkör, 

soksejtűség, szárazföldre lépés, 

önreflexió (tudat). Fajok, 

csoportok kihalásának lehetséges 

okai. 

Vitatott kérdések (irányultság, 

önszerveződés, emberi evolúció). 

Az evolúciós gondolat 

változásának értelmezése. 

Populációgenetikai folyamatok 

értelmezése. 

A korreláció-elv alkalmazása. 

A módszerek korlátainak, 

feltételeinek elemzése. 

 

Érvek és ellenérvek összevetése, 

az evolúció mechanizmusaira 

vonatkozó információforrások 

kritikus felhasználása. 

 

Palacknyak hatás értelmezése. 

Fizika:  

az Univerzum 

kialakulása. 

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek: 

társadalomfejlődési 

elméletek; példák a 

technikai evolúcióra; a 

szelekció szerepe a 

növény- és 

állatnemesítésben; 

ásatások, restaurálás, 

kormeghatározás; 

járványok 

történelemformáló 

szerepe. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom:  

népek és nyelvek 

rokonságának kérdése. 

 

Művészetek:  

stílusok változásai.  

 

Etika:  

az ember helye és 

szerepe. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Evolúció, kiválogatódás (szelekció), fosszília, korreláció, törzsfa.  

 

 

 

 

Tematikai egység Az ember egyéni és társas viselkedése  7 óra 
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Előzetes tudás 
Tanulástípusok. Az állatok társas viselkedése (agresszió, 

ivadékgondozás). 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A pályaválasztást elősegítő önismeret, az önelfogadás, a társak iránti 

együttérzés fejlesztése. A személyes felelősség, valamint a szülők, a 

család, a környezet fontosságának felismerése a függőségek 

megelőzésében. 

Az orvoshoz fordulás céljának, helyes időzítésének tudatosítása.  

Az emberfajták és kultúrák sajátosságainak és közös értékeinek 

fölismerése. A fogyatékkal élő emberek megismerése, állapotuk 

megértése.  

A gondolkodási folyamatokat meghatározó tényezők, az érzelmi és az 

értelmi fejlődés kapcsolatának megismerése.  

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások, ismeretek 
Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások: 

Miben közösek az emberi és az 

állati csoportok, és miben 

különbözünk egymástól? Hogyan 

befolyásolják a közösség 

elvárásai egyéni életünket és 

egészségünket? Mi ébreszti föl és 

mi gátolja az emberi 

együttműködés és agresszió 

formáit?  

 

Ismeretek: 

Az emberi csoportokra jellemző 

társas viszonyok: utánzás, 

empátia, tartós kötődés 

(párkapcsolat, család), 

csoportnormák és ezzel 

kapcsolatos érzelmek. 

A szabálykövetés és 

szabályteremtés példái. Az idegen 

csoportoktól való elkülönülés és 

az eltérő csoportok közti 

együttműködés biológiai háttere. 

Az ember, mint megismerő lény 

(utánzás, belátás, párbeszéd, 

gondolati sémák, előítéletek). 

Szociokulturális hatások (testkép, 

fogyatékkal élők, idős emberek, 

betegek, magzatok életének 

értéke). 

Az érzelmek biológiai funkciói, 

megküzdési stratégiák. A 

depresszió, a feloldatlan, tartós 

stressz lehetséges okai, káros 

közösségi hatásai (agresszió, 

Az állati és az emberi 

csoportokban uralkodó 

kapcsolatok különbségeinek 

megfogalmazása. 

Az agressziót és gondoskodást 

kiváltó tényezők különbségeinek 

megfogalmazása az állatok és az 

ember között. 

A tartós és kiegyensúlyozott 

párkapcsolatot fenntartó és 

fenyegető hatások értelmezése. 

Bizonyítás, meggyőzés, művészi 

hatás, manipuláció, reklám, 

előítélet fölismerése és 

megkülönböztetése. 

 

Az alternatív gyógyászat 

lehetőségeinek és kockázatainak 

értelmezése. 

 

A kémiai és a viselkedési 

függőségek közös 

jellegzetességeinek fölismerése. 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

kommunikáció, 

metakommunikáció; 

érvelés; példák alá-

fölérendeltségen 

alapuló és szabad 

választáson nyugvó 

emberi kapcsolatokra; 

az agresszió és a 

segítőkészség, 

befogadás és 

kirekesztés irodalmi 

feldolgozása; az 

egészség és betegség 

mint metafora; az 

alkoholizmus, a 

játékszenvedély, a 

személytől való függés 

példái; szerelem és 

csalódás témái. 

 

Történelem, tásadalmi 

és állampolgári 

ismeretek:  

az agresszor 

fogalmának történeti 

megközelítése; 

történeti perek, 

előítéletek, 

propaganda-hadjáratok 

példái.  
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apátia), testi hatásai, a megelőzés 

és a feloldás lehetséges módjai.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Kötődés, empátia, agresszió, csoportnorma, verbális/nem verbális 

kommunikáció, stressz, megküzdés, függőség. 

 

 

Tematikai egység Gazdálkodás és fenntarthatóság  12 óra 

Előzetes tudás 
Életközösségek, populációs kölcsönhatások, talajképződés. 

Genetikai sokféleség. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Összetett technológiai, társadalmi és ökológiai rendszerek elemzése. 

Lokális és globális szintű gondolkodásmód fejlesztése.  

Evolúciós magyarázat keresése biológiai és ezzel összefüggő fizikai, 

földrajzi, történelmi tényekre; az ember szerepének kritikus vizsgálata. 

A környezeti kár, az ipari és természeti-időjárási katasztrófák okainak 

elemzése, elkerülésük lehetőségei. 

Egészség- és környezettudatos magatartás kialakítása a hétköznapi élet 

minden területén, bekapcsolódás környezetvédelmi tevékenységekbe.  

Az ismeretek alkalmazása a fenntarthatóság és autonómia érdekében a 

háztartásokban és kisközösségekben. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások, ismeretek 
Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások: 

Hogyan határozzák meg a 

természeti feltételek az emberi 

létet? Milyen mértékig és 

mennyire tartósan 

befolyásolhatjuk e feltételeket? 

Mik a történelem biológiai 

tanulságai? Milyen gazdálkodási 

és gondolkodási- életmódbeli 

formák lehetnek fennmaradásunk 

feltételei? 

 

Ismeretek: 

Az ember hatása a földi 

élővilágra a történelem során. 

Önpusztító civilizációk és a 

természeti környezettel 

összhangban maradó 

gazdálkodási formák. 

A természeti környezet terhelése: 

fajok kiirtása, az élőhelyek 

beszűkítése és részekre 

szabdalása, szennyezőanyag-

kibocsátás, fajok behurcolása, 

megtelepítése, talajerózió. 

Fajok, területek és a biológiai 

sokféleség védelme. A 

természetvédelem lehetőségei. 

A fenntartható gazdálkodás 

biológiai feltételeinek 

megfogalmazása. 

 

A természetvédelem genetikai 

hátterének értelmezése. 

 

Az ökológiai lábnyom 

csökkentése lehetőségeinek 

megfogalmazása az iskolai, 

illetve lakókörnyezetben. 

Autonómia és együttműködés 

lehetőségeinek elemzése. 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek:  

történeti ökológia; 

civilizációs 

korszakváltások okai; 

példák nemzetközi 

egyezményekre; 

globalizációs 

tendenciák és 

függetlenségi 

törekvések hátterei. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom:  

ember és természet 

viszonyának 

megfogalmazásai. 

 

Etika:  

környezeti etika. 
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A környezeti kár fogalma, 

csökkentésének lehetőségei. 

Ökológiai lábnyom. 

Az ökológiai krízis társadalmi-

szemléleti hátterének fő tényezői 

(fogyasztás, városiasodás, 

fosszilis energia felhasználása, 

globalizáció). 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Fenntarthatóság, biológiai sokféleség, ökológiai lábnyom, erózió, 

kibocsátás (emisszió), határérték, környezeti terhelés.  

 

 

Osztályozóvizsga feltétele: 

 

A félévi osztályozóvizsga követelménye a leadott tananyag függvényében határozható meg, 

az év végi a továbbhaladás feltételeivel egyezik meg. 

 

Továbbhaladás feltétele: 

Gén, allél, domináns, recesszív, homo- és heterozigóta, hajlam, beltenyésztés 

Kromoszóma (testi, ivari), mitózis, meiózis, mutáció, őssejt,  GMO,  

Ivartalan és ivaros szaporodás, klónozás, tüsző, sárgatest, tüszőserkentő és tüszőhormon 

(ösztrogén), sárgatest serkentő és sárgatest-hormon (progeszteron), hím nemi hormon 

(tesztoszteron), ovuláció, menstruáció, megtermékenyülés, beágyazódás, magzat, méhlepény, 

hím és női nemi szervek  

Kötődés, empátia, agresszió, verbális/nem verbális kommunikáció, stressz, deviancia, lelki 

egészség, függőség. 

Kibontakozás (evolúció), kiválogatódás (szelekció), kövület (fosszília) 

Fenntarthatóság, biológiai sokféleség, ökológiai lábnyom, indikátorszervezet, erózió, 

kibocsátás, határérték, környezeti terhelés, degradáció. 
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FIZIKA a Közlekedésgépész ágazatú osztályokban a komplex természettudományos 

tantárgy részeként 

  

(Évi 54 óra, heti 1,5 óra) 

 

A természettudományos műveltség az egyén és a társadalom számára is meghatározó 

jelentőségű. Az egyén tudása társadalmi szinten szorosan összefügg a gazdasági 

versenyképességgel és a szűkebb-tágabb autonóm közösségek fennmaradásával. A globális 

problémák megoldásának fontos feltétele az állampolgárok természettudományos 

műveltségen, az ok-okozati összefüggések felismerésén alapuló, kritikus és konstruktív 

magatartása.  

 A tantárgy általános célkitűzése egyrészt a tanulók természettudományos 

műveltségének, szemléletének komplex módon történő mélyítése, másrészt a 

természettudományi jellegű szakmai képzésük megalapozása. A rendszerszintű gondolkodás 

támogatása érdekében más tantárgyakhoz való kapcsolódási pontokra is szükség van. 

 A tantárgy fontos sajátossága, hogy kapcsolatot teremt a tudományos eredmények és a 

hétköznapok között. Ezáltal még a természettudományos tantárgyak tanulása terén már sok 

kudarcot megélt diákok számára is lehetővé válik, hogy a természettudományos témákkal 

való foglalkozás örömforrássá váljon. Fontos szerepe van a tantárgynak abban, hogy 

rendszerezze, frissen tartsa, illetve kiegészítse a diákok meglévő tudását, és fejlessze 

természettudományos gondolkodásukat, képességeiket.  

 A tantárgy feldolgozása során elengedhetetlen a természet működési alapelveinek, az 

alapvető tudományos fogalmaknak, módszereknek és technológiai folyamatoknak az 

ismerete, de érteni kell az emberi tevékenységeknek a természetre gyakorolt hatásait is. Így 

jut el a tanuló a természeti folyamatok megismeréséhez, valamint az alkalmazások és a 

technológiák előnyeinek, korlátainak és kockázatainak megértéséhez..  

 A felnövekvő nemzedéknek meg kell tanulnia, hogy az erőforrásokat tudatosan, 

takarékosan és felelősségteljesen, megújulási képességükre tekintettel használja. Ez 

hozzájárulhat ahhoz, hogy a diákok felkészüljenek a környezettel kapcsolatos állampolgári 

kötelességek és jogok gyakorlására. 

 Legfontosabb cél a szemléletformálás. Meg kell mutatni, hogyan érdemes tanulni, 

hogyan lehet továbblépni, fogódzókhoz jutni. Olyan tudást kínálunk és olyan képességeket 

fejlesztünk, amelyek a mai világban elengedhetetlenek.  

 A tananyag feldolgozása során fontos a digitális technikák és az IKT-eszközök tanórai 

használata, valamint a természet iránti érdeklődés felkeltése után az önálló tanulói 

ismeretszerzésre, kutakodásra történő bíztatás. Utóbbira külön időkeretet is biztostunk a 

Projektmunka fejlesztési feladat keretében. Az ehhez kapcsolódó időkeret bármely témához, a 

tanév során bármikor felhasználható.  

 A tananyag feldolgozása során a tanuló képet kap a fizika által vizsgált legfontosabb 

összefüggésekről, a természettudományos kutatás módszereiről, tudásunk alkalmazásának 

lehetőségeiről és korlátairól. Mintát kap a jelenségek vizsgálatának módjairól. A tanulmányok 

eredményeképpen összefüggéseket ismer föl és fogalmaz meg a mechanikai működésekről, 

halmaztulajdonságokról. Az így nyert ismeretek kapcsolatot teremtenek a művészeti tárgyak, 

a társadalomismeret és a matematika között. 

 A kvantitatív feladatok száma, a lexikálisan elsajátítandó ismeret a rövid időkeret 

miatt szükségképpen alacsony marad, a témák, valamint a kvalitatív hangsúlyok azonban 

lehetőséget adnak a szakma igényeinek megfelelő differenciálásra, részletezésre is. 

 A tanulmányok eredményeképpen a diák összefüggéseket ismer föl és fogalmaz meg 

az elektromos, mágneses, kémiai vegyületi, atomi összefüggésekkel kapcsolatban. Érti a 

fentiek élettelen természetben és élő szervezetben betöltött szerepét.  
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 A tantárgy tanulása során megvalósuló legfontosabb célok:  

– a tanulók nyitottan tekintsenek a bennünket körülvevő világra; 

– legyenek képesek az okok és okozatok megkülönböztetésére és adott okok 

ismeretében az okozatra vonatkozó következtetések levonására; 

– ismerjék meg és alkalmazzák az alapvető természeti törvényeket; 

– legyenek képesek az adatok ismeretében diagramok készítésére, valamint adott 

diagram ismeretében adatok, folyamatok meglátására; 

– legyenek képesek grafika/kép alapján az ábrázolt folyamat értelmezésére.  

– az energia és energiaáramlás mint általános szervező megismerése; 

– az atomi/molekuláris folyamatok megismerése; 

– az egyes tudományos elméletek egybevetése egymással, a természettudományos 

érvelés néhány sajátságának elmélyítése; 

– az emberi tevékenység környezetalakító hatásának és a hatás következményeinek 

tudatosítása; 

– az információ és jelentőségének ismerete a fizikai-biológiai-társadalmi létben. 

Eközben gyakorlatot szereznek az egyéni és csoportos munkában, feltevéseik szabatos 

megfogalmazásában, a képi és verbális kommunikáció összekapcsolásában is. 

 

 

 

 

Témakörök Óraszám 

Hogyan működik a természettudomány? A tudomány módszerei 3 óra 

Tájékozódás térben és időben 10 óra 

Halmazok (Gázok, folyadékok, halmazállapot-változások) 8 óra 

Lendületbe jövünk! 
6 óra 

Mechanikai energia 4 óra 

Atomi aktivitás 

 

5 óra 

Elektromosság, mágnesesség 6 óra 

Mi a fény? 
6 óra 

Csillagászat 2 óra 

Projektmunka 
4 óra 
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Összesen  54 óra 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Hogyan működik a természettudomány? 

A tudomány módszerei 

Órakeret 

4 

Előzetes tudás Tapasztalatok a megfigyelésről. 

Fejlesztési 

feladatok 

Kísérlet és egyszerű megfigyelés különbségének megértetése.  

A modellek szempontfüggőségének és a mérések jelentőségének 

bemutatása. 

Eredmények ábrázolása (grafikon), illetve grafikon leolvasása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Legalább egy megfigyelés, kísérlet és mérés közös elvégzése, 

elemzése.  

 

Lehetőségek a megvalósításra: 

Versrészlet és tudományos leírás összehasonlítása. 

Saját megfigyelések összegyűjtése. 

A megfigyelések szempontfüggőségének fölismerése. (Pl.: Kinek 

milyen fiú/lány tetszik? Milyen házban szeretnék lakni?) 

Megfigyelés leírásának elemzése. (Mire volt kíváncsi a kutató? Mit 

figyelt meg? Mire következtetett?) 

A kísérletezés célja: saját kísérletek és ismert kísérletek 

összegyűjtése.  

A független és a függő változó fölismerése.  

A mérés szerepe a mindennapokban (pl. lázmérés, földmérés, 

tömegmérés). 

Példák a „modell” szó hétköznapi (pl. topmodell, vasútmodell) és 

tudományos (atommodellek, demográfiai növekedési modellek, a 

szív mint szivattyú) használatára. Modell és makett különbsége (pl. 

emberi szív) – mi érthető meg belőle, mi nem: közös megbeszélés. 

Eltérő modellek/makettek ugyanarról a jelenségről (pl. 

emberábrázolások), szempontfüggőség felismerése. 

Órai mérés: a megpendített húrhosszak és hangmagasságok (oktáv, 

kvint, kvart) mérése pl. gitáron, citerán. Az eredmény ábrázolása.  

Példák gyűjtése igazolható feltevésekre: az előrejelzés szerepe a 

hétköznapokban és a tudományban . 

Tudományos ismeretterjesztő filmrészlet. 

Hétköznapi vita és tudományos vita eljátszása egy konkrét 

probléma kapcsán. 

Matematika: grafikus 

ábrázolás. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: Érvelés. 

Kulcsfogalmak 
Mérés, modellezés, feltevés, igazolás, törvény, tudományos leírás, 

szimuláció, makett. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Tájékozódás térben és időben 

Órakeret 

10 

Előzetes tudás 

Függőleges és vízszintes irány, derékszög, koordináta-rendszer, 

sebesség, a kör kerülete, hasonlóság a geometriában, óra, nap, hónap, 

év. 

Fejlesztési 

feladatok 

A térbeli és időbeli tájékozódás fejlesztése.  

A mozgások leírása, az ehhez szükséges mennyiségek, jellemzők 

ismerete, használatuk begyakorlása. 

A föld- és a napközéppontú világkép összehasonlítása: azonos 

jelenség különböző szempontú értelmezése. Rendszerek változásának 

nyomon követése. 

Folyamatok kimenetelének előrejelzése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fizikai és csillagászati jelenségek sebességének összevetése. 

Időegységek. Az idő, sebesség, gyorsulás mértékegységeinek 

használata, átváltása. 

Az út, elmozdulás, sebesség, gyorsulás fogalmának ismerete, 

használata mozgások leírásában.  

Az egyenes vonalú egyenletes és az egyenletesen gyorsuló mozgás; 

a szabadesés gyorsulása fogalmának ismerete és alapvető 

összefüggései. 

A körmozgás, kerületi sebesség, szögsebesség, centripetális 

gyorsulás fogalmának és összefüggéseinek ismerete.  

 

Lehetőségek a megvalósításra: 

A Nap naponkénti égi mozgása. A csillagok égi mozgása, 

csillagképek. 

A Föld gömb alakjának bizonyítása, következményei. 

Hosszúsági és szélességi körök rendszere, a GPS lényege. 

Milyen gyorsan múlik? – a szubjektív és objektív időfogalom 

összevetése. 

A nap (a Nap látható mozgása és a Föld forgása alapján), az évszak 

és az év (a Nap évi mozgása és a Föld keringése alapján). A 

bolygók és a csillagok mozgásának különbsége.  

A mozgásokat jellemző mennyiségek közti összefüggések kvalitatív 

és kvantitatív alkalmazása. 

Matematika: 

koordináta-rendszer, 

geometriai hasonlóság, 

váltószög, vetület, 

nézet, perspektíva  

 

Kulcsfogalmak 

Csillag, bolygó, nap- és földközéppontú modell, másodperc, perc, óra, 

nap, évszak, év, elmozdulás, sebesség, gyorsulás, kerületi sebesség, 

szögsebesség, centripetális gyorsulás. 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Halmazok 

 (Gázok, folyadékok, halmazállapot-változások) 

Órakeret 

8 

Előzetes tudás Hőmérséklet, légnyomás, térfogat, sebesség, halmazállapot. 

Fejlesztési 

feladatok 

Önálló ismeretszerzés a környezet kölcsönhatásairól. 

Az időjárás napi változásainak megértése. Kísérletek végzése, 

grafikonelemzés. 

A környezetvédelem néhány példájának megismertetése, az 

érdeklődés felkeltése a környezettudatosság iránt. 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A halmazállapot-változások alapvető jellemzőinek ismerete. A 

Celsius-skála alappontjai, az olvadáspont, forráspont 

feladatmegoldás-szintű ismerete.  

A gáztörvények kvalitatív ismerete és alkalmazása. A Kelvin-skála 

és a Celsius-skála kapcsolatának ismerete. 

  

 

Lehetőségek a megvalósításra: 

 Grafikonok, folyamatábrák elemzése. 

Saját megfigyelések, egyszerű kísérletek értelmezése. 

A nyomás, hidrosztatikai nyomás meghatározása. Elemi 

feladatmegoldás, Arkhimédész törvényének ismerete. Az úszás, 

lebegés, merülés feltételeinek megállapítása és következtetések. 

Hidraulikus emelő működési elve. Pascal-törvény. 

A folyadékok összenyomhatatlanságának ismerete és konkrét 

példák. 

Történelem: Történeti 

ökológia. Önellátó és 

fogyasztói társadalom. 

Kulcsfogalmak 

 szás, lebegés, merülés, hidrosztatikai nyomás, felhajtóerő, 

gáztörvény, zárt rendszer, hő, hőmérsékleti skála, abszolút nulla fok, 

halmazállapot, olvadáspont, forráspont, napi hőmérsékletjárás, szél, 

páratartalom, harmat, dér, eső, köd, szmog (füstköd), kölcsönhatás, 

állapot, változás, egyensúly, stabilitás, folyamat, rendszer, környezet. 
 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Lendületbe jövünk! 

Órakeret 

6 

Előzetes tudás Sebesség, gyorsulás. 

Fejlesztési 

feladatok 

A változások okainak és összefüggéseinek megismerése. Az 

állandóság és a változás oksági összefüggéseinek felismerése. A 

jelenségek közös jellemzőinek felfedezése. Alapfogalmak 

megszilárdítása (természettudományos megismerés, kölcsönhatás, erő, 

rendszer, állapot, változás, egyensúly, folyamat). 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A Newton-törvények kvalitatív és egyszerű kvantitatív alkalmazása. 

A tömeg fogalma. A súrlódási erő szerepe a mindennapokban, a 

tapadási, csúszási és gördülési súrlódás megkülönböztetése.  

A lendületmegmaradás törvényének kvalitatív alkalmazása. 

 

Lehetőségek a megvalósításra: 

A lendületmegmaradás felismerése a mindennapokban: 

rakétameghajtás. 

A centripetális erő ismerete és felismerése mindennapi 

alkalmazásokban.  

A tömegvonzás ismerete, kapcsolata felismerése a bolygók 

mozgásával. 

A súly és a súlytalanság fogalmának ismerete. 

A tömeg és a súly megkülönböztetése. 

 

 

Kulcsfogalmak 
Tömeg, tehetetlenség, lendület, fizikai törvény, centripetális erő, 

súrlódási erő, tömegvonzás, súly. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Mechanikai energia 

Órakeret 

4 

Előzetes tudás Erő, sebesség, tömeg, elmozdulás. 

Fejlesztési 

feladatok 

Alapfogalmak megalapozása, mélyítése (munka, energia, mechanikai 

energiafajták, energiamegmaradás, rendszer). A munka és az energia 

kapcsolatának tudatosítása. A reverzibilis és irreverzibilis folyamatok 

megkülönböztetése konkrét példákban. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az energia, munka, teljesítmény, hatásfok fogalmának ismerete, 

elemi alkalmazása.  

 

Lehetőségek a megvalósításra: 

A helyzeti és mozgási energia, emelési és gyorsítási munka 

összefüggéseinek alkalmazása. 

Az energiamegmaradás tényének, valamint a termodinamika első 

főtételének ismerete. 

Megfordítható és megfordíthatatlan folyamatok megkülönböztetése. 

Néhány mindennap használatos gép hatásfoka, valamint a 100%-os 

hatásfok elérésének fizikai lehetetlensége. 

Egyéb energiák hővé alakulása, disszipáció. 

Az örökmozgó lehetetlensége. 

 

Kulcsfogalmak 
Energia, munka, energiafajta, hő, teljesítmény, hatásfok, állapot, 

változás, rendszer, környezet, kölcsönhatás. 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Atomi aktivitás 

Órakeret 

5 

Előzetes tudás 
Energia, elektromos töltés, elektromágneses hullám, szimmetria, 

normálalak. 

Fejlesztési 

feladatok 

Az anyag, kölcsönhatás, erők, energia, információ fogalmának 

mélyítése. Az állapot és a változás fogalmának bővítése az atomok 

mérettartományában bekövetkező jelenségek megismertetésével. Az 

energiagazdálkodással kapcsolatos felelősségtudat erősítése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az elektronburok és az atommag szerkezete. Az atomenergia és 

felhasználása. 

 

Lehetőségek a megvalósításra: 

Az anyag atomos szerkezetének vizsgálata konkrét jelenségeken 

keresztül. 

Az atommag és elektronhéj fogalmának megismerése. 

A rádióaktivitás 3 fajtájának, néhány gyakorlati alkalmazásának, az 

élő szervezetre gyakorolt hatásának megismerése. 

A maghasadás oka és feltételei, a láncreakció elve. 

Az atomenergia fogalma, felhasználásának gyakorlati módja és elvi 

lehetőségei. Előnyök és hátrányok mérlegelése. 

A Nap energiatermelése, hatása a földi életre. 

Történelem: Hirosima, 

hidegháború. 

 

Osztályfőnöki: 

fenntarthatóság, 

atomenergia. 
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Kulcsfogalmak 

Atom, proton, elektron, neutron, egyensúly, energiaminimum, 

rádióaktivitás, atomenergia, maghasadás, láncreakció, magfúzió, 

napenergia, atomerőmű. 
 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Elektromosság, mágnesesség 

Órakeret 

6 

Előzetes tudás Erő, energia, tömegvonzás, teljesítmény. 

Fejlesztési 

feladatok 

Kölcsönhatások, erők alaposabb, rendszerszerűbb ismerete, ok-okozati 

kapcsolatrendszere, az információterjedés lehetséges módjainak 

leírása az elektromágneses kölcsönhatásokon keresztül. Bővebb 

ismeretek szerzése a bennünket körülvevő térről. Alapismeretek 

szerzése az elektromágneses hullámon alapuló eszközökről. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az elektromosság és a mágnesesség, mint kölcsönhatás 

megismerése. 

  

Lehetőségek a megvalósításra: 

Példák a statikus elektromosság és a mágnesesség 

gyakorlati/természetbeni megjelenési formáira, alapvető 

összefüggések felismerése.  

Az egyenáram fogalma, jellemzőinek ismerete, egyszerű áramkörök 

összeállítása, mérések végzése. 

Az Ohm-törvény alkalmazása egyszerű esetekben. 

Az elektromos energia és teljesítmény alapvető kvalitatív 

összefüggéseinek alkalmazása, különböző elektromos eszközök 

teljesítményének összehasonlítása. 

A váltóáram fogalmának, alapvető jellemzőinek megismerése. 

Az elektromágneses indukció jelensége, gyakorlati/természetbeni 

megjelenése.  

A transzformátor működésének gyakorlati jelentősége.  

Az elektromágneses hullám tulajdonságainak ismerete, példák a 

gyakorlati alkalmazásokra. (A spektrum különböző tartományaiban: 

mikrohullámú sütő, rádióhullámok, mobiltelefon stb.) 

 

Történelem: 

felvilágosodás, 

felfedezések. 

Kulcsfogalmak 

Elektromos töltés, mágneses pólus, elektromos, mágneses tér, 

Coulomb-törvény, áramerősség, feszültség, ellenállás, egyenáram, 

váltóáram, elektromos fogyasztás, frekvencia, maximális feszültség, 

elektromágneses indukció, dinamó, transzformátor, elektromágneses 

hullám. 
 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Mi a fény? 

Órakeret 

6 

Előzetes tudás Atom, elektron, tükör, rezgés, elektromágneses hullám. 

Fejlesztési 

feladatok 

A részecske- és a hullámtulajdonság jellemzőinek felismerése a fény 

esetében, a kettősség tudatosítása.  

A fény hullámtulajdonságainak elemzése és felismerése a 

mindennapokban.  

A látható fény elektromágneses hullámként történő azonosítása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
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A fény tulajdonságai 

 

Lehetőségek a megvalósításra: 

A fényvisszaverődés, a fénytörés jelensége és alapvető kvalitatív 

szabályainak megállapítása. 

A sík, a domború és a homorú tükör leképezési szabályainak 

vizsgálata és gyakorlati alkalmazásai. 

A fényelhajlás jelensége. 

A fény elektromágneses hullám mivolta. 

A színek frekvenciaszabálya és a fénytörés frekvenciafüggésének 

következményei. 

A fotocella működésének alapjai, a fény „részecsketermészetének” 

megjelenési formái. 

A látás fizikai és biológiai alapjai: az éleslátás feltételei 

(pupillareflex, élességállítás), a látáshibák korrigálása 

A fénysebesség kitüntetett szerepe. 

Magyar nyelv és 

irodalom, művészetek:  

színek és fények a 

művészetekben. 

 

Kulcsfogalmak 
Fénytörés, fényelhajlás, domború, homorú tükör, szín, foton, 

fénysebesség. 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Csillagászat 

Órakeret 

2 

Előzetes tudás 
. Atom, magfúzió, sebesség, gyorsulás, idő, körmozgás, 

bolygómozgás, tömegvonzás, kör, ellipszis. 

Fejlesztési 

feladatok 

Különböző területek, jelenségkörök közötti kapcsolatok, 

összefüggések észrevétele, hasonlóságok, közös vonások felfedezése, 

megfogalmazása. 

Az idő- és térfogalom mélyítése, az időbeli tájékozódás fejlesztése a 

különböző léptékű folyamatok megismerése során. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az egyirányúság fölismerése és magyarázata csillagászati 

folyamatokban.  

 

Lehetőségek a megvalósításra: 

A csillagok fejlődésének főbb állomásai. 

A Naprendszer szerkezete, mérete, bolygóinak mozgása, mérete, 

típusai. 

A csillag, bolygó, üstökös, meteor megkülönböztetése. 

Szemléletes kép a táguló világegyetem elméletéről. 

Magyar nyelv és 

irodalom: A 

haladáseszme 

különböző korokban; 

az ideológiák mint a 

hatalmi rendszer 

alátámasztói.  

 

 

 

Kulcsfogalmak 
Csillag, üstökös, meteor, bolygó, galaxis, csillagkép, Naprendszer, 

Univerzum, Föld-típusú bolygó, szupernóva 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Projektmunka 

Órakeret 

4 

Előzetes tudás Egyéni (tanulási) tapasztalatok; az elsajátított ismeretek.  

Fejlesztési Projektek készítése, az ehhez szükséges képességek, kompetenciák 
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feladatok fejlesztése. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Részvétel egy szabadon választott témájú projekt tervezésében, 

megvalósításában és értékelésében; valamint a projekt 

eredményeinek bemutatásában. 

 

Lehetőségek a megvalósításra 

A diákok 4-6 fős csoportokban közösen dolgoznak egy szabadon 

választott komplex természettudományos probléma megoldásán. 

Ehhez projekttervet késztenek, felhasználják a tanórákon szerzett 

ismereteiket, de önálló ismeretszerzésre, sőt kisebb kutatások, 

vizsgálatok elemzésére is buzdíthatjuk őket.  

A projekt értékelésének lehetséges szempontjai lehetnek: 

komplexitás, az ok-okozati összefüggések felismerésére való 

törekvés, a problémamegoldás újszerűsége, a projektbeszámoló 

színvonala, egyedisége.  

Minden tantárgy:   

a projekthez 

kapcsolható tartalmi 

elemek.  

Kulcsfogalmak Projekt, tervezés, külső és belső értékelés. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei az 

évfolyam végén 

A tanuló megfogalmazza és konkrét példán fölismeri az egyszerű 

megfigyelés és a kísérlet közti különbséget. Érti a számszerűség 

jelentőségét a mérésekben, tud különböző módon ábrázolni és ábrákról 

leolvasni mérési adatokat. 

Tudja jellemezni a mozgásokat sebességükkel, gyorsulásukkal.  

Érti a tehetetlenség fogalmát, a gyorsulás formáit, okát. Kapcsolatot 

talál a tömeg és a súly között. Érti az energia, a munka, a hatásfok és a 

hő összefüggését.  

A mindennapokban tapasztalt jelenségeket meg tud magyarázni anyagi- 

és halmaztulajdonságokkal.  

Érti az elektromosság és mágnesesség alapjait, az áram mágneses, 

valamint a mágneses tér változásának elektromos hatását.  

Tisztában van a radioaktivitás okával és élettani hatásával, az 

atomenergia felszabadulásának módjaival és lehetőségeivel, környezeti 

hatásaival. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 215. 
 

 
FIZIKA, a Közlekedésgépész osztályokban az ágazathoz kapcsolódó tantárgy 

(206 óra, 2 óra/ hét 10-12. évfolyam) 

 

 

A természettudományos műveltség nemcsak a leendő mérnökök és szaktudósok, hanem 

minden ember számára fontos. A természettudományok iránti érdeklődés fokozása érdekében 

a fizika tanítása nem az alapfogalmak definiálásával, az alaptörvények bemutatásával 

kezdődik. Minden témakörben mindenki számára fontos témákkal, gyakorlati 

tapasztalatokkal, praktikus, hasznos ismeretekkel indul a tananyag feldolgozása. Senki ne 

érezhesse úgy, hogy a fizika tanulása haszontalan, értelmetlen ismeretanyag mechanikus 

elsajátítása. Rá kell vezetni a tanítványokat arra, hogy a fizika hasznos, az élet minden fontos 

területén megjelenik, ismerete gyakorlati előnyökkel jár. Mindez nem azt jelenti, hogy a 

tanítási-tanulási folyamatból kikerülnének az absztrakt ismeretek, illetve az ezekhez 

rendelhető készség- és képességelemek. A céla problémaközpontúság, a gyakorlatiasság és az 

ismeretek egyensúlyának megteremtése a motiváció folyamatos fenntartásának és minden 

diák eredményes tanulásának érdekében, mely megteremti a lehetőségét annak, hogy a 

tanulók logikusan gondolkodó, a világ belső összefüggéseit megértő, felelős döntésekre kész 

felnőttekké váljanak. 

Az elvárható alapszint az, hogy a tanulók a tantervben lévő témaköröket megismerjék, 

értelmezzék a jelenségeket, ismerjék a technikai alkalmazásokat, és így legyenek képesek a 

körülöttünk lévő természeti-technikai környezetben eligazodni. A tanterv ezzel egy időben 

lehetővé teszi a mélyebb összefüggések felismerését is, ami a differenciálás, a 

tehetséggondozás, az önálló ismeretszerzés révén a mérnöki és a természettudományos 

pályára készülők számára megfelelő motivációt és orientációt nyújthat. 

A fizika tanterv szakít a hagyományos, sokszor öncélú, „begyakoroltató” számítási 

feladatokkal. A tanterv számításokat csak olyan esetekben követel meg, amikor a számítás 

elvégzése a tananyag mélyebb megértését szolgálja vagy a számértékek önmagukban 

érdekesek.  

A tantervben a fentebb megfogalmazott elveknek megfelelően olyan modern tananyagok is 

helyet kapnak, melyek korábban nem szerepeltek a tantervekben. Egyes témák 

ismétlődhetnek is, annak megfelelően, ahogy különböző kontextusban megjelennek. Ezek az 

ismétlődések tehát természetes módon adódnak abból, hogy a tanterv nem teljesen a fizika 

tudományának hagyományos feldolgozási sorrendjét követi, hanem a mindenki számára 

fontos, a mindennapokban használható ismeretek bemutatására törekszik.  

A megváltozott szemlélet és a megújuló tartalom a tantárgy belső összefüggéseinek rendszerét 

is módosítja. Az értelmezés és a megértés szempontjából kiemelkedő jelentőségű a megfelelő 

szövegértés. Mindez felöleli a szövegben alkalmazott speciális jelrendszerek működésének 

értelmezését, a szöveg elemei közötti ok-okozati, általános-egyes vagy kategória-elem 

viszony áttekintését, az idegen vagy nem szokványos kifejezések jelentésének felismerését, az 

áttételesen megfogalmazott információk azonosítását. 

Az információs források között kiemelkedő szerepet tölt be a média, mely hatékonyan kelti 

fel az érdeklődést a tudomány eredményei iránt. A média hatása egyszerre hasznos és 

ugyanakkor igen káros is lehet. A természettudományos képzés célja ezért az is, hogy a 

diákokat médiatudatosságra nevelje, ösztönözze a világ média által való leképezésének 

kritikus elemzését, értelmezését. Fontos megértetni a diákokkal, hogy a világ ábrázolása a 

médiában nem azonos a valósággal. Az eseményeknek, jelenségeknek az alkotók által 

konstruált változatát láthatjuk. A dokumentum és ismeretterjesztő filmek esetében is fontos a 

gyártási mechanizmusokban vagy az ábrázolási szándékban rejlő érdekek vagy kényszerek 
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felfejtése. Valódi tudományos ismeretet csak hiteles forrásból, a témákat több oldalról, 

tárgyilagosan megvilágítva, megfelelő tudományos alapokkal rendelkezve szerezhetnek. 

A természettudományos képzés során jól használhatóak az informatikai eszközök. A fizika 

szempontjából ezek elsősorban a mérések értékelését segítő szoftverek, illetve a megfelelően 

megválasztott oktató programok, interneten elérhető filmek, animációk.  Azonban 

hangsúlyosan fel kell hívni a figyelmet arra, hogy az internet révén rendkívül sok szakmailag 

hibás anyag is elérhető, ami megnöveli a tanár felelősségét. 

A fizika tantárgy keretében eszközként használandó a matematika. A tanterv alkalmazása 

során az életkornak megfelelően megjelennek az adatgyűjtés, tapasztalat, értelmezés, 

megértés folyamatait segítő matematikai modellek, eszközök, például matematikai műveletek, 

függvények, táblázatok, egyenletek, grafikonok, vektorok. 

A tanterv kereszthivatkozásai a fenti képességterületekre csak a hangsúlyosabb esetekben tér 

ki külön. 

A tanulók értékelésének módszerei nem korlátozódnak a hagyományos definíciók, törvények 

kimondásán és számítási feladatok elvégzésén alapuló számonkérésre. Az értékelés során 

megjelenhet a szóbeli felelet, a teszt, az esszé, az önálló munka, az aktív tanulás közbeni 

tevékenység, illetve a csoportmunka csoportos értékelése is. A cél az, hogy a tanulók képesek 

legyenek megérteni a megismert jelenségek lényegét, az alapvető technikai eszközök 

működésének elvét, a fizikát érintő nyitott társadalmi-gazdasági kérdések, problémák 

jelentőségét, és felelős módon tudjanak állást foglalni ezekben a kérdésekben. 

A tanterv lehetővé teszi a tananyag feldolgozását az aktív tanulás módszereivel, támogatja a 

csoportmunkát, a projektfeladatok elvégzését, a kompetencia-alapú oktatást, a számítógépes 

animációk és szimulációk bemutatását, az interaktivitást, az aktív táblák és digitális palatáblák 

használatát. A tanterv sikeres megvalósításának alapvető feltétele a tananyag feldolgozásának 

módszertani sokfélesége. 

 

 

10. évfolyam 

 

E szakasz legfőbb pedagógiai üzenete az, hogy mindennapok világa megérthető, 

mennyiségileg megközelíthető, sajátos összefüggésekkel leírható, és ez a tudás a mindennapi 

életben hasznosítható, tehát közvetlenül értékké válik. Ebben az életkori szakaszban a 

klasszikus fizika legalapvetőbb témaköreinek tárgyalására kerül sor. A felvetett problémák, 

gyakorlati alkalmazások egyebek mellett a közlekedéshez, közlekedésbiztonsághoz, a modern 

tájékozódás eszközeihez, a világűr meghódításához, a természeti katasztrófák fizikai 

hátteréhez, a szűkebb és tágabb környezetünk energiaviszonyaihoz, az emberi szervezet 

mechanikai működésének és energiaegyenlegének leírásához kötődnek. Az elsajátítandó 

ismeretek, a fejlesztett készségek és képességek gyakorlatiasak, a mindennapi életben jól 

használhatók, elemei jól illeszthetők a tanulók igényeihez, életkori sajátságaihoz. A tananyag 

kialakítása során tekintettel kellett lenni a tanulók képességeinek és gondolkodásmódjának 

sokféleségére. A tananyag feldolgozása során törekedni kell a természettudományokban 

tehetséges, kiemelkedni képes tanulók folyamatos motivációjának fenntartására ugyanúgy, 

mint a természettudományos pályát nem választók általános műveltségének, 

tájékozottságának kialakítására. Különös gondot kell fordítani a tehetséggondozásra, az 

érdeklődő tanulók műszaki és természettudományos pályákra való irányítására.  

A tanult anyag megalapozza a jelenségek mögött rejlő absztrakt általános törvények 

felismerését, az alkalmazások megértését segítő egyszerű számítások elvégzését is. Képessé 

tesz a mindennapi életben is előforduló fizikai fogalmak és mennyiségek használatára, ezek 

értelmezésére más természettudományos tárgyak területén is. A cél a természet és a környezet 

belső összefüggéseinek mind mélyebb megértetése révén megnövelni a tanulóknak a lokális 
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és a globális környezet problémái iránti érzékenységét, kialakítani a cselekvő attitűdöt. Ennek 

része a környezettudatos fogyasztói szemlélet, az állampolgári felelősség fejlesztése, a fizika 

fontosságának, gyakorlati hasznának felismertetése. Az alkalmazandó pedagógiai módszerek 

a természettudományos kompetencia fejlesztése mellett különösen az anyanyelvi és digitális 

kompetenciát, a matematikai kompetenciát, valamint az együttműködést erősítik.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Tájékozódás égen-földön 

Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás Az idő mérése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Összetett rendszerek felismerése, a téridő nagyságrendjeinek, a 

természet méretviszonyainak azonosítása. Az énkép fejlesztése a 

világban elfoglalt helyünk, a távolságok és nagyságrendek 

értelmezésén keresztül. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

A földrajzi helymeghatározás 

módszerei a múltban és ma. 

Az aktuálisan rendelkezésre álló, 

helymeghatározást segítő 

eszközök, szoftverek. 

 

Ismeretek: 

Tájékozódás a földgömbön: 

Európa, hazánk, lakóhelyünk.  

A térrel és idővel kapcsolatos 

elképzelések 

fejlődéstörténetének vizsgálata. 

A természetre jellemző hatalmas 

és rendkívül kicsiny tér- és idő-

méretek összehasonlítása 

(atommag, élőlények, 

Naprendszer, Univerzum). 

A Google Earth és a Google Sky 

használata. 

A távolságmérés és helyzet-

meghatározás elvégzése 

(például: háromszögelés, 

helymeghatározás a Nap 

segítségével, radar, GPS). 

Földrajz:  

a hosszúsági és 

szélességi körök 

rendszere, 

térképismeret. 

 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: 

tudománytörténet. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat:  

GPS, műholdak 

alkalmazása, az 

űrhajózás céljai. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Tér, idő, földrajzi koordináta, vonatkoztatási rendszer. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A közlekedés kinematikai problémái 

Órakeret 

9 óra 

Előzetes tudás 

Az általános iskolából és a mindennapi tapasztalatokból szerzett 

ismeretek, melyek a közlekedésre, a mozgásra, illetve a mozgásállapot-

változásra vonatkoznak. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A közlekedés mint rendszer értelmezése, az állandóság és változás 

megjelenítése a mozgások leírásában. Az egyéni felelősségtudat 

formálása. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek,  t-idő és sebesség-idő Matematika: 
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gyakorlati alkalmazások: 

Járművek sebessége, gyorsítása, 

fékezése. 

A biztonságos (és kényelmes) 

közlekedés eszközei, például: 

tempomat, távolságtartó radar, 

tolató radar. 

Szabadesés, a jellemző út-idő 

összefüggés. A szabadesés és a 

gravitáció kapcsolata. 

 

Ismeretek: 

Kinematikai alapfogalmak: út, 

hely, sebesség, átlagsebesség.  

A sebesség különböző 

mértékegységei. 

A gyorsulás fogalma, 

mértékegysége. 

Az egyenletes körmozgást leíró 

kinematikai jellemzők 

(pályasugár, kerületi sebesség, 

fordulatszám, keringési idő, 

szögsebesség, centripetális 

gyorsulás). 

grafikonok készítése, elemzése. 

Számítások elvégzése az egyenes 

vonalú egyenletes mozgás 

esetében. 

A sebesség és a gyorsulás 

fogalma közötti különbség 

felismerése. 

A közlekedés kinematikai 

problémáinak gyakorlati, 

számításokkal kísért elemzése (a 

gyorsuló mozgás elemzése), pl.: 

adott sebesség eléréséhez 

szükséges idő, 

a fékút nagysága, 

a reakcióidő és a féktávolság 

kapcsolata. 

Mélységmérés időméréssel, a 

szabadesésre vonatkozó 

összefüggések segítségével. 

Annak felismerése, hogy a 

szabadesés gyorsulása más 

égitesteken más. 

A gyorsulás fogalmának 

megértése állandó nagyságú, de 

változó irányú pillanatnyi 

sebesség esetében. 

A periodikus mozgás 

sajátságainak áttekintése. 

függvény fogalma, 

grafikus ábrázolás, 

egyenletrendezés. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat:  

járművek legnagyobb 

sebességei, 

közlekedésbiztonsági 

eszközök, közlekedési 

szabályok. 

 

Testnevelés és sport: 

érdekes 

sebességadatok. 

 

Biológia-egészségtan:  

élőlények mozgása, 

sebességei, 

reakcióidő. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Sebesség, átlagsebesség, gyorsulás, közlekedésbiztonság. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A közlekedés dinamikai problémái 

Órakeret 

9 óra 

Előzetes tudás 
A sebesség és a gyorsulás fogalma. A mozgásállapot változásra 

vonatkozó ismeretek. Közlekedési előismeretek. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az állandóság és változás ok-okozati kapcsolatainak felismertetése a 

közlekedés rendszerében. A környezettudatos gondolkodás formálása. 

A közlekedésbiztonság, a kockázatok és következmények felmérésén és 

az egyéni, valamint társas felelősség kérdésein keresztül a felelős 

gondolkodás fejlesztése és a családi életre nevelés. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

Az utasok terhelése egyenes 

vonalú egyenletes és 

egyenletesen gyorsuló mozgás 

esetén. 

Egyszerű számítások elvégzése 

a gépjárművek fogyasztásának 

témakörében. 

Az eredő erő szerkesztése, 

kiszámolása egyszerű 

esetekben. 

Matematika:  

vektorok, művetek 

vektorokkal, 

egyenletrendezés. 

 

Történelem, társadalmi 
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A súrlódás szerepe a 

közlekedésben, például: 

megcsúszásgátló (ABS), 

kipörgésgátló, fékerő-

szabályozó, tapadás (a gumi 

vastagsága, felülete). 

Az utasok védelme a 

gépjárműben: 

gyűrődési zóna, 

biztonsági öv, 

légzsák. 

A gépjárművek fogyasztását 

befolyásoló tényezők. 

 

Ismeretek: 

Az erő fogalma, mérése, 

mértékegysége. 

Newton törvényeinek 

megfogalmazása. 

Galilei, Newton munkássága. 

A mechanikai 

kölcsönhatásokban fellépő 

erők, az erők vektorjellege.  

Speciális erőhatások (nehézségi 

erő, nyomóerő, fonálerő, 

súlyerő, súrlódási erők, 

rugóerő). 

A rugók erőtörvénye. 

A kanyarodás dinamikai 

leírása. 

Az egyenletes körmozgás 

dinamikai feltétele. 

A súrlódás szerepének 

megértése a gépjármű mozgása, 

irányítása szempontjából. 

Az energiatakarékos 

közlekedés, a környezettudatos, 

a természet épségét óvó 

közlekedési magatartás 

kialakítása. 

A közlekedésbiztonsági 

eszközök jelentőségének és 

hatásmechanizmusának 

megértése, azok tudatos és 

következetes alkalmazása a 

közlekedés során. 

A gépjármű és a környezet 

kölcsönhatásának megértése. 

Az erőhatások irányának, 

mértékének elemzése, 

értelmezése konkrét gyakorlati 

példákon. 

A kanyarodás fizikai alapjaiból 

eredő következtetések levonása 

a vezetéstechnikára nézve. 

Egyszerű számítási feladatok 

elvégzése az eredő erő és a 

gyorsulás közötti kapcsolat 

mélyebb megértése érdekében. 

A test súlya és a tömege közötti 

különbség megértése. 

 

és állampolgári 

ismeretek; technika, 

életvitel és gyakorlat: 

takarékosság, 

légszennyezés, 

zajszennyezés, 

közlekedésbiztonsági 

eszközök. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Tömeg, gyorsulás, erő, eredő erő, tehetetlenség, súly, súrlódás. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

A tömegvonzás Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás 

A kinematika és a dinamika alapfogalmai, a súly értelmezése. A 

Naprendszerről, a bolygók mozgásáról tanult általános iskolai 

ismeretek. Térképismeret. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A gravitációs kölcsönhatás értelmezése az anyagot jellemző 

kölcsönhatások rendszerében. A Naprendszer mint összetett struktúra 

értelmezése a felépítés és működés kapcsolatában. Az absztrakt 

gondolkodás fejlesztése. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési feladatok Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

Ejtési kísérletek elvégzése 

(például: kisméretű és 

Fizika:  

az egyenletes körmozgás 
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A közegellenállási erő 

természete. 

A nehézségi gyorsulás 

földrajzi helytől való függése. 

Rakéták működése. 

Űrhajózás, súlytalanság. 

Mozgások a Naprendszerben: 

a Hold és a bolygók keringése, 

üstökösök, meteorok mozgása. 

 

Ismeretek: 

Newton tömegvonzási 

törvénye. 

Eötvös Loránd munkássága. 

A lendület fogalma, a lendület-

megmaradás törvénye. 

Kozmikus sebességek: 

körsebesség, szökési sebesség. 

A bolygómozgás Kepler-féle 

törvényei.  

nagyméretű labdák esési 

idejének mérése különböző 

magasságokból). 

Egyszerű számítások 

elvégzése szabadesésre. 

A rakétaelv kísérleti 

vizsgálata. 

A súlytalanság állapotának 

megértése, a súlytalanság 

fogalmának elkülönítése a 

gravitációs vonzás hiányától. 

Az általános tömegvonzás 

törvénye, illetve a Kepler-

törvények egyetemes 

természetének felismerése. 

Tudománytörténeti 

információk gyűjtése. 

leírása. 

 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: 

tudománytörténet. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat:  

GPS, rakéták, műholdak 

alkalmazása, az űrhajózás 

céljai. 

 

Biológia-egészségtan: 

reakcióidő, állatok 

mozgásának elemzése (pl. 

medúza). 

 

Matematika: 

egyenletrendezés. 

 

Földrajz:  

a Naprendszer szerkezete, 

égitestek mozgása, 

csillagképek. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Tömegvonzás, lendület, lendület-megmaradás, Naprendszer, 

bolygómozgás. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Munka, energia, teljesítmény 

Órakeret 

7 óra 

Előzetes tudás 
A kinematika és a dinamika alapfogalmai. Vektorok felbontása 

összetevőkre. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A mechanikai energia fogalmának fejlesztése, a munka és energia 

kapcsolatának, az energia fajtáinak értelmezése. A munka, energia és 

teljesítmény értelmezésén keresztül a tudományos és köznapi 

szóhasználat különbözőségének bemutatása. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások, ismeretek 
Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások: 

Gépek, járművek motorjának 

teljesítménye, nyomatéka. 

Az emberi teljesítmény fizikai 

határai. 

A súrlódás és a közegellenállás 

hatása a mechanikai energiákra. 

 

Ismeretek: 

Munkavégzés, a mechanikai 

munka fogalma, mértékegysége. 

A mechanikai energia tárolási 

lehetőségeinek felismerése, 

kísérletek elvégzése alapján. 

A mechanikai energiák 

átalakítási folyamatainak 

felismerése kísérletek elvégzése 

alapján. 

A mechanikai energia-

megmaradás tételének 

használata számítási 

feladatokban. 

A teljesítmény fogalma, régi és 

Matematika: 

alapműveletek, 

egyenletrendezés. 

 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek; 

informatika: 

adatgyűjtés. 

 

Technika, életvitel és 
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A helyzeti energia, mozgási 

energia, rugalmas energia. 

A munkavégzés és az 

energiaváltozás kapcsolata.  

új mértékegységeinek 

megismerése (lóerő, kilowatt), 

számítási, átszámítási feladatok 

elvégzése. 

 

gyakorlat:  

technikai eszközök 

(autók, motorok). 

 

Biológia-egészségtan: 

élőlények mozgása, 

teljesítménye. 

 

Testnevelés és sport: 

sportolók 

teljesítménye. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Munka, mechanikai energia (helyzeti energia, mozgási energia, rugalmas 

energia), energia-megmaradás, teljesítmény. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Egyszerű gépek a mindennapokban 

Órakeret 

5 óra 

Előzetes tudás Az erő fogalma. Vektorok összeadása, felbontása összetevőkre. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az állandóság és változás fogalmának értelmezése, feltételeinek 

megjelenése a mechanikai egyensúlyi állapotok kapcsán. A fizikai 

ismeretek alkalmazása a helyes testtartás fontosságának megértésében 

és a mozgásszervek egészségének megőrzésében, az önismeret 

(testkép, szokások) fejlesztése. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

Egyensúlyi állapotok 

megjelenése mindennapi 

életünkben.  

Egyszerű gépek 

alkalmazása - mindennapi 

eszközeink. 

 

Ismeretek: 

Az egyensúlyi állapotok fajtái: 

biztos, 

bizonytalan, 

közömbös, 

metastabil. 

Az egyszerű gépek főbb típusai: 

egyoldalú és kétoldalú emelő, 

álló és mozgócsiga, 

hengerkerék, 

lejtő, 

csavar, 

ék. 

Testek egyensúlyi állapota, az 

egyensúly feltétele. 

Az egyensúly és a nyugalom 

közötti különbség felismerése 

konkrét példák alapján. 

A súlyvonal és a súlypont 

meghatározása méréssel, illetve 

számítással, szerkesztéssel. 

Számos példa felismerése a 

hétköznapokból az egyszerű 

gépek használatára ( háztartási 

gépek, építkezés a történelem 

folyamán, sport stb.). 

A különböző egyszerű gépek 

működésének értelmezése. 

Annak tudatosulása, hogy az 

egyszerű gépek használatával 

kedvezőbbé tehető a 

munkavégzés, azonban munkát, 

energiát így sem takaríthatunk 

meg. 

Matematika: 

alapműveletek, 

egyenletrendezés, 

műveletek 

vektorokkal. 

 

Testnevelés és sport: 

kondicionáló gépek, a 

test egyensúlyának 

szerepe az egyes 

sportágakban. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat:  

erőátviteli eszközök, 

technikai eszközök. 
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A forgatónyomaték fogalma. 

Arkhimédész munkássága. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Egyensúlyi állapot, forgatónyomaték, egyszerű gép. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Rezgések, hullámok 

Órakeret 

7 óra 

Előzetes tudás 

Az egyenletes körmozgás kinematikájának és dinamikájának 

alapfogalmai. Vektorok. Rugóerő, rugalmas energia. Mechanikai 

energia-megmaradás. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Rezgések és hullámok a Földön a felépítés és működés 

viszonyrendszerében. A jelenségkör dinamikai hátterének értelmezése. 

A társadalmi felelősség kérdéseinek hangsúlyozása a természeti 

katasztrófák bemutatásán keresztül. Az időmérés technikai és 

kultúrtöténeti vonatkozásainak bemutatása.  Kezdeményezőkészség, 

együttműködés fejlesztése. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési feladatok Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

Periodikus jelenségek (rugóhoz 

erősített test rezgése, fonálinga 

mozgása). 

Csillapodó rezgések. 

Kényszerrezgések. 

Rezonancia, rezonancia-

katasztrófa. 

Mechanikai hullámok 

kialakulása.  

Földrengések kialakulása, 

előrejelzése, tengerrengések, 

cunamik. 

Az árapály-jelenség. A Hold és 

a Nap szerepe a jelenség 

létrejöttében. 

 

Ismeretek: 

A harmonikus rezgőmozgás 

jellemzői:  

rezgésidő (periódusidő), 

amplitúdó,  

frekvencia.  

A harmonikus rezgőmozgás és a 

fonálinga mozgásának 

energiaviszonyai, a csillapítás 

leírása. 

Hosszanti (longitudinális), 

keresztirányú (transzverzális) 

Rezgő rendszerek kísérleti 

vizsgálata. 

A rezonancia feltételeinek 

tanulmányozása gyakorlati 

példákon a technikában és a 

természetben. 

A rezgések általános voltának, 

létrejöttének megértése, a 

csillapodás jelenségének 

felismerése konkrét példákon. 

A rezgések gerjesztésének 

felismerése néhány gyakorlati 

példán. 

A hullámok mint térben terjedő 

rezgések értelmezése gyakorlati 

példákon. 

A földrengések létrejöttének 

elemzése a Föld szerkezete 

alapján. 

A földrengésekre, 

tengerrengésekre vonatkozó 

fizikai alapismeretek elsajátítása, 

a természeti katasztrófák idején 

követendő helyes magatartás, a 

földrengésbiztos épületek 

sajátságainak megismerése. 

Árapály-táblázatok elemzése. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat:  

időmérő szerkezetek, 

hidak, mozgó 

alkatrészek. 

 

Matematika: 

alapműveletek, 

egyenletrendezés, 

táblázat és grafikon 

készítése. 

 

Földrajz: 

földrengések, 

lemeztektonika, 

árapály-jelenség. 
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hullám. 

A mechanikai hullámok 

jellemzői: hullámhossz, 

terjedési sebesség. 

A hullámhosszúság, a 

frekvencia és a terjedési 

sebesség közötti kapcsolat 

ismerete.  

Huygens munkássága.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Harmonikus rezgőmozgás, frekvencia, rezonancia, mechanikai hullám, 

hullámhosszúság, hullám terjedési sebessége. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Energia nélkül nem megy 

Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás Mechanikai energiafajták. Mechanikai energia-megmaradás.  

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Az energia fogalmának kiterjesztése a hőtanra a környezet és 

fenntarthatóság, a környezeti rendszerek állapotának, valamint az ember 

egészsége vonatkozásában. A tudatos és egészséges táplálkozás iránti 

igény erősítése. A tudomány, technika, kultúra szempontjából az 

innováció és a kutatások jelentőségének felismerése. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

A helyes táplálkozás energetikai 

vonatkozásai. 

Joule-kísérlet: a hő mechanikai 

egyenértéke. 

Gépjárművek energiaforrásai, a 

különböző üzemanyagok 

tulajdonságai. 

Különleges meghajtású 

járművek, például hibridautó, 

hidrogénnel hajtott motor, 

üzemanyagcella (tüzelőanyag-

cella), elektromos autó. 

 

Ismeretek: 

A legfontosabb élelmiszerek 

energiatartalmának ismerete. 

A hőközlés és az égéshő 

fogalma. 

A hő régi és új mértékegységei: 

kalória, joule. 

Joule munkássága. 

A fajhő fogalma. 

A hatásfok fogalma, motorok 

hatásfoka. 

Egyes táplálékok 

energiatartalmának 

összehasonlítása egyszerű 

számításokkal. 

A hő fogalmának megértése, a 

hő és hőmérséklet fogalmának 

elkülönítése. 

A gépjárművek energetikai 

jellemzőinek felismerése, a 

környezetre gyakorolt hatás 

mérlegelése. 

 j járműmeghajtási megoldások 

nyomon követése gyűjtőmunka 

alapján, előnyök, hátrányok 

mérlegelése, összehasonlítás. 

Kémia:  

az üzemanyagok 

kémiai energiája, a 

táplálék 

megemésztésének 

kémiai folyamatai, 

elektrolízis. 

 

Biológia-egészségtan: 

a táplálkozás alapvető 

biológiai folyamatai. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat:  

folyamatos 

technológiai 

fejlesztések, 

innováció. 
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Hő, fajhő, kalória, égéshő, hatásfok. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A Nap 

Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás Hőátadás. Energiák átalakítása. Energia-megmaradás.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A hőterjedés különböző mechanizmusainak (hővezetés, hőáramlás, 

hősugárzás) áttekintése a környezet és fenntarthatóság, a környezeti 

rendszerek állapotának vonatkozásában. A hőtani ismeretek 

alkalmazása adott hétköznapi témában gyűjtött adatok kritikus 

értelmezésére, az alkalmazási lehetőségek megítélésére. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 
Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

A Napból a Föld felé áramló 

energia. 

A napenergia felhasználási 

lehetőségei, például: 

napkollektor, napelem, 

napkohó, napkémény, naptó. 

A hőfényképezés gyakorlati 

hasznosítása. 

A hővezetés, a hőáramlás és a 

hősugárzás megjelenése egy 

lakóház működésében, 

lehetőségek energiatakarékos 

lakóházak építésekor. 

 

Ismeretek: 

Hővezetés: hővezető anyagok, 

hőszigetelő anyagok. 

Hőáramlás: természetes és 

mesterséges hőáramlás. 

Hősugárzás: kisugárzás, 

elnyelődés.  

Abszolút hőmérséklet, Kelvin-

skála. 

A napsugárzás jelenségének, a 

napsugárzás és a környezet 

kölcsönhatásainak megismerése. 

A napállandó értelmezése. 

A napenergia felhasználási 

lehetőségeinek környezettudatos 

felismerése. 

A hőkisugárzás és a 

hőelnyelődés arányosságának 

kvalitatív értelmezése. 

A hővezetés, a hőáramlás és a 

hősugárzás alapvető 

jellemzőinek felismerése, 

alkalmazása gyakorlati 

problémák elemzésekor.  

Biológia-egészségtan: 

az „éltető Nap”, 

hőháztartás, 

öltözködés. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom; történelem, 

társadalmi és 

állampolgári ismeretek; 

vizuális kultúra:  

a Nap kitüntetett 

szerepe a mitológiában 

és a művészetekben. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: 

anyagismeret, 

takarékosság. 

 

Földrajz: csillagászat; a 

napsugárzás és az 

éghajlat kapcsolata. 

Kulcsfogalmak 

/fogalmak 

Hővezetés, hőáramlás, hősugárzás. 

 

 

Tematikai egység 

/Fejlesztési cél 
Energiaátalakító gépek 

Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás Hőtani alapismeretek. Energiák átalakítása. Energia-megmaradás.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

Termikus rendszerek működésére vonatkozó általános elvek 

elsajátítása. Technikai rendszerek szerepének megismerése a háztartás 
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céljai energiaellátásában. A környezet és fenntarthatóság vonatkozásainak 

áttekintése. Az egyéni felelősség erősítése, a felelős döntés 

képességének természettudományos megalapozása a háztartással 

kapcsolatos döntésekben. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

Fűtő és hűtő rendszerek: 

napkollektor, hőszivattyú, 

klímaberendezések. 

Megújuló energiák hasznosítása: 

vízi erőművek, szélkerekek, víz 

alatti „szélkerekek”, biodízel, 

biomassza, biogáz. 

 

Ismeretek: 

Az energia-munka átalakítás 

alapvető törvényszerűségeinek 

és lehetőségeinek, a 

hasznosítható energia 

fogalmának ismerete.  

A hőtan első főtételének 

értelmezése, egyszerű esetekben 

történő alkalmazása. 

Hőerőgépek felismerése a 

gyakorlatban, például: gőzgép, 

gőzturbina, belső égésű 

motorok, Stirling-gép. 

Sütő- és főzőkészülékek a 

múltban, a jelenben és a 

közeljövőben, használatuk 

megismerése, kipróbálása.  

Kémia:  

gyors és lassú égés, 

élelmiszerkémia. 

 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek:  

beruházás 

megtérülése, 

megtérülési idő. 

 

Biológia-egészségtan: 

táplálkozás, ökológiai 

problémák. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Megújuló energia, hasznosítható energia. 

 

 

Tematikai egység 

/Fejlesztési cél 

Hasznosítható energia Órakeret 

7 óra 

Előzetes tudás A hőtan első főtétele. Energiák átalakítása. Energia-megmaradás.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Termikus rendszerek működésére vonatkozó általános elvek 

elsajátítása. A fenntarthatóságának kérdéseinek felismerése a 

környezeti rendszerekben. Technikai rendszerek szabályozásának 

bemutatása az atomenergia felhasználása kapcsán. Az absztrakt 

gondolkodás fejlesztése. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

Az emberiség 

energiaszükséglete. 

Az energia felhasználása az 

egyes földrészeken, a különböző 

országokban. 

A hasznosítható energia 

előállításának lehetőségei. 

Az atomfegyverek típusai, 

kipróbálásuk, az atomcsönd-

egyezmény. 

A hasznosítható energia 

fogalmának értelmezése. 

A tömeghiány fogalmának 

ismerete, felhasználása 

egyszerűbb számítási 

feladatokban, az atommag-

átalakulások során felszabaduló 

energia nagyságának 

kiszámítása. 

A tömeg-energia egyenértékűség 

értelmezése. 

Az atomenergia felhasználási 

Kémia:  

az atommag, 

reverzibilis és nem 

reverzibilis 

folyamatok. 

 

Biológia-egészségtan: 

sugárzások biológiai 

hatásai, ökológiai 

problémák, az élet 

mint speciális 

folyamat, ahol a rend 
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Az atomreaktorok típusai. 

A radioaktív hulladékok 

elhelyezésének problémái. 

A közeljövőben Magyarországon 

épülő erőművek típusai. 

 

Ismeretek: 

Megfordítható és nem-

megfordítható folyamatok. 

Megújuló és a nem-megújuló 

energiaforrások.  

Szilárd Leó, Wigner Jenő, Teller 

Ede munkássága.  

lehetőségeinek megismerése. 

Megújuló és nem megújuló 

energiaforrások 

összehasonlítása. 

A hőtan második főtételének 

értelmezése néhány gyakorlati 

példán keresztül. (pl. hőterjedés 

iránya, energia disszipáció 

részecske szintű értelmezése) 

Rend és rendezetlenség fogalmi 

tisztázása, spontán és 

rendeződési folyamatok 

értelmezése egyszerű esetekben.  

növekszik. 

 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek:  

a Hirosimára és 

Nagaszakira ledobott 

két atombomba 

története, politikai 

háttere, későbbi 

következményei.  

 

Földrajz: 

energiaforrások. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Megfordítható, nem-megfordítható folyamat, rend és rendezetlenség, 

atomenergia, hasznosítható energia. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a 

két évfolyamos 

ciklus végén 

A 9–10. évfolyam végére a tanulók legyenek képesek eligazodni közvetlen 

természeti és technikai környezetükben, tudják a tanultakat összekapcsolni 

mindennapi eszközeik működési elvével, biztonságos használatával. 

Legyenek tisztában saját szervezetük működésének mechanikai 

sajátságaival, a szervezet energiaeegyenlegét befolyásoló tényezőkkel, 

valamint a mozgás, tájékozódás, közlekedés legalapvetőbb fizikai 

vonatkozásaival és az energia forrásaival, ezek gyakorlati vonatkozásaival.  

Legyenek képesek fizikai jelenségek megfigyelésére és az ennek során 

szerzett tapasztalatok elmondására. Tudják feltárni a megfigyelt 

jelenségek ok-okozati hátterét. Tudják helyesen használni a tanult fizikai 

alapfogalmakat. Ismerjék és használják a tanult fizikai mennyiségek 

mértékegységeit. Tudják a tanult mértékegységeket a mindennapi életben 

is használt mennyiségek esetében használni. Legyenek képesek a tanult 

összefüggéseket, fizikai állandókat a képlet- és táblázatgyűjteményből 

kiválasztani, a formulákat értelmezni. Legyenek képesek a világhálón a 

témához kapcsolódó érdekes és hasznos adatokat, információkat gyűjteni. 

Legyenek tisztában azzal, hogy a fizika átfogó törvényeket ismer fel, 

melyek alkalmazhatók jelenségek értelmezésére, egyes események 

minőségi és mennyiségi előrejelzésére. Legyenek képesek egyszerű fizikai 

rendszerek esetén a lényeges elemeket a lényegtelenektől elválasztani, 

tudjanak egyszerűbb számításokat elvégezni és helyes logikai 

következtetéseket levonni. 
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11–12. évfolyam 

 

E képzési szakaszban első felében folytatódik a mindennapok fizikája, tehát a fizika 

gyakorlatias, felhasználás központú bemutatása. Az időjárás fizikai sajátságaival, a 

háztartások elektromos ellátásával, a hangok világával, környezetünk állapotával, a 

környezetvédelem kérdéseivel foglalkoznak a diákok. A szakasz végéhez közeledve 

megfogalmazódó legfőbb pedagógiai üzenet, hogy a leírások, a világról alkotott kép, a 

természettudományos modellek nem azonosak a valósággal, hanem annak a lehetőséghez 

mért legjobb megközelítései; hogy a természettudományos tudás az osztatlan emberi 

műveltség része, és ezer szálon kapcsolódik a humán kultúrához, a lét nagy kérdéseihez. A 

természettudományos világkép fejlődik, átalakul, és ez a fejlődés a technikai fejlődést 

alapozza meg. A másik fontos üzenet az, hogy a tudomány társadalmi jelenség. Működése, 

szabályozása, háttérintézményei, témaválasztása, következtetéseinek következményei 

megjelennek a mindennapi döntésekben, értékítéletekben. Tudatosítani kell, hogy a tudomány 

és gazdaság szoros kapcsolatban van, és kapcsolatrendszerük legfőbb sajátságainak 

megismerése elengedhetetlen a felelős állampolgári viselkedés elsajátításához. A tudomány 

egyben olyan működési forma, szabályrendszer, mely viszonylag pontosan definiálja 

önmagát. Így könnyen elkülöníthető az áltudományoktól és jól elkülönül a hit kérdéseitől. 

Az ebben az életkori szakaszban tárgyalt témakörök komplexek, fejlesztik a szintézis 

létrehozásának képességét, és mindinkább filozófiai, ismeretelméleti, irodalmi, 

művészettörténeti aspektusokat hordoznak magukban. Ilyen az atom- és magfizika, valamint a 

csillagászat, melyek az anyagról, térről, időről kialakult átfogó képzeteinket, az emberiség és 

kozmikus környezetünk létrejöttét és sorsát, lehetőségeinket, felelősségünket és a jövő útjait 

veszik górcső alá. 

Ebben az életkorban tárgyaljak a tudomány és technika legdinamikusabban fejlődő fejezetét, a 

kommunikáció, információ, vizualitás témaköreit, azokat a területeket, ahol a naprakészségre 

való törekvés leginkább elengedhetetlen mind a helyi tantervek írói, mind a tankönyvek 

szerzői, mind a tanárok részéről. Mindez átírhatja a hagyományos tanár-diák szereposztást is, 

hiszen elképzelhető, hogy egyes újdonságok kapcsán a diákok tájékozottabbak tanáruknál. A 

tanár nem feltétlenül az információ birtoklásában, hanem az információk kezelésében, 

összefüggésrendszerben való értelmezésében, a tudás megszerzésének menedzselésében 

múlhatja felül tanítványait, és szerezhet előttük valódi tekintélyt. A mindenkiben élő 

kíváncsiságra kell építeni. Hogyan, milyen elven működnek, mire használhatóak 

mindennapjaink informatikai eszközei, azok az eszközök, melyekkel naponta találkoznak? 

A fejlesztési célok fókuszában az erkölcsi nevelés, az állampolgárságra, demokráciára való 

nevelés, az egészség és fenntarthatóság kérdései állnak, a kompetenciák közül az állampolgári 

és esztétikai-művészeti kompetenciák hangsúlyosabb megjelenése jelent új színt. 

Fontos üzenet: a világ leírhatatlanul bonyolult, izgalmas, elmélyedésre, gondolkodásra 

késztet. A megértés, a gondolkodás nyújtotta öröm egyik legfontosabb emberi érték. 

 

 

11. éfvolyam 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Vízkörnyezetünk fizikája Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás Fajhő, hőmennyiség, energia.  
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A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A környezet és fenntarthatóság kérdéseinek értelmezése a vízkörnyezet 

kapcsán, a környezettudatosság fejlesztése. Halmazállapot-változások 

sajátságainak azonosítása termikus rendszerekben, a fizikai modellezés 

képességének fejlesztése. Képi és verbális információ feldolgozásának 

erősítése. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

A víz különleges tulajdonságai 

(rendhagyó hőtágulás, nagy 

olvadáshő, forráshő, fajhő), ezek 

hatása a természetben, illetve 

mesterséges környezetünkben.  

Halmazállapot-változások 

(párolgás, forrás, lecsapódás, 

olvadás, fagyás, szublimáció).  

A nyomás és a halmazállapot-

változás kapcsolata. 

Kölcsönhatások határfelületeken 

(felületi feszültség, 

hajszálcsövesség). 

Lakóházak vizesedése. 

Vérnyomás, véráramlás. 

 

Ismeretek: 

A szilárd anyagok, folyadékok 

és gázok tulajdonságai.  

A halmazállapot-változások 

energetikai viszonyai: 

olvadáshő, forráshő, párolgáshő.  

A különböző halmazállapotok 

meghatározó tulajdonságainak 

rendszerezése, ezek értelmezése 

részecskemodellel és 

kölcsönhatás-típusokkal. 

A jég rendhagyó hőtágulásából 

adódó teendők, szabályok 

összegyűjtése (pl. a mélységi 

fagyhatár szerepe az épületeknél, 

vízellátásnál stb.). 

Hőmérséklet-hőmennyiség 

grafikonok készítése, elemzése 

halmazállapot-változásoknál. 

A végső hőmérséklet 

meghatározása különböző 

halmazállapotú, illetve 

különböző hőmérsékletű 

anyagok keverésénél. 

A felületi jelenségek önálló 

kísérleti vizsgálata. 

A vérnyomásmérés elvének 

átlátása.  

Matematika:  

a függvény fogalma, 

grafikus ábrázolás, 

egyenletrendezés. 

 

Biológia-egészségtan: 

hajszálcsövesség 

szerepe növényeknél, 

a levegő 

páratartalmának a 

hatása az élőlényekre, 

fagykár a 

gyümölcsösökben, a 

vérnyomásra ható 

tényezők. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: 

autók hűtési 

rendszerének téli 

védelme. 

 

Kémia:  

a különböző 

halmazállapotú 

anyagok 

tulajdonságai, 

kapcsolatuk a 

szerkezettel, a 

halmazállapot-

változások 

anyagszerkezeti 

értelmezése, 

adszorpció. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Olvadáshő, forráshő, párolgáshő, termikus egyensúly, felületi 

feszültség.  

 

 

Tematikai egység 

/Fejlesztési cél 
Hidro- és aerodinamikai jelenségek, a repülés fizikája 

Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás A nyomás. 
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A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A környezet és fenntarthatóság kérdéseinek tudatosítása az időjárást 

befolyásoló fizikai folyamatok vizsgálatával kapcsolatban. 

Együttműködés, kezdeményezőkészség fejlesztése csoportmunkában 

folytatott vizsgálódás során. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

A légnyomás változásai. A 

légnyomás függése a tengerszint 

feletti magasságtól és annak 

élettani hatásai. A légnyomás és 

az időjárás kapcsolata. 

Hidro- és aerodinamikai 

jelenségek. 

Az áramlások nyomásviszonyai. 

A repülőgépek szárnyának 

sajátosságai (a szárnyra ható 

emelőerő). A légcsavar 

kialakításának sajátságai. 

A légkör áramlásainak és a 

tenger áramlásának fizikai 

jellemzői, a mozgató fizikai 

hatások.  

Az időjárás elemei, 

csapadékformák, a csapadékok 

kialakulásának fizikai leírása. 

A víz körforgása, befagyó tavak, 

jéghegyek. 

A szél energiája. 

Termik (például: vitorlázó 

repülő, sárkányrepülő, 

vitorlázóernyő), repülők 

szárnykialakítása. 

Hangrobbanás. 

Légzés. 

 

Ismeretek: 

Nyomás, hőmérséklet, 

páratartalom. A levegő mint 

ideális gáz jellemzése. 

A hidrosztatikai nyomás, 

felhajtóerő.  

A páratartalom fogalma, a 

telített gőz.  

A repülés elve. A légellenállás. 

Röppálya. 

Kármán Tódor munkássága. 

A felhajtóerő mint hidrosztatikai 

nyomáskülönbség értelmezése. 

A szél épületekre gyakorolt 

hatásának értelmezése példákon. 

Természeti és technikai példák 

gyűjtése és a fizikai elvek 

értelmezése a repülés kapcsán 

(termések, állatok, repülő 

szerkezetek stb.). 

Az időjárás elemeinek önálló 

vizsgálata. 

A jég rendhagyó viselkedése 

következményeinek bemutatása 

konkrét gyakorlati példákon.  

A szélben rejlő energia 

lehetőségeinek átlátása.  

A szélerőművek előnyeinek és 

hátrányainak demonstrálása. 

Egyszerű repülőeszközök 

készítése. 

Önálló kísérletezés: felfelé 

áramló levegő bemutatása, a 

tüdő modellezése stb. 

Matematika: 

exponenciális 

függvény. 

 

Testnevelés és sport: 

sport nagy 

magasságokban, 

sportolás a mélyben. 

 

Biológia-egészségtan: 

keszonbetegség, 

hegyibetegség, 

madarak repülése. 

 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek; technika, 

életvitel és gyakorlat: 

közlekedési 

szabályok. 

 

Földrajz:  

térképek, atlaszok 

használata, 

csapadékok, 

csapadékeloszlás, 

légköri nyomás, a 

nagy földi légkörzés, 

tengeráramlatok, a víz 

körforgása. 

Kulcsfogalmak/ Légnyomás, hidrosztatikai nyomás és felhajtóerő, aerodinamikai 
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fogalmak felhajtóerő. 

 

 

Tematikai egység 

/Fejlesztési cél 
Globális környezeti problémák fizikai vonatkozásai 

Órakeret 

7 óra 

Előzetes tudás A hő terjedésével kapcsolatos ismeretek. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A környezettudatos magatartás fejlesztése, a globális szemlélet 

erősítése. A környezeti rendszerek állapotának, védelmének és 

fenntarthatóságának megismertetése gyakorlati példákon keresztül. 

Médiatudatosságra nevelés a szerzett információk tényeken alapuló, 

kritikus mérlegelésén keresztül. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

Hatásunk a környezetünkre, az 

ökológiai lábnyomot 

meghatározó tényezők:  

táplálkozás, lakhatás, közlekedés 

stb. A hatások elemzése a fizika 

szempontjából. 

A Föld véges eltartóképessége. 

Környezetszennyezési, 

légszennyezési problémák, azok 

fizikai hatása. 

Az ózonpajzs szerepe. 

Ipari létesítmények biztonsága. 

A globális felmelegedés kérdése. 

Üvegházhatás a természetben, az 

üvegházhatás szerepe.  

A globális felmelegedéssel 

kapcsolatos tudományos, 

politikai és áltudományos viták. 

 

Ismeretek: 

A hősugárzás (elektromágneses 

hullám) kölcsönhatása egy 

kiterjedt testtel. 

Az üvegházgázok fogalma, az 

emberi tevékenység szerepe az 

üvegházhatás erősítésében. 

A széndioxid-kvóta. 

Megfelelő segédletek 

felhasználásával a saját 

ökológiai lábnyom 

megbecsülése. A csökkentés 

módozatainak végiggondolása, 

környezettudatos fogyasztói 

szemlélet fejlődése. 

A környezeti ártalmak 

megismerése, súlyozása 

(például: újságcikkek 

értelmezése, a környezettel 

kapcsolatos politikai viták pro- 

és kontra érvrendszerének 

megértése).  

A globális felmelegedés objektív 

tényeinek és a lehetséges 

okokkal kapcsolatos 

feltevéseknek az elkülönítése.  

A környezet állapota és a 

gazdasági érdekek lehetséges 

összefüggéseinek megértése.  

Biológia-egészségtan: 

az ökológia fogalma. 

 

Földrajz: 

környezetvédelem, 

megújuló és nem 

megújuló 

energiaforrások. 

Kulcsfogalma 

/fogalmak 

Ökológiai lábnyom, üvegházhatás, globális felmelegedés, ózonpajzs. 

 

 

Tematikai egység 

/Fejlesztési cél 
A hang és a hangszerek világa 

Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás Rezgések fizikai leírása. A sebesség fogalma. 
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A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A hang szerepének megértése az emberi szervezet megismerésében, az 

ember érzékelésében, egészségében. A hang szerepének megismerése a 

kommunikációs rendszerekben. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

A hangsebesség mérése, a 

hangsebesség függése a 

közegtől. 

Doppler-hatás. 

Az emberi hangérzékelés fizikai 

alapjai. 

A hangok keltésének eljárásai, 

hangszerek. 

Húros hangszerek, a húrok 

rezgései. 

Sípok fajtái. 

A zajszennyezés. 

Ultrahang a természetben és 

gyógyászatban. 

 

Ismeretek: 

A hang fizikai jellemzői. 

A hang terjedésének 

mechanizmusa.  

Hangintenzitás, a decibel 

fogalma. 

Felharmonikusok.  

A hangmagasság és frekvencia 

összekapcsolása kísérleti 

tapasztalat alapján.  

Hangsebességmérés elvégzése. 

Közeledő, illetve távolodó autók 

hangjának vizsgálata. 

Gyűjtőmunka: néhány 

jellegzetes hang elhelyezése a 

decibelskálán. 

Kísérlet: felhang megszólaltatása 

húros hangszeren, kvalitatív 

vizsgálatok: 

feszítőerő - hangmagasság. 

Vizet tartalmazó kémcsövek 

hangmagasságának vizsgálata. 

Gyűjtőmunka: a fokozott 

hangerő egészségkárosító hatása, 

a hatást csökkentő biztonsági 

intézkedések. 

Matematika: 

periodikus 

függvények. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat:  

járművek és egyéb 

eszközök 

zajkibocsátása, 

zajvédelem és az 

egészséges 

környezethez való jog 

(élet az autópályák 

szomszédságában). 

 

Biológia-egészségtan: 

a hallás, a denevérek 

és az ultrahang 

kapcsolata, az 

ultrahang szerepe a 

diagnosztikában, 

„gyógyító hangok”, 

fájdalomküszöb. 

 

Ének-zene:  

a hangszerek típusai. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Frekvencia, terjedési sebesség, hullámhossz, alaphang, felharmonikus. 

 

 

Tematikai egység 

/Fejlesztési cél 
Szikrák és villámok 

Órakeret 

9 óra 

Előzetes tudás Erő-ellenerő, munkavégzés, elektromos töltés fogalma. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az elektromos alapjelenségek értelmezése az anyagot jellemző egyik 

alapvető kölcsönhatásként. A sztatikus elektromosságra épülő technikai 

rendszerek felismerése. Az elektromos rendszerek használata során a 

felelős magatartás kialakítása. A veszélyhelyzetek felismerése, 

megelőzése, felkészülés a segítségnyújtásra. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

Elektrosztatikus alapjelenségek: 

Az elektromos töltés fogalma, az 

elektrosztatikai alapfogalmak, 

alapjelenségek értelmezése, 

Fizika:  

erő, kölcsönhatás 

törvénye. 
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dörzselektromosság, töltött 

testek közötti kölcsönhatás, 

földelés. 

A fénymásoló és a 

lézernyomtató működése. 

A villámok keletkezése, fajtái, 

veszélye, a villámhárítók 

működése.  

Az elektromos töltések tárolása: 

kondenzátorok, szuper-

kondenzátorok. 

 

Ismeretek: 

Ponttöltések közötti erőhatás, az 

elektromos töltés egysége. 

Elektromosan szigetelő és vezető 

anyagok. 

Az elektromosság fizikai 

leírásában használatos fogalmak: 

elektromos térerősség, 

feszültség, kapacitás. 

Az elektromos kapacitás 

fogalma, mértékegysége. 

Benjamin Franklin munkássága. 

gyakorlati tapasztalatok, 

kísérletek alapján. 

Ponttöltések közötti erő 

kiszámítása.  

Különböző anyagok kísérleti 

vizsgálata vezetőképesség 

szempontjából, jó szigetelő és jó 

vezető anyagok felsorolása. 

Egyszerű elektrosztatikai 

jelenségek felismerése a 

fénymásoló és nyomtató 

működésében sematikus ábra 

alapján.  

A villámok veszélyének, a 

villámhárítók működésének 

megismerése, a helyes 

magatartás elsajátítása zivataros, 

villámcsapás-veszélyes időben. 

Az elektromos térerősség és az 

elektromos feszültség 

jelentésének megismerése, 

használatuk a jelenségek 

leírásában, értelmezésében. 

A kondenzátorok szerepének 

felismerése az 

elektrotechnikában konkrét 

példák alapján.  

 

Kémia:  

az atom összetétele, 

az elektronfelhő. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: 

fénymásolók, 

nyomtatók, 

balesetvédelem. 

 

Matematika: 

alapműveletek, 

egyenletrendezés, 

számok normálalakja. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Elektromos töltés, szigetelő anyag, vezető anyag, elektromos térerősség, 

elektromos feszültség, kondenzátor. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Az elektromos áram 

Órakeret 

9 óra 

Előzetes tudás 
Elektrosztatikai alapfogalmak, vezető és szigetelő anyagok, 

elektromos feszültség fogalma. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az egyenáramú elektromos hálózatok mint technikai rendszerek 

azonosítása, az áramok szerepének felismerése a szervezetben, az 

orvosi diagnosztikában. Az önálló ismeretszerzési képesség 

fejlesztése. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

Az elektromos áram élettani 

hatása: az emberi test 

áramvezetési tulajdonságai, 

idegi áramvezetés.  

Az elektromos áram élettani 

szerepe, diagnosztikai és 

Az elektromos áram 

létrejöttének megismerése, 

egyszerű áramkörök 

összeállítása. 

Az elektromos áram hő-, fény-, 

kémiai és mágneses hatásának 

megismerése kísérletekkel, 

demonstrációkkal. 

Biológia-egészségtan: 

idegrendszer, a szív 

működése, az agy 

működése, orvosi 

diagnosztika, terápia. 

 

Matematika:  

grafikon készítése. 
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terápiás orvosi alkalmazások.  

Az emberi test ellenállása és 

annak változásai (pl.: áramütés 

hatása, hazugságvizsgáló 

működése). 

Vezetők elektromos 

ellenállásának 

hőmérsékletfüggése. 

 

Ismeretek: 

Az elektromos áram fogalma, az 

áramerősség mértékegysége. 

Az elektromos ellenállás 

fogalma, mértékegysége. 

Ohm törvénye. 

Orvosi alkalmazások: EKG, 

EEG felhasználási területeinek, 

diagnosztikai szerepének 

átlátása, az akupunktúrás pontok 

kimérése ellenállásmérővel. 

Az elektromos ellenállás 

kiszámítása, mérése, az értékek 

összehasonlítása. 

Az emberi test (bőr) 

ellenállásának mérése különböző 

körülmények között, 

következtetések levonása. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: 

érintésvédelem. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Áramkör, elektromos áram, elektromos ellenállás. 

 

 

Tematikai egység 

/Fejlesztési cél 
Lakások, házak elektromos hálózata 

Órakeret 

9 óra 

Előzetes tudás 
Egyenáramok alapfogalmai, az elektromos feszültség és ellenállás 

fogalma. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A háztartás elektromos hálózatának mint technikai rendszernek 

azonosítása, az érintésvédelmi szabályok elsajátítása. A 

környezettudatosság és energiahatékonyság szempontjainak elsajátítása 

az elektromos energia felhasználásában. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

Elektromos hálózatok kialakítása 

lakásokban, épületekben, 

elektromos kapcsolási rajzok. 

Az elektromos áram veszélyei, 

konnektorok lezárása 

kisgyermekek védelme 

érdekében. 

A biztosíték (kismegszakító) 

működése, használata, olvadó- 

és automatabiztosítók. 

Háromeres vezetékek használata, 

a földvezeték szerepe. 

Az energiatakarékosság 

kérdései, vezérelt (éjszakai) 

áram. 

 

Az egyszerűbb kapcsolási rajzok 

értelmezése. 

A soros és a párhuzamos 

kapcsolások legfontosabb 

jellemzőinek megismerése 

kísérleti vizsgálatok alapján.  

Az elektromosság veszélyeinek 

megismerése. 

A biztosítékok szerepének 

megismerése a lakásokban. 

Az elektromos munkavégzés, a 

Joule-hő, valamint az elektromos 

teljesítmény kiszámítása, 

fogyasztók teljesítményének 

összehasonlítása. 

Az energiatakarékosság 

kérdéseinek ismerete, a 

villanyszámla értelmezése. 

Matematika: 

egyenletrendezés, 

műveletek törtekkel. 

 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek; technika, 

életvitel és gyakorlat: 

takarékosság, 

energiagazdálkodás. 
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Ismeretek: 

Az elektromos munka, a Joule-

hő, valamint az elektromos 

teljesítmény fogalma. 

Soros és párhuzamos kapcsolás. 

Egyszerűbb számítási feladatok, 

gazdaságossági számítások 

elvégzése.  

Régi és mai elektromos 

világítási eszközök 

összehasonlítása.  

Hagyományos izzólámpa és 

azonos fényerejű, fehér LED-

eket tartalmazó lámpa 

elektromos teljesítményének 

mérése és összehasonlítása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Soros és párhuzamos kapcsolás, Joule-hő, földelés. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Elemek, telepek 

Órakeret 

7 óra 

Előzetes tudás 
Egyenáramok alapfogalmai, az elektromos feszültség és ellenállás 

fogalma. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A környezettudatosság és fenntarthatóság szempontjainak tudatosítása a 

háztartás elektromos energiaforrásainak felhasználásában. A tudatos 

felhasználói, fogyasztói magatartás erősítése. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

Gépkocsi-akkumulátorok adatai: 

feszültség, amperóra (Ah). 

Mobiltelefonok akkumulátorai, 

tölthető ceruzaelemek adatai: 

feszültség, milliamperóra 

(mAh), wattóra (Wh). 

Akkumulátorok energiatartalma, 

a feltöltés költségei.  

 

Ismeretek: 

Elemek és telepek működése, 

fizikai leírása egyszerűsített 

modell alapján.  

Elektrokémiai alapfogalmak.  

Az elemek, telepek, újratölthető 

akkumulátorok alapvető fizikai 

tulajdonságainak, 

paramétereinek megismerése, 

mérése. 

Egyszerű számítások elvégzése 

az akkumulátorokban tárolt 

energiával, töltéssel 

kapcsolatban.  

Kémia:  

elektrokémia.  

 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek; technika, 

életvitel és gyakorlat: 

takarékosság. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Telep, akkumulátor, újratölthető elem. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Az elektromos energia előállítása 

Órakeret 

9 óra 

Előzetes tudás 

Egyenáramok alapfogalmai, az elektromos teljesítmény fogalma, az 

energiamegmaradás törvénye, energiák átalakításának ismerete, vonzó- 

és taszítóerő, forgatónyomaték. 
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A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az elektromágneses indukció segítségével előállított villamos energia 

termelésének mint technikai rendszernek felismerése, azonosítása az 

energiaellátás rendszerében. Környezettudatos szemlélet erősítése. A 

nemzeti öntudat és európai azonosságtudat erősítése feltalálóink 

munkásságának (Jedlik, Bláthy, Zipernowsky, Déri) megismerésén 

keresztül. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások, ismeretek 
Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások: 

Mágnesek, mágneses 

alapjelenségek felismerése a 

mindennapokban. 

A Föld mágneses terének 

vizsgálata, az iránytű használata.  

Az elektromos energia 

előállításának gyakorlati példái: 

dinamó, generátor. 

Az elektromágneses indukció 

jelenségének megjelenése 

mindennapi eszközeinkben. 

Elektromos hálózatok 

felépítésének sajátságai. 

A távvezetékek feszültségének 

nagy értékekre történő 

feltranszformálásának oka. 

 

Ismeretek: 

A mágneses mező fogalma, a 

mágneses tér nagyságának 

mérése.  

Az elektromágneses indukció 

Faraday-törvénye. 

A dinamó, a generátor, a 

transzformátor működése. 

Jedlik Ányos, Michael Faraday 

munkássága. 

Az alapvető mágneses 

jelenségek, a mágneses mező 

mérésének megismerése, 

alapkísérletek során. 

A Föld mágneses tere 

szerkezetének, az iránytű 

működésének megismerése.  

Eligazodás az elektromágneses 

indukció jelenségeinek 

értelmezésében egyes 

alapesetekben. 

A dinamó és a generátor 

működési alapelvének 

megismerése, értelmezése, 

szemléltetése kísérleti 

tapasztalat alapján. 

A nagy elektromos hálózatok 

felépítésének megértése, 

alapelveinek áttekintése. 

Földrajz:  

a Föld mágneses tere, 

elektromos energiát 

termelő erőművek. 

 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek:  

az elektromossággal 

kapcsolatos 

felfedezések szerepe 

az ipari fejlődésben; 

magyar találmányok 

szerepe az 

iparosodásban (Ganz); 

a Széchenyi-család 

szerepe az innováció 

támogatásában és a 

modernizációban. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Mágnes, mágneses mező, iránytű, dinamó, generátor, elektromágneses 

indukció, transzformátor, energia-megmaradás. 

 

 

12. évfolyam 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A fény természete 

Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás Elektromos mező, a Nap sugárzása, hősugárzás. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az elektromágneses hullámok rendszerének, kölcsönhatásainak, az 

információ terjedésében játszott szerepének megértése. Az absztrakt 

gondolkodás fejlesztése.  

Problémák, jelenségek, Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
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gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

Elsődleges és másodlagos 

fényforrások a környezetünkben, 

a fénynyaláb, árnyékjelenségek, 

teljes árnyék, félárnyék. 

Az elektromágneses spektrum 

egyes tartományainak használata 

a gyakorlatban:  

a részecske-hullám kettős 

természete. 

 

Ismeretek: 

Az elektromágneses hullám 

fogalma, tartományai: 

rádióhullámok, 

mikrohullámok, 

infravörös hullámok, 

a látható fény,  

az ultraibolya hullámok, 

röntgensugárzás, 

gammasugárzás. 

A fény sebessége légüres térben. 

A fény sebessége különböző 

anyagokban. 

A sugárzás energiája, 

kölcsönhatása az anyaggal: 

elnyelődés, visszaverődés. 

Planck hipotézise, fotonok. 

Max Planck munkássága.  

Az elsődleges és másodlagos 

fényforrások 

megkülönböztetése.  

Az árnyékjelenségek 

felismerése, értelmezése, 

megfigyelése.  

Egy fénysebesség mérésére 

(becslésére) alkalmas eljárás 

megismerése. 

Az elektromágneses spektrum 

egyes elemeinek azonosítása a 

természetben, eszközeink 

működésében.  

Az érzékszervekkel észlelhető és 

nem észlelhető elektromágneses 

sugárzás megkülönböztetése. 

Egyszerű kísérletek elvégzése a 

háztartásban és környezetünkben 

előforduló elektromágneses 

hullámok és az anyag 

kölcsönhatására. Példák gyűjtése 

és elemzése az elektromágneses 

sugárzás és az élő szervezet 

kölcsönhatásairól. 

A hullám jellemzőinek 

(frekvencia, hullámhossz, 

terjedési sebesség) kapcsolatára 

vonatkozó egyszerű számítások. 

A fotonelmélet értelmezése, a 

frekvencia (hullámhossz) és a 

foton energiája kapcsolatának 

átlátása. 

Az energia kvantáltságának 

értelmezése. A folytonos 

energiaterjedés érzetének 

megértése. 

Kémia:  

üvegházhatás, a 

„nano” prefixum 

jelentése, lángfestés. 

 

Biológia-egészségtan: 

az energiaátadás 

szerepe a gyógyászati 

alkalmazásoknál. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Hullámhossz, frekvencia, fénysebesség, elektromágneses hullám, 

foton, spektrum. 

 

 

Tematikai egység 

/Fejlesztési cél 
Hogyan látunk, hogyan javítjuk a látásunk? 

Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás 
A fény természete, mindennapi ismereteink a színekről, a fény 

viselkedésére vonatkozó geometriai-optikai alapismeretek. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A látás mint alapvető érzékelés biofizikai rendszerének az emberi 

megismerésben játszott szerepének azonosítása. A látás javításával, 

hatótávolságának kiterjesztésével kapcsolatos eszközök 

kiválasztásának, használatának egészségügyi szempontjaira vonatkozó 
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ismeretek tudatosítása. A tudomány, technika, kultúra szempontjából 

az innovációk (például a holográfia, a lézer) szerepének felismerése. A 

magyar kutatók, felfedezők (Gábor Dénes) szerepének megismerése a 

lézeres alkalmazások fejlesztésében. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

A szemünk és más képalkotó 

eszközök. A látás 

mechanizmusa. Gyakori 

látáshibák. A szemüveg és a 

kontaktlencse jellemzői. 

A kicsi és nagy dolgok észlelése. 

A távcső és a mikroszkóp 

működésének elve. 

Színes világ: vörös, zöld és kék 

alapszínek, kevert színek.  

A színes monitorok, kijelzők 

működése. 

Színtévesztés és színvakság.  

Fényszóródás durva és sima 

felületen. Szóródás apró 

részecskéken (például a köd 

fényszórása). 

Lézerfény létrehozása.  

Hologramok. A háromdimenziós 

képalkotás aktuális eredményei. 

 

Ismeretek: 

A fénytörés és visszaverődés 

törvényei. 

Valódi és látszólagos kép. 

A domború és homorú tükrök és 

lencsék tulajdonságai, legfőbb 

jellemzői, a dioptria fogalma. 

A fény felbontása, a tiszta 

spektrumszínek.  

Interferencia. 

A fényszórás tulajdonságai. 

Gábor Dénes munkássága.  

Az aktuálisan érvényes 3D-s  

technika elvének ismerete.  

A látást veszélyeztető tényezők 

áttekintése, a látás-kiegészítők és 

optikai eszközök kiválasztásának 

szempontjai.  

Optikai illúziók gyűjtése. 

Egyszerű sugármenetek 

készítése, a leképezés 

értelmezése. 

A távcső és mikroszkóp 

felfedezése tudománytörténeti 

szerepének megismerése, hatása 

az emberi gondolkodásra. 

A színek értelmezése, a 

színkeverés szabályainak 

megértése, megvalósulásának 

felismerése a gyakorlatban, 

egyszerű kísérletek elvégzése. 

A fény és a láthatóság kölcsönös 

viszonyának megértése. 

A lézerfénnyel kapcsolatos 

biztonsági előírások tudatos 

alkalmazása. 

A fehér fény interferenciaalapú 

felbontásának kísérleti 

vizsgálata. 

Az aktuálisan érvényes 3D-s 

technika biztonságos 

használatának elsajátítása. 

Biológia-egészségtan: 

a szem és a látás, a 

szem egészsége. 

 

Vizuális kultúra:  

a színek szerepe. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Tükör, lencse, fókusz, látszólagos kép, valódi kép, képalkotás. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Kommunikáció, kommunikációs eszközök, képalkotás, 

képrögzítés a 21. században 

Órakeret 

12 óra 
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Előzetes tudás 
Mechanikai rezgések, elektromágneses hullámok. Az elektromágneses 

hullámok természete. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Információs, kommunikációs rendszerek mint technikai rendszerek 

értelmezése. Szerepük megértése az adatrögzítésben, adatok 

továbbításában. Képalkotási eljárások, adattárolás és továbbítás, orvosi, 

diagnosztikai eljárások előfordulásának, céljainak, legfőbb 

sajátságainak felismerése a mindennapokban. Az innovációk 

szerepének felismerése a tudományban, technikában és kultúrában. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

A korszerű kamerák, antennák, 

vevőkészülékek működésének 

legfontosabb elemei.  

Az elektromágneses hullámok 

elhajlása, szóródása, 

visszaverődése az ionoszférából.  

A mobiltelefon felépítése és 

működése.  

A teljes visszaverődés jelensége. 

Üvegszálak optikai kábelekben, 

endoszkópokban. Diagnosztikai 

módszerek alkalmazásának célja 

és fizikai alapelvei a 

gyógyászatban (a testben 

keletkező áramok kimutatása, 

röntgen, képalkotó eljárások, 

endoszkóp használata). 

Terápiás módszerek 

alkalmazásának célja és fizikai 

alapelvei a gyógyászatban. 

Elektronikus memóriák.  

Mágneses memóriák. 

CD, DVD lemezek.  

A képek és hangok kódolása. 

A fényelektromos hatás 

jelensége, gyakorlati 

alkalmazása (digitális kamera, 

fénymásoló, lézernyomtató 

működése). 

A digitális fényképezés alapjai. 

Integrált áramkörök és 

felhasználásuk. 

 

Ismeretek: 

Elektromágneses rezgések nyílt 

és zárt rezgőkörben. 

A rádió működésének elve.  

Az elektromágneses hullámok 

szerepének felismerése az 

információ- (hang, kép) 

átvitelben. 

A mobiltelefon legfontosabb 

tartozékainak (SIM kártya, 

akkumulátor stb.) kezelése, 

funkciójuk megértése. 

Az aktuálisan legmodernebb 

mobilkészülékekhez rendelt 

néhány funkció, szolgáltatás 

értelmezése fizikai szempontból, 

azok alkalmazása. 

A kábelen történő adatátvitel 

elvének megértése. 

Az endoszkópos operáció és 

néhány diagnosztikai eljárás 

elvének, gyakorlatának, 

szervezetre gyakorolt hatásának 

megismerése, az 

egészségtudatosság fejlesztése. 

A digitális technika 

leglényegesebb elveinek, a 

legelterjedtebb alkalmazások 

fizikai alapjainak áttekintése 

konkrét gyakorlati példák 

alapján. 

Kísérletek DVD- (CD-) 

lemezzel.  

A legelterjedtebb adattárolók 

legfontosabb sajátságainak, a 

legújabb kommunikációs 

lehetőségeknek és technikáknak 

nyomon követése. A digitális 

képrögzítés elvi lényegének, 

illetve a CCD felépítésének 

átlátása. 

A fényképezőgép jellemző 

paramétereinek értelmezése: 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret: 

a kommunikáció 

alapjai, a képalkotó 

eljárások alkalmazása 

a digitális 

művészetekben. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: 

kommunikációs 

eszközök, információ-

továbbítás üvegszálas 

kábelen, az 

információ 

tárolásának 

lehetőségei. 

 

Biológia-egészségtan: 

betegségek és a 

képalkotó 

diagnosztikai 

eljárások, a 

megelőzés szerepe. 

 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek; technika, 

életvitel és gyakorlat: 

betegjogok. 

 

Vizuális kultúra:  

a fényképezés mint 

művészet, digitális 

művészet. 
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A moduláció. 

A bináris kód, digitális jelek, 

impulzusok.  

A fényelektromos hatás fizikai 

leírása, magyarázata. 

Albert Einstein munkássága. 

felbontás, optikai- és digitális 

zoom. 

Gyűjtőmunka: A „jó” fényképek 

készítésének titkai. 

A röntgensugarak gyógyászati 

szerepének és veszélyeinek  

összegyűjtése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Elektromágneses rezgés, hullám, teljes visszaverődés, adatátvitel, 

adattárolás, információ, fényelektromos hatás. 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Atomfizika a hétköznapokban 

 

Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás Ütközések, a fény jellemzői. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az anyag modellezésében rejlő filozófiai, tudománytörténeti 

vonatkozások felismerése. A modellalkotás ismeretelméleti szerepének 

értelmezése. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

Az atom fogalmának 

átalakulásai, az egyes 

atommodellek mellett és ellen 

szóló érvek, tapasztalatok. 

Az atommag felfedezése: 

Rutherford szórási kísérlete. 

Atomok, molekulák és egyéb 

összetett rendszerek (kristályok, 

folyadékkristályok, kolloidok). 

 

Ismeretek: 

Vonalas és folytonos kibocsátási 

színképek. 

Rutherford-modell, Bohr-

modell, az atomok 

kvantummechanikai leírásának 

alapelvei. 

Az anyag kettős természete. 

Ernest Rutherford, Niels Bohr 

munkássága. 

A Thomson-féle atommodell 

cáfolatához vezető kísérleti 

tények összegyűjtése. 

A Rutherford-kísérlet 

következményeinek átlátása. 

A különféle anyagok 

színképének vizsgálata 

fényképfelvételek alapján. 

Vonalas és folytonos kibocsátási 

színképek jellemzése, létrejöttük 

magyarázata.  

A gázok vonalas színképének az 

atomi elektronállapotok 

energiájának ismeretén alapuló 

értelmezése. 

Különböző fénykibocsátó 

eszközök spektrumának gyűjtése 

a gyártók adatai alapján (például 

akvárium-fénycsövek fajtáinak 

spektruma). 

Matematika: folytonos 

és diszkrét változó. 

 

Kémia:  

Lángfestés, az atom 

szerkezete; kristályok 

és kolloidok. Elemek 

tulajdonságainak 

periodicitása. 

 

Filozófia:  

az anyag mélyebb 

megismerésének 

hatása a 

gondolkodásra, a 

tudomány 

felelősségének 

kérdései, a 

megismerhetőség 

határai és korlátai. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Vonalas színkép, az anyag kettős természete. 

 

 

Tematikai egység 

/Fejlesztési cél 
Az atommag szerkezete, radioaktivitás 

Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás Az atom felépítése, egyszerűbb modelljei. 
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A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A radioaktivitás és anyagszerkezet kapcsolatának megismerése, a 

radioaktív sugárzások mindennapi megjelenésének, az élő és élettelen 

környezetre gyakorolt hatásainak bemutatása. A nukleáris energia 

energiatermelésben játszott szerepének áttekintése során a kritikai 

gondolkodás, érvelés képességének fejlesztése. Az állampolgári 

felelősségvállalás erősítése. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

Stabil és bomló atommagok.  

A radioaktív sugárzás 

felfedezése. A radioaktív bomlás 

jelensége. A bomlás 

véletlenszerűsége.  

Mesterséges radioaktivitás. 

A nukleáris energia 

felhasználásának kérdései.  

Az energiatermelés kockázati 

tényezői. Atomerőművek 

működése, szabályozása. 

Kockázatok és rendszerbiztonság 

(sugárvédelem). 

A természetes háttérsugárzás. 

Az atomfegyverek típusai, 

kipróbálásuk, az atomcsönd-

egyezmény. 

 

Ismeretek: 

Építőkövek: proton, neutron, 

kvark. A tömeghiány fogalma. 

Az atommagon belüli 

kölcsönhatások. 

Alfa-, béta- és gammasugárzások 

tulajdonságai: töltés, 

áthatolóképesség, ionizáció. 

A tömeg-energia 

egyenértékűség. 

Radioaktív izotópok.  

Felezési idő, aktivitás fogalma.  

A Curie-család munkássága. 

Az atommag-átalakulásoknál 

felszabaduló energia 

nagyságának kiszámítása. 

Kutatómunka: például a 

radioaktív jód vizsgálati 

jelentősége (vese, pajzsmirigy), 

vagy egy atomerőmű-baleset 

elemzése. 

Néhány anyagvizsgálati módszer 

megismerése, a módszer fizikai 

háttere (radiokarbon módszer, 

tömegspektroszkópia).  

Radioaktív izotópok a 

szervezetben. A radioaktív 

nyomjelzés jelentőségének 

megismerése. 

A radioaktivitás egészségügyi 

hatásainak felismerése:  

sugárbetegség, 

sugárterápia.  

A radioaktív hulladékok 

elhelyezési problémáinak 

felismerése, az ésszerű 

kockázatvállalás felmérése. 

Az atom-, neutron-, 

hidrogénbomba pusztító 

erejének, hosszú távú hatásainak 

felismerése. 

Matematika:  

az exponenciális 

függvény. 

 

Kémia:  

az atommag. 

 

Biológia-egészségtan: 

a sugárzások biológiai 

hatásai, a sugárzás 

szerepe az 

evolúcióban, a 

fajtanemesítésben a 

mutációk előidézése 

révén, a radioaktív 

sugárzások hatása. 

 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek:  

a Hirosimára és 

Nagaszakira ledobott 

két atombomba 

története, politikai 

háttere, későbbi 

következményei, az 

atomenergia 

felhasználása békés és 

katonai célokra. 

 

Földrajz: 

energiaforrások. 

 

Filozófia; etika:  

a tudomány 

felelősségének 

kérdései; véletlen, 

törvényszerűség,  

szükségszerűség. 

Kulcsfogalmak/ Tömeg-energia egyenértékűség, radioaktivitás, felezési idő. 
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fogalmak 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A Naprendszer fizikai viszonyai 

Órakeret 

7 óra 

Előzetes tudás 
Az általános tömegvonzás törvénye, Kepler-törvények, halmazállapot-

változások, üvegházhatás, súrlódás. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A Naprendszer mint összefüggő fizikai rendszer megismerése, 

keletkezésének és jelenlegi állapotának összekapcsolása, értelmezése. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

A Naprendszer keletkezése, a 

perdületmegmaradás 

érvényesülése. 

A Föld és a Hold kora. 

A hold- és a napfogyatkozás. 

A Merkúr, a Vénusz és a Mars 

jellegzetességei. 

Érdekességek a bolygókon:  

hőmérsékleti viszonyok, 

a Merkúr elnyúlt pályája, 

a Vénusz különlegesen sűrű 

légköre, 

a Mars jégsapkái. 

A kisbolygók övének 

elhelyezkedése, egyes 

objektumai. 

A Jupiter, a Szaturnusz, az 

Uránusz és a Neptunusz 

jellegzetességei.  

Az óriásbolygók anyaga.  

Gyűrűk és holdak az 

óriásbolygók körül.  

A Vörös-folt a Jupiteren. 

Meteorok, meteoritek.  

Üstökösök és szerkezetük.  

A Földet fenyegető kozmikus 

katasztrófa esélye, az esetleges 

fenyegetettség felismerése, 

elhárítása. 

 

Ismeretek: 

A Naprendszer szerkezete, 

legfontosabb objektumai.  

A bolygók pályája, keringésük 

és forgásuk sajátságai. 

A Föld, a Naprendszer és a 

Kozmosz fejlődéséről alkotott 

csillagászati elképzelések 

áttekintése.  

Az Föld mozgásaihoz kötött 

időszámítás logikájának 

megértése. 

Egyszerű kísérletek végzése, 

értelmezése a 

perdületmegmaradásra. 

A Földön uralkodó fizikai 

viszonyoknak és a Föld 

Naprendszeren belüli 

helyzetének összekapcsolása. 

A holdfázisok és a Hold égbolton 

való helyzetének megfigyelése, 

az összefüggés értelmezése.  

Annak felismerése, hogy a Hold 

miért mutatja mindig ugyanazt az 

oldalát a Föld felé. 

Holdfogyatkozás megfigyelése, a 

holdfázis és holdfogyatkozás 

megkülönböztetése. 

A bolygók fizikai viszonyainak 

és felszínük állapotának 

összekapcsolása. 

A légkör hiányának és a légkör 

jelenlétének, valamint a 

bolygófelszín jellegzetességeinek 

kapcsolatára vonatkozó 

felismerések megtétele. 

Táblázati adatok segítségével két 

égitest sajátságainak, felszíni 

viszonyainak összehasonlítása, 

az eltérések okainak és azok 

következményeinek az 

értelmezése.  

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek:  

a napfogyatkozások 

szerepe az emberi 

kultúrában, a Hold 

„képének” 

értelmezése a 

múltban. 

 

Földrajz:  

a tananyag 

csillagászati fejezetei, 

a Föld forgása és 

keringése, a Föld 

forgásának 

következményei 

(nyugati szelek öve), 

a Föld belső 

szerkezete, 

földtörténeti 

katasztrófák. 

 

Biológia-egészségtan: 

a Hold és az ember 

biológiai ciklusai, az 

élet fizikai feltételei. 
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A Föld forgása, keringése, 

befolyása a Föld alakjára. 

A Föld felszínét formáló erők.  

A Hold jellemző adatai 

(távolság, keringési idő, forgási 

periódus, hőmérséklet), a légkör 

hiánya, a holdfelszín, a Hold 

formakincse. 

A Hold fázisai, 

holdfogyatkozás. 

Kopernikusz és Kepler 

munkássága. 

A bolygók sajátosságainak, a 

bolygókutatás legfontosabb 

eredményeinek bemutatása 

internetes adatgyűjtést követően 

az osztálytársak számára. 

A Naprendszer óriásbolygóinak 

felismerése képekről 

jellegzetességeik alapján. 

Az űrben játszódó fantasztikus 

filmek kritikai elemzése a fizikai 

tartalom szempontjából. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Pálya, keringés, forgás, csillag, bolygó, hold, üstökös, meteor, meteorit. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A csillagok világa 

Órakeret 

5 óra 

Előzetes tudás 
Méretek, mértékegységek, magfúzió, a Nap sugárzása, 

energiatermelése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A felépítés és működés kapcsolatának értelmezése a csillagokban mint 

természeti rendszerekben. Az Univerzum (általunk ismert része) anyagi 

egységének beláttatása. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

A csillagok lehetséges fejlődési 

folyamatai, fejlődésük sajátságai. 

A Nap várható jövője. 

A csillagtevékenység formái, 

ezek észlelése.  

Néhány különleges égi objektum 

(kettős csillag, fekete lyuk, 

szupernóva stb.). 

 

Ismeretek: 

A csillagok definíciója, 

jellemzői, gyakorisága, mérete, 

szerepük az elemek 

kialakulásában.  

A Nap és a Föld kölcsönhatása. 

A galaxisunk a Tejút alakja, 

szerkezete. 

A csillagok méretviszonyainak 

(nagyságrendeknek) áttekintése. 

A csillagok energiatermelésének 

megértése. 

A világunkban zajló folyamatos 

változás gondolatának elfogadása 

a csillagok fejlődése kapcsán. 

A csillagokra vonatkozó 

általános ismeretek alkalmazása 

a Napra.  

A földi anyag és a 

csillagkeletkezési folyamat 

közötti kapcsolat átélése: 

„csillagok porából vagyunk 

valamennyien”.  

Önálló projektmunkák, képek 

gyűjtése, egyszerű 

megfigyelések végzése (pl. a 

Tejút megfigyelése).  

Filozófia:  

állandóság és 

változás; a világ, a 

létezés 

keletkezéséről, 

természetéről alkotott 

elméletek. 

 

Etika:  

az ember helye és 

szerepe a világban. 

 

Kémia:  

a periódusos 

rendszer, elemek 

keletkezése. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom:  

Madách Imre: Az 

ember tragédiája. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Csillag, galaxis, Tejút. 
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Tematikai egység 

/Fejlesztési cél 
Az űrkutatás hatása mindennapjainkra 

Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás Kepler törvényei, a rakétaelv, egyenletes körmozgás. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az űrkutatás mint társadalmilag hasznos tevékenység megértetése. Az 

űrkutatás tudománytörténeti vonatkozásainak megismerése, szerepének 

áttekintése a környezet és fenntarthatóság szempontjából. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

Az űrkutatás állomásai: 

első ember az űrben, 

a Hold meghódítása, 

magyarok az űrben. 

A modern űrkutatás célpontjai, a 

jövő tervei. 

Emberi objektumok az űrben: 

hordozórakéták, szállító 

eszközök. Az emberi élet 

lehetősége az űrben. 

A Nemzetközi Űrállomás. 

A világűr megfigyelése: 

távcsövek, parabolaantennák, 

űrtávcső.  

A Föld szolgálata az űrből. 

A fizika tudományának hatása az 

űrkutatás kapcsán az ipari-

technikai civilizációra, a 

legfontosabb technikai 

alkalmazások, új anyagok. 

Az exobolygók kutatása.  

Az élet feltételeinek térbeli és 

időbeli korlátai.  

Az értelmes élet kutatása. 

 

Ismeretek: 

Az űrkutatás irányai, 

hasznosítása, társadalmi szerepe 

(példák).  

Az űrkutatás fejlődésének 

legfontosabb állomásaira 

vonatkozó adatok gyűjtése, 

rendszerezése. 

A magyar űrkutatás 

eredményeinek, űrhajósainknak, 

a magyarok által fejlesztett, űrbe 

juttatott eszközöknek a 

megismerése. 

Az űrbe jutás alapvető 

technikáinak (rakéta, űrrepülő) 

megértése.  

A világűr megismerésének mint 

hajtóerőnek szerepe az 

emberiség történetében. 

Az ember (a magasabb rendű 

értelem) egyedi volta mellett és 

ellene szóló érvek ütköztetése.  

A Föld elhagyása nehézségeinek 

és lehetőségeinek mérlegelése, 

az ide vezető kényszerek és az 

emberi felelősség átlátása. 

Az űrkutatás jelenkori 

programjának, fő törekvéseinek 

áttekintése.  

Magyar nyelv és 

irodalom; 

mozgóképkultúra és 

médiaismeret: 

találkozás más 

értelmes lényekkel. 

 

Filozófia; etika:  

az ember helyével és 

szerepével 

kapcsolatos kérdések 

(pl. „Egyedül vagyunk 

a világban?” „Van 

jogunk bányát nyitni a 

Holdon?”). 

 

Matematika: 

valószínűség-

számítás. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Exobolygó, űrkutatás, mesterséges égitest. 

 

 

Tematikai egység 

/Fejlesztési cél 
Az Univerzum szerkezete és keletkezése 

Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás A fény terjedése, a fény természete. 

A tematikai egység A világmindenség mint fizikai rendszer fejlődésének, a fejlődés 
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nevelési-fejlesztési 

céljai 

kereteinek, következményinek, időbeli lefutásának megértése. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

Az Univerzum tágulására utaló 

tapasztalatok, a galaxishalmazok 

távolodása.  

A fizikai-matematikai 

világleírások hatása az európai 

kultúrára. 

 

Ismeretek: 

A vákuumbeli fénysebesség 

véges volta és átléphetetlensége. 

Az Univerzum fejlődése, az 

ősrobbanás-elmélet.  

Az Univerzum kora, 

létrejöttének modellje.  

A téridő gondolata.  

Albert Einstein munkássága. 

Az Univerzum tágulásának 

összekapcsolása a kezdet 

fogalmával. Az önmagában nem 

létező idő gondolatának 

összevetése mindennapi 

időfogalmunkkal. 

Érvelés és vita az Univerzumról 

kialakított képzetekkel 

kapcsolatban.  

A tér tágulásának és a térbeli 

dolgok távolodásának 

megkülönböztetése. 

A térre és időre vonatkozó 

filozófiai gondolatok áttekintése 

néhány jeles szerző műrészletei 

alapján. 

A tér és az idő 

szétválaszthatatlanságának 

megértése a fény véges 

sebességének 

következményeként.  

Magyar nyelv és 

irodalom; történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek:  

irodalmi, mitológiai, 

történelmi 

vonatkozások. 

 

Filozófia:  

állandóság és 

változás; a világ, a 

létezés keletkezéséről, 

természetéről alkotott 

elméletek. 

 

Etika:  

az ember helyének és 

szerepének 

értelmezése a 

világegyetemben. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Ősrobbanás, a tér tágulása, téridő. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos 

ciklus végén 

A 11–12. évfolyam végére a tanulók legyenek tisztában a háztartás 

energetikai ellátása (világítása, fűtése, elektromos rendszere, 

hőháztartása) legalapvetőbb fizikai vonatkozásaival, ezek gyakorlati 

alkalmazásaival. Ismerjék az ember és környezetének kölcsönhatásából 

fakadó előnyöket és problémákat, tudatosítsák az emberiség felelősségét 

a környezet megóvásában. Ismerjék az infokommunikációs technológia 

legfontosabb eszközeit, alkalmazásukat, működésük fizikai hátterét. 

Ismerjék saját érzékszerveik működésének fizikai vonatkozásait, 

törekedjenek ezek állapotának tudatos védelmére, ismerjék a 

gyógyításukat, kiterjesztésüket szolgáló legfontosabb fizikai eljárásokat. 

Legyenek képesek Univerzumunkat és az embert kölcsönhatásukban 

szemlélni, az emberiség létrejöttét, sorsát, jövőjét és az Univerzum 

történetét összekapcsolni. Ismerjék fel, hogy a fizika modelleken 

keresztül ragadja meg a valóságot, eljárásai, módszerei kijelölik a 

tudomány határait. Tudatosítsák magukban, hogy a tudomány alapvetően 

társadalmi jelenség.  

A szakgimnáziumi tanulási folyamat végére a korábbi évek 

tananyagának és a modern fizika elemeinek szintetizálásával 

körvonalazódnia kell a diákokban egy korszerű természettudományos 

világképnek. Tudatosodnia kell a tanulókban, hogy a természet egységes 
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egész, szétválasztását résztudományokra csak a jobb kezelhetőség, 

áttekinthetőség indokolja. A fizika törvényei általánosak, a kémia, a 

biológia, a földtudományok és az alkalmazott műszaki tudományok 

területén is érvényesek. 
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FÖLDRAJZ a szakgimnáziumi osztályokban a komplex természettudományos tantárgy 

részeként  

 

(Évi 54 óra, heti 1,5 óra) 

 

 

 

 

A természettudományos műveltség az egyén és a társadalom számára is meghatározó 

jelentőségű. Az egyén tudása társadalmi szinten szorosan összefügg a gazdasági 

versenyképességgel és a szűkebb-tágabb autonóm közösségek fennmaradásával. A globális 

problémák megoldásának fontos feltétele az állampolgárok természettudományos 

műveltségen, az ok-okozati összefüggések felismerésén alapuló, kritikus és konstruktív 

magatartása. Nevelési cél, hogy az ember és természet szeretetén és a környezet ismeretén 

alapuló környezetkímélő, értékvédő, a fenntarthatóság mellett elkötelezett magatartás 

meghatározóvá váljék a tanulók számára. 

 A tantárgy a természeti folyamatokkal kapcsolatos ismeretanyagot (azaz az Ember és 

természet műveltségterületet, illetve a Földünk – környezetünk természetföldrajzi részét) 

tárgyalja, és az ehhez kapcsolódó készségeket, képességeket fejleszti. 

 A tantárgy általános célkitűzése egyrészt a tanulók természettudományos 

műveltségének, szemléletének komplex módon történő mélyítése, másrészt a 

természettudományi jellegű szakmai képzésük megalapozása. A rendszerszintű gondolkodás 

támogatása érdekében más tantárgyakhoz való kapcsolódási pontokra is szükség van.  

 A tantárgy fontos sajátossága, hogy kapcsolatot teremt a tudományos eredmények és a 

hétköznapok között. Ezáltal még a természettudományos tantárgyak tanulása terén már sok 

kudarcot megélt diákok számára is lehetővé válik, hogy a természettudományos témákkal 

való foglalkozás örömforrássá váljon. Fontos szerepe van a tantárgynak abban, hogy 

rendszerezze, frissen tartsa, illetve kiegészítse a diákok meglévő tudását, és fejlessze 

természettudományos gondolkodásukat, képességeiket.  

 A tantárgy feldolgozása során elengedhetetlen a természet működési alapelveinek, az 

alapvető tudományos fogalmaknak, módszereknek és technológiai folyamatoknak az 

ismerete, de érteni kell az emberi tevékenységeknek a természetre gyakorolt hatásait is. Így 

jut el a tanuló a természeti folyamatok megismeréséhez, valamint az alkalmazások és a 

technológiák előnyeinek, korlátainak és kockázatainak megértéséhez. 

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

felelős és fenntartható alakítása a természettudományos kutatások és azok eredményeinek 

ismerete nélkül elképzelhetetlen.  

 A felnövekvő nemzedéknek ismernie és becsülnie kell az életformák gazdag 

változatosságát a természetben is. Meg kell tanulnia, hogy az erőforrásokat tudatosan, 

takarékosan és felelősségteljesen, megújulási képességükre tekintettel használja. Törekedni 

kell arra, hogy a tanulók ismerjék meg azokat a természeti-gazdasági folyamatokat, amelyek 

változásokat, válságokat idézhetnek elő. 

 A tantervi program részben új ismereteket kínál, részben a korábbiak elmélyítésére 

szolgál. Legfontosabb célja azonban a szemléletformálás. Azt mutatja meg, hogyan érdemes 

tanulni, hogyan lehet továbblépni, fogódzókhoz jutni. Olyan tudást kínál és olyan 

képességeket fejleszt, amelyek a mai világban elengedhetetlenek.  

 A tananyag feldolgozása során fontos a digitális technikák és az IKT-eszközök tanórai 

használata, valamint a természet iránti érdeklődés felkeltése után az önálló tanulói 

ismeretszerzésre, kutakodásra történő bíztatás. Utóbbira külön időkeretet is biztosítunk a 
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Projektmunka fejlesztési feladat keretében. Az ehhez kapcsolódó időkeret bármely témához, a 

tanév során bármikor felhasználható. 

 A tananyag feldolgozása során a tanuló képet kap a természetföldrajz által vizsgált 

legfontosabb összefüggésekről, a természettudományos kutatás módszereiről, tudásunk 

alkalmazásának lehetőségeiről és korlátairól. Mintát kap a jelenségek vizsgálatának módjairól. 

Példákat elemez hazánk természeti környezeti állapota, az itt folyó gazdálkodás és 

történelmünk összefüggéseire. Az így nyert ismeretek kapcsolatot teremtenek a művészeti 

tárgyak, a társadalomismeret és a matematika között. 

 A kvantitatív feladatok száma, a lexikálisan elsajátítandó ismeret a rövid időkeret 

miatt szükségképpen alacsony marad, a témák, valamint a kvalitatív hangsúlyok azonban 

lehetőséget adnak a szakma igényeinek megfelelő differenciálásra, részletezésre is. 

 A tantárgy tanulása során megvalósuló legfontosabb célok:  

– a tanulók nyitottan tekintsenek a bennünket körülvevő világra; 

– legyenek képesek az okok és okozatok megkülönböztetésére és adott okok 

ismeretében az okozatra vonatkozó következtetések levonására; 

– ismerjék meg és alkalmazzák az alapvető természeti törvényeket; 

– legyenek képesek az adatok ismeretében diagramok készítésére, valamint adott 

diagram ismeretében adatok, folyamatok meglátására; 

– legyenek képesek grafika/kép alapján az ábrázolt folyamat értelmezésére.  

– az energia és energiaáramlás mint általános szervező megismerése; 

– az egyes tudományos elméletek egybevetése egymással, a természettudományos 

érvelés néhány sajátságának elmélyítése; 

– az emberi tevékenység környezetalakító hatásának és a hatás következményeinek 

tudatosítása. 

Eközben gyakorlatot szereznek az egyéni és csoportos munkában, feltevéseik szabatos 

megfogalmazásában, a képi és verbális kommunikáció összekapcsolásában is. 

 

 

 

Témakörök Óraszám 

Hogyan működik a természettudomány? A tudomány módszerei 4 óra 

Tájékozódás térben és időben 12 óra 

Formák és arányok a természetben 
4 óra 

Az időjárás elemei és folyamatai 10 óra 

Bolygómozgás törvényszerűségei 4 óra 

Honnan hová? Csillagászati, földrajzi evolúció 

 

8 óra 
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Az evolúció színpada és szereplői 7 óra 

Projektmunka 
5 óra 

Összesen  54 óra 

 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Hogyan működik a természettudomány? 

A tudomány módszerei 

Órakeret 

4 

Előzetes tudás Tapasztalatok a megfigyelésről. 

Fejlesztési 

feladatok 

Kísérlet és egyszerű megfigyelés különbségének megértetése.  

A modellek szempontfüggőségének és a mérések jelentőségének 

bemutatása. 

Eredmények ábrázolása (grafikon), illetve grafikon leolvasása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Legalább egy megfigyelés, kísérlet és mérés közös elvégzése, 

elemzése.  

 

Lehetőségek a megvalósításra: 

Versrészlet és tudományos leírás összehasonlítása. 

Saját megfigyelések összegyűjtése. 

A megfigyelések szempontfüggőségének fölismerése. (Pl.: Kinek 

milyen fiú/lány tetszik? Milyen házban szeretnék lakni?) 

Megfigyelés leírásának elemzése. (Mire volt kíváncsi a kutató? Mit 

figyelt meg? Mire következtetett?) 

A kísérletezés célja: saját kísérletek és ismert kísérletek 

összegyűjtése.  

A független és a függő változó fölismerése.  

A mérés szerepe a mindennapokban (pl. lázmérés, földmérés, 

tömegmérés). 

Példák a „modell” szó hétköznapi (pl. topmodell, vasútmodell) és 

tudományos (atommodellek, demográfiai növekedési modellek, a 

szív mint szivattyú) használatára. Modell és makett különbsége (pl. 

emberi szív) – mi érthető meg belőle, mi nem: közös megbeszélés. 

Eltérő modellek/makettek ugyanarról a jelenségről (pl. 

emberábrázolások), szempontfüggőség felismerése..  

Példák gyűjtése igazolható feltevésekre: az előrejelzés szerepe a 

hétköznapokban (népi időjárás-előrejelzések) és a tudományban 

(meteorológiai hálózat, életmód és betegségek kockázata). 

Tudományos ismeretterjesztő filmrészlet megtekintése (pl. D. 

Attenborough: Az élő bolygó – részlet). 

Hétköznapi vita és tudományos vita eljátszása egy konkrét 

probléma kapcsán. 

Matematika: grafikus 

ábrázolás. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: Érvelés. 

Kulcsfogalmak 
Mérés, modellezés, feltevés, igazolás, törvény, tudományos leírás, 

szimuláció, makett. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Tájékozódás térben és időben 

Órakeret 

12 

Előzetes tudás 

Függőleges és vízszintes irány, derékszög, koordináta-rendszer, 

sebesség, a kör kerülete, hasonlóság a geometriában, óra, nap, hónap, 

év. 

Fejlesztési 

feladatok 

A térbeli és időbeli tájékozódás fejlesztése.  

A mozgások leírása, az ehhez szükséges mennyiségek, jellemzők 

ismerete, használatuk begyakorlása. 

Az égtájak és a Földről látható égi mozgások összekapcsolása, a 

földrajzi hálózat lényegének megértése. Tematikus térképek jeleinek 

leolvasása. 

A föld- és a napközéppontú világkép összehasonlítása: azonos 

jelenség különböző szempontú értelmezése. Földrajzi, csillagászati és 

biológiai jelenségek összekapcsolása.  

Rendszerek változásának nyomon követése. 

Folyamatok kimenetelének előrejelzése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A tájékozódás és a csillagászat kapcsolatának megértése (égtájak, 

égi mozgások). A távolságok fölmérésének geometriai módszere. A 

hasonlóság fölismerése, a nagyítás, kicsinyítés mértékének 

meghatározása. 

Fizikai, biológiai, kémiai és csillagászati jelenségek sebességének 

összevetése. Időegységek. Az idő, sebesség mértékegységeinek 

használata. 

A körmozgás, kerületi sebesség, szögsebesség, centripetális 

gyorsulás fogalmának és összefüggéseinek ismerete.  

 

Lehetőségek a megvalósításra: 

A csillagászati és a mágneses északi iránymeghatározás 

bemutatása. 

A legegyszerűbb napóra és a déli irány kapcsolata: a Nap 

naponkénti égi mozgása. A csillagok égi mozgása, csillagképek. 

A Föld gömb alakjának bizonyítása, következményei. 

Gömbi formák síkra vetítése (síktérkép), a torzítás 

szükségszerűsége. 

Háromszögelés alkalmazása a térképezésben: ismeretlen magasságú 

épület magasságának megmérése.  

A földátmérő megmérése. A Hold és a bolygók távolsága – ókori és 

mai mérések értelmezése. 

Hosszúsági és szélességi körök rendszere, a GPS lényege. 

Tematikus térképek értelmezése. 

Milyen gyorsan múlik? – a szubjektív és objektív időfogalom 

összevetése. 

A nap (a Nap látható mozgása és a Föld forgása alapján), az évszak 

és az év (a Nap évi mozgása és a Föld keringése alapján). A 

bolygók és a csillagok mozgásának különbsége.  

 

Matematika: 

koordináta-rendszer, 

geometriai hasonlóság, 

váltószög, vetület, 

nézet, perspektíva  

 

Kulcsfogalmak Tájolás, torzítás, csillag, bolygó, hosszúsági és szélességi kör, 
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tematikus térkép, nap- és földközéppontú modell, másodperc, perc, 

óra, nap, évszak, év, elmozdulás, sebesség, kerületi sebesség, 

szögsebesség, centripetális gyorsulás. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Formák és arányok a természetben 

 

Órakeret 

4 

Előzetes tudás Tükrözés, forgatás következményei. Halmaztulajdonságok.  

Fejlesztési 

feladatok 

Az arányok fontosságának belátása, rögzítése. Az arányokat fenntartó 

és felborító erők fölismerése. Állandó és változtatható arányok 

felismerése. 

Szerkezet és tulajdonság összefüggésének belátása. Szerkezet, arány 

és biológiai funkció összekapcsolása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az arány fontossága és számszerű jellemzése. A geometriai rend 

fölismerése az anyagok szerkezetében. Az anyagvizsgálat néhány 

módszerének megismerése. Néhány óriásmolekula gyakorlati 

fontosságának megismerése konkrét példákon. 

 

Lehetőségek a megvalósításra: 

A harmónia ókori fogalma és az arányok. Szép és rút. 

Aszimmetrikus (szivacs), sugarasan szimmetrikus (medúza) és 

tükörszimmetrikus (ember) élőlények. 

A szénhidrogének eredete, tulajdonságai, felhasználása 

(közlekedés, fűtés, vegyipar). 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

disszonancia, 

(a)szimmetria, 

kompozíció.  

 

Matematika: 

százalékszámítás, 

egyenes arányosság. 

 

 

Kulcsfogalmak 
Szimmetria, százalék, összegképlet, amorf, membrán, környezeti 

tényező. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Az időjárás elemei és folyamatai 

Órakeret 

10 

Előzetes tudás Hőmérséklet, légnyomás, térfogat, halmazállapot. 

Fejlesztési 

feladatok 

Önálló ismeretszerzés a környezet kölcsönhatásairól. 

Az időjárás napi változásainak megértése. Meteorológiai jelentések 

értelmezése. Kísérletek végzése, grafikonelemzés. 

Magyarázatkeresés a tapasztalt időjárási jelenségekre. Az emberi 

gazdálkodás és a természeti feltételek kapcsolatának fölismerése 

néhány fontos hazai példán.  

A környezetvédelem néhány példájának megismertetése, az 

érdeklődés felkeltése a környezettudatosság iránt. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az időjárási elemek, ezek változásait befolyásoló fizikai hatások (a Történelem: Történeti 
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napsugárzás, a léghőmérséklet, a légnyomás, a szél, a levegő 

vízgőztartalma, a csapadékfajták) közti összefüggések 

megfogalmazása. Példák a gazdálkodás és a természeti környezet 

közti összefüggésekre. A halmazállapot-változások alapvető 

jellemzőinek ismerete. 

Lehetőségek a megvalósításra: 

Időjárási frontok.  

Saját megfigyelések, egyszerű kísérletek értelmezése. 

A Kárpát-medence természetes növénytakarója, élővilága, vízrajza. 

A gazdálkodás hatása az élővilágra (pl. erdőirtások, bányászat, 

folyamszabályozás, állattenyésztés, városiasodás, monokultúrák, 

kemikáliák, biogazdálkodás). 

Vízkincsünk. A folyószabályozás és árvízvédelem módjai, 

problémái. Víznyerés, ivóvíz, víztisztítás. Gyógyvizek.  

Erdőgazdálkodás, erdőtípusok.  

Természetvédelmi értékek. 

Talaj: összetevői, termőereje, védelme (szikesedés, erózió, 

trágyázás). 

ökológia. Önellátó és 

fogyasztói társadalom. 

Kulcsfogalmak 

Napi hőmérsékletjárás, szél, páratartalom, harmat, dér, eső, köd, 

szmog (füstköd), életközösség, talaj, monokultúra, talajvíz, rétegvíz, 

ivóvíz, gyógyvíz, biológiai tisztítás, kölcsönhatás, állapot, változás, 

egyensúly, stabilitás, folyamat, rendszer, környezet. 
 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Bolygómozgás törvényszerűségei 

Órakeret 

4 

Előzetes tudás Körmozgás 

Fejlesztési 

feladatok 

A változások okainak és összefüggéseinek megismerése. Az 

állandóság és a változás oksági összefüggéseinek felismerése. A 

jelenségek közös jellemzőinek felfedezése. Alapfogalmak 

megszilárdítása (természettudományos megismerés, kölcsönhatás, erő, 

rendszer, állapot, változás, egyensúly, folyamat). 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A Newton-törvények. 

Lehetőségek a megvalósításra: 

A lendület megmaradás felismerése a mindennapokban: 

rakétameghajtás. 

A centripetális erő ismerete és felismerése mindennapi 

alkalmazásokban.  

A tömegvonzás ismerete, kapcsolata felismerése a bolygók 

mozgásával. 

A súly és a súlytalanság fogalmának ismerete. 

 

 

Kulcsfogalmak Tömeg, lendület, centripetális erő, tömegvonzás. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Honnan hová? 

Csillagászati, földrajzi evolúció 

 

Órakeret 

8 

Előzetes tudás Sebesség, idő, körmozgás, bolygómozgás, tömegvonzás, kör, ellipszis. 

Fejlesztési Különböző területek, jelenségkörök közötti kapcsolatok, 
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feladatok összefüggések észrevétele, hasonlóságok, közös vonások felfedezése, 

megfogalmazása. 

Az idő- és térfogalom mélyítése, az időbeli tájékozódás fejlesztése a 

különböző léptékű folyamatok megismerése során. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az egyirányúság fölismerése és magyarázata csillagászati, földtani 

folyamatokban.  

Lehetőségek a megvalósításra: 

A csillagok fejlődésének főbb állomásai. 

A Naprendszer szerkezete, mérete, bolygóinak mozgása, mérete, 

típusai. 

A csillag, bolygó, üstökös, meteor megkülönböztetése. 

Szemléletes kép a táguló világegyetem elméletéről. 

A Föld felszínének története: a vulkáni működések, földrengések 

oka, következményei. 

Hegységképződés- és pusztulás. 

 Közvetlen bizonyítékok (fossziliák) és érvek. 

Vitatott kérdések. (Az élet keletkezésének kérdése.) 

Technikai evolúció és a szokások evolúciója (divat, stílusok).  

Az emberi csoportokra jellemző társas viszonyok, a szabálykövetés 

és szabályteremtés példái. Az idegen csoportoktól való elkülönülés 

és az eltérő csoportok közti együttműködés biológiai háttere. 

Magyar nyelv és 

irodalom: A 

haladáseszme 

különböző korokban; 

az ideológiák mint a 

hatalmi rendszer 

alátámasztói. Az 

önzetlenség emberi 

példái. A tömegek 

viselkedését leíró 

irodalmi példák. 

 

 

Osztályfőnöki: 

Szokások, divat. 

A szabálykövetés és 

szabályszegés példái 

az irodalomban és a 

történelemben. 

 

Kulcsfogalmak 

Csillag, üstökös, meteor, bolygó, galaxis, csillagkép, Naprendszer, 

Univerzum, Föld-típusú bolygó, szupernóva, evolúció, alkalmazkodás, 

közös ős (leszármazás), természetes és mesterséges szelekció. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Az evolúció színpada és szereplői 

Órakeret 

7 

Előzetes tudás 
Anyagforgalom az élő szervezetben. Gazdálkodás a Kárpát-

medencében. 

Fejlesztési 

feladatok 

Tapasztalat szerzése technológiai, társadalmi és ökológiai rendszerek 

elemzésében. Az egyéni vélemények megfogalmazása során az 

érvelés, bizonyítás igényének erősítése. 

Evolúciós, környezet- és természetvédelmi szempontok 

összekapcsolása, az ember természeti folyamatokban játszott 

szerepének kritikus vizsgálata. 

A fogyasztási szokásokkal kapcsolatos ésszerű és felelős szemlélet 

erősítésével törekvés a tudatos állampolgárrá nevelésre. 

A környezet szépsége, az emberi kultúrák fenntarthatósága és a benne 

élők testi-lelki egészsége közti összefüggések megjelenítése. Az 

alkalmazásra való törekvés kialakítása a fenntarthatóság és autonómia 

érdekében a háztartásokban és a kisközösségekben. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az ember szerepének elemzése. Környezet összefüggései, néhány 

lehetséges megoldási módszer értékelése.  

 

Osztályfőnöki: 

Természetvédelem: 

vadasparkok, nemzeti 
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Lehetőségek a megvalósításra: 

Az élőlény-populációk elszaporodása és visszaszorulása. 

Populációs kölcsönhatások példákkal.  

Az ember hatása a földi élővilágra a történelem során. Önpusztító 

civilizációk és a természeti környezettel összhangban maradó 

gazdálkodási formák. 

A természeti környezet terhelése: fajok kiirtása, az élőhelyek 

beszűkítése és részekre szabdalása, szennyezőanyag-kibocsátás, 

fajok behurcolása, megtelepítése, talajerózió. A természetvédelem 

lehetőségei. Helyi környezeti probléma felismerése, információk 

gyűjtése.A környezeti kár fogalma, csökkentésének lehetőségei. 

Ökológiai lábnyom. A közlegelők tragédiája: a klasszikus 

gazdaságtan és kritikája. 

Az ökológiai krízis társadalmi-szemléleti hátterének fő tényezői 

(fogyasztás, városiasodás, fosszilis energia felhasználása, 

globalizáció). A Gaia-elmélet lényege. 

parkok. Nemzetközi 

szerződések. 

 

Kulcsfogalmak Versengés, Gaia-elmélet. 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Projektmunka 

Órakeret 

5 

Előzetes tudás Egyéni (tanulási) tapasztalatok; az elsajátított ismeretek.  

Fejlesztési 

feladatok 

Projektek készítése, az ehhez szükséges képességek, kompetenciák 

fejlesztése. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Részvétel egy szabadon választott témájú projekt tervezésében, 

megvalósításában és értékelésében; valamint a projekt 

eredményeinek bemutatásában. 

Lehetőségek a megvalósításra 

A diákok 4-6 fős csoportokban közösen dolgoznak egy szabadon 

választott komplex természettudományos probléma megoldásán. 

Ehhez projekttervet késztenek, felhasználják a tanórákon szerzett 

ismereteiket, de önálló ismeretszerzésre, sőt kisebb kutatások, 

vizsgálatok elemzésére is buzdíthatjuk őket.  

A projekt értékelésének lehetséges szempontjai lehetnek: 

komplexitás, az ok-okozati összefüggések felismerésére való 

törekvés, a problémamegoldás újszerűsége, a projektbeszámoló 

színvonala, egyedisége.  

Minden tantárgy:   

a projekthez 

kapcsolható tartalmi 

elemek.  

Kulcsfogalmak Projekt, tervezés, külső és belső értékelés. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei az 

évfolyam végén 

A tanuló megfogalmazza és konkrét példán fölismeri az egyszerű 

megfigyelés és a kísérlet közti különbséget. Érti a számszerűség 

jelentőségét a mérésekben, tud különböző módon ábrákról leolvasni 

mérési adatokat.Érti a térbeli tájékozódás geometriai módszereinek 

lényegét. Tud tájékozódni térképeken.  

A mindennapokban tapasztalt jelenségeket meg tud magyarázni anyagi- 

és halmaztulajdonságokkal. Érti az éghajlat és az időjárás elemeinek 
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fizikai hátterét, összefüggését hazánk természeti képével, 

gazdálkodásával. 

A tanuló értelmezi és ábrázolja a természetben megfigyelhető 

arányokat, ismer példákat vizsgálatuk módjára. Kapcsolatba hozza az 

anyagok szerkezetét tulajdonságaikkal, felhasználásukkal.. 

Ismer nagy léptékű, egyirányú változásokat az élő és élettelen 

természetben, látja ezek bizonyítékait, okait. 

Ismer az élőlény-populációk létszámát és változatosságát csökkentő és 

növelő tényezőket, az élőlények önszabályozó közösségeinek 

fölépítését. Tud példákat bemutatni az ember környezetfüggésére és 

környezet-átalakító szerepére. 
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INFORMATIKA a szakgimnáziumi osztályokban minden ágazaton 
(144 óra, 2óra/hét 9-10. évfolyamon)  

 

 

Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló 

az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata 

olyan eszköztudást nyújt a tanulóknak, melyet a tanulási folyamat közben bármely 

ismeretszerző, -feldolgozó és alkotó tevékenység során alkalmazni tudnak. Ennek érdekében 

fontos a rendelkezésre álló informatikai és információs eszközök és szolgáltatások 

megismerése, működésük megértése, az egyéni szükségleteknek megfelelő szolgáltatások 

kiválasztása és célszerű, értő módon való kritikus, biztonságos, etikus alkalmazása.  

Az informatikai és információs eszközök, szolgáltatások az egyén életének és a társadalom 

működésének szinte minden területét átszövik, ezért az informatika tantárgyban szereplő 

fejlesztési területek számos területen kapcsolódnak a Nemzeti alaptanterv 

műveltségterületeinek fejlesztési feladataihoz. Az informatika tantárgy keretében megoldandó 

feladatok témájának kiválasztásakor, tartalmainak meghatározásakor fokozott figyelmet kell 

fordítani a kiemelt nevelési célok, a kulcskompetenciák és az életszerű, releváns információk 

megjelenítésére. 

Az informatika tantárgy feladata, hogy korszerű eszközeivel és módszereivel felkeltse az 

érdeklődést a tanulás iránt, és lehetővé tegye, hogy a tanuló a rendelkezésre álló informatikai 

eszközök segítségével hatékonyabbá tegye a tanulási folyamatot. Az informatika tanulása 

hozzásegíti a tanulót, hogy önszabályozó módon fejlessze tanulási stratégiáját, ennek 

érdekében ismerje fel a tanulási folyamatban a problémamegoldás fontosságát, az 

információkeresés és az eszközhasználat szerepét, legyen képes megszervezni tanulási 

környezetét, melyben fontos szerepet játszanak az informatikai eszközök, az 

információforrások és az online lehetőségek. 

Az informatika tantárgy segíti a tanulót abban, hogy az internet által nyújtott lehetőségek 

kihasználásával aktívan részt vegyen a demokratikus társadalmi folyamatok alakításában, 

ügyeljen a biztonságos eszközhasználatra, fejlessze kritikus szemléletét, érthető módon és 

formában tegye fel a témával kapcsolatos kérdéseit, törekedjen az építő javaslatok 

megfogalmazására, készüljön fel a változásokra. Az informatika tantárgy kiemelt célja a 

digitális kompetencia fejlesztése, az alkalmazói programok felhasználói szintű alkalmazása, 

az információ szerzése, értelmezése, felhasználása, az elektronikus kommunikációban való 

aktív részvétel.  

Az informatikaórákon elsajátított alapok lehetővé teszik, hogy a tanuló a más tantárgyak 

tanulása során készített feladatok megoldásakor informatikai tudását alkalmazza. Az 

informatika tantárgy feladata a formális úton szerzett tudás rendszerezése és 

továbbfejlesztése, a nem formális módon szerzett tudás integrálása, a felmerülő problémák 

értelmezése és megoldása. Az egyéni, a csoportos, a tanórai és a tanórán kívüli tanulás fontos 

színtere és eszköze az iskola informatikai bázisa és könyvtára, melyek használatához az 

informatika tantárgy nyújtja az alapokat. 

Az informatika műveltségterület fejlesztési céljai – a tanulók váljanak a digitális világ aktív 

polgárává –, illetve a Nemzeti alaptanterv fejlesztési céljai, valamint az ott leírt digitális 

kompetenciák fejlesztése akkor valósulhatnak meg, ha az egyes tantárgyak, 

műveltségterületek tanítása és a tanórán kívüli iskolai tevékenységek szervesen, összehangolt 

módon kapcsolódnak az informatikához. Az informatika műveltségterület egyes elemeinek 

elsajátíttatása, a készségek fejlesztése, az informatikai tudás alkalmazása tehát valamennyi 

műveltségterület feladata. A digitális kompetencia fejlődését segíthetik például a szaktanárok 
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közötti együttműködések (például: közös, több tantárgyat átfogó feladatok), továbbá az aktív 

részvétel a kulturális, társadalmi és szakmai célokat szolgáló közösségekben és hálózatokban. 

Az informatika tantárgy fejlesztési feladatait a Nemzeti alaptanterv hat részterületen írja elő, 

melyek szervesen kapcsolódnak egymáshoz. Az egyes műveltségterületek a fejlesztési 

feladatok megvalósítása során építenek az informatika tantárgy keretében megalapozott 

tudásra és az informatikai eszközök használatára. 

Mindennapi életünk során az intelligens informatikai rendszerek sokaságát használjuk. Az 

informatikai eszközök használata témakörön belül a számítógép felépítése és a gép alapvető 

működését biztosító hardverrészeket kell bemutatni, így a tanulók megismerik az adattárolást, 

a digitalizálást, az interaktivitást segítő eszközöket és a legfontosabb hardverelemek 

működését.  

Az információs társadalom lehetőségeivel csak azok a személyek tudnak megfelelő módon 

élni, akik tudatosan alkalmazzák az informatikai eszközöket, ezért a fejlesztési feladatok 

meghatározása során elsősorban az eszközök ismeretére, az eszközökkel megvalósítható 

lehetőségek feltérképezésére és az alkotó felhasználásra kerül a hangsúly. 

Az alkalmazói ismeretek témakör fejlesztése során a tanulók a társadalmi élet számára 

hasznos informatikai műveleteket ismerik meg, értik meg és használják, például az 

állományok kezelését, különböző alkalmazásokat hasznának és a programok üzeneteit 

értelmezik. A számítógép működése közben lejátszódó algoritmusok megfigyelésével, 

megértésével, az eljárások tudatos, értő alkalmazásával javítható a számítógép használatával 

szembeni attitűd, fejleszthető a munka hatékonysága. A számítógép működtetése érdekében a 

tanulóknak magabiztosan kell használniuk az operációs rendszert, amelyen keresztül 

kommunikálnak a számítógéppel.  

Az alkalmazói programok használatakor fontos a célnak megfelelő eszközök kiválasztása, a 

szövegszerkesztéssel, kép- és videoszerkesztéssel, multimédia-fejlesztéssel, 

prezentációkészítéssel, táblázatkezeléssel, adatbázis-kezeléssel kapcsolatos problémák 

megoldása közben az alkalmazott programok értő felhasználása, az alkalmazható eljárások 

megismerése, a használat közben felmerülő problémák megoldása. Az alkalmazói ismeretek 

fejlesztése többféle program használatát igényli, amelyek együttesen támogatják a kreativitást 

és az innovációt. 

A 21. század kihívásai közé tartozik, hogy az emberek az életük során megvalósított 

tevékenységeket tudatosan és körültekintően tervezzék meg. A problémamegoldás az élet 

szerves részét alkotja, az életszerű, problémaalapú feladatok sikeres alkalmazása befolyásolja 

az életminőséget. Ennek szükséges előfeltétele az algoritmizálási készségek formális keretek 

közötti fejlesztése, amelyre a problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel 

témakörben kerül sor. A feladatok, a kötelességek, az önkéntes és a szabadidős tevékenységek 

elvégzése, a közösségi életformák gyakorlása döntések sorozatából tevődik össze. A 

problémamegoldás az élet minden területén jelen lévő alaptevékenység, melynek sajátosságait 

a tanulókkal egyrészt a problémamegoldás elméletének, lépéseinek, eszközeinek, 

módszereinek, általános szempontjainak elsajátításával, másrészt a problémamegoldás 

általános elveinek más műveltségi területeken való gyakorlati alkalmazásával érdemes 

megismertetni.  

A problémamegoldás egyes részfolyamatai, például az információ szerzése, tárolása, 

feldolgozása önálló problémaként jelenhetnek meg. A problémamegoldás informatikai 

eszközökkel és módszerekkel rész elsajátítása során a tanuló megismerkedik az algoritmizálás 

elméleti módszereivel, a szekvenciális és vezérléselvű programok alapvető funkcióival, majd 

az elméleti megalapozást követően a gyakorlatban készítenek és tesztelnek számítógépes 

programokat. 

Az elkészített programok segítségével más műveltségi területek problémái is 

tanulmányozhatók, illetve különböző jelenségek szimulálhatók. A problémamegoldási 
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ismeretek tanítása a mások által készített programok algoritmusainak értelmezését, az 

alkalmazói képesség kialakítását és a kritikus szemléletet is támogatja.  

Az infokommunikáció térnyerésével a 21. század a hagyományos információforrások mellett 

középpontba állítja az elektronikus információforrások használatát, előtérbe helyezi az 

interneten zajló kommunikációt, megköveteli a hálózati és multimédiás informatikai eszközök 

hatékony felhasználását.  

Hangsúlyossá válik a különböző formákban megjelenő információk (szövegek, képek, 

hangok, egyéb multimédiás elemek) felismerése, kezelése, értékelése és felhasználása. Az 

ismeretek bővítéséhez, kiegészítéséhez a könyvtár, valamint az internet korosztálynak 

megfelelő alapszolgáltatásainak, az intelligens és interaktív hálózati technológiáknak az 

önálló használata szükséges. Az alkalmazáshoz nélkülözhetetlen a szükséges információk 

online adatbázisokban való keresése, a találatok és a programok által szolgáltatott válaszok 

értelmezése, az adatok közötti összefüggések felismerése és vizsgálata tanári segítséggel. A 

túlzott vagy helytelen informatikai eszközhasználat veszélyeket rejthet, melyekre érdemes 

felhívni a figyelmet, hasznos lehet megismerni azokat a módszereket, amelyekkel a veszélyek 

elkerülhetők. 

Az infokommunikáció témakörén belül kerül sor az interneten zajló kommunikációs formák 

és rendszerek bemutatására, megismerésére és összekapcsolására. A kommunikációs folyamat 

magában foglalja az információk fogadását, küldését, továbbítását, tárolását, rendszerezését, a 

netikett betartását, a kommunikációt akadályozó tényezők felismerését. A csoportokon belül 

zajló kommunikáció számtalan lehetőséget rejt a tanulási folyamatok számára, ennek 

érdekében a tanulóknak tájékozottságot kell szerezniük a közösségi oldalak használatáról, 

azok előnyeiről és veszélyeiről, meg kell ismerniük a használatra vonatkozó elvárásokat, 

szabályokat. 

A médiainformatika témakör tartalmazza az elektronikus, internetes médiumok elérését, 

használatát, az információk kinyerését, felhasználását. A források használata magában 

foglalja az egyes információhordozók tanulásban való alkalmazását, valamint hitelességük, 

objektivitásuk vizsgálatát, tartalmuk értékelését is. 

Az információs társadalom témakörben elsajátított ismeretek, fejlesztett készségek és 

képességek hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló a későbbiekben etikusan és biztonsággal 

kezelje az adatokat, megfelelően használja a rendelkezésére álló informatikai eszközöket. Az 

aktív állampolgárság érdekében kerül sor az elektronikus szolgáltatások megismerésére, az 

egyes szolgáltatástípusok céljainak azonosítására, jellemzésére, az igényeknek megfelelő 

szolgáltatások kiválasztására. A tanulók a szabályok betartásával igénybe veszik a számukra 

hasznos elektronikus szolgáltatásokat. Az informatikai rendszerek használata közben 

számtalan biztonsági, etikai probléma merül fel, melyek tájékozottság és tapasztalat 

birtokában megfelelő módon kezelhetők, ezért lehetőséget kell nyújtani a tapasztalatszerzés 

többféle módjára, pl. a médiában szereplő események különböző szempontok szerinti 

értelmezésére, a társakkal történt esetek megbeszélésére, a lehetséges megoldási alternatívák 

kifejtésére. 

A könyvtárhasználat oktatásának célja a tanulók felkészítése az információszerzés kibővülő 

lehetőségeinek felhasználására a tanulásban, a hétköznapokban az információk elérésével, 

kritikus szelekciójával, feldolgozásával és a folyamat értékelésével. A könyvtár – a 

nyomtatott és az elektronikus információhordozók forrásközpontjaként való – használata az 

önműveléshez szükséges attitűdök, képességek és az egész életen át tartó önálló tanulás 

fejlesztésének az alapja. A fenti cél az iskolai és fokozatosan a más típusú könyvtárak, 

könyvtári források, a nyomtatott vagy elektronikus információhordozók használatának 

megismerésével, a velük végzett tevékenységek gyakorlásával, a tudatos, magabiztos 

használói magatartás, az igényes tájékozódás és a releváns információkeresést segítő 

könyvtárhasználat igényének kialakításával érhető el. 
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Az információkeresés területén kiemelt cél, hogy a képzési szakasz végére a tanuló tudatosan 

és komplexen gondolkodjon a folyamatról, és azt így is tervezze meg. Ehhez elengedhetetlen, 

hogy ismerje a különböző információhordozó dokumentumok, segédkönyvek, adatbázisok 

típusait, jellemzőit és információs értékük megállapításának szempontjait. E tudásának 

fokozatos, folyamatos és gyakorlatközpontú fejlesztése segíti a feladatokhoz szükséges 

kritikus és válogató forráskiválasztásban és információgyűjtésben. Tudatosítani szükséges a 

tanulókban a könyvtári információszerzéshez, -feldolgozáshoz és -felhasználáshoz is 

kapcsolódóan az etikai szabályokat, jogi vonatkozásokat. 

A könyvtári informatika témakör oktatása során a tanuló a könyvtárak és a könyvtári 

nyomtatott és elektronikus információhordozók használatának alapjaival ismerkedik meg, 

majd a többi tantárgy keretében megvalósuló, erre a tudására épülő gyakorlati feladatok során 

szerez tapasztalatokat az egyes műveltségterületeken, és rendszerezi, mélyíti tudását. 

Mindezek során egyszerre vannak jelen a könyvtárak által helyben nyújtott hagyományos 

szolgáltatások és a folyamatosan fejlődő információs kommunikációs technológiával 

elérhetővé tett lehetőségek. 

Az informatikai eszközök használata a számítógépteremben lévő szabályok betartatásával és 

az egészséges számítógépes munkakörnyezet kialakításával építő módon hat az erkölcsi 

gondolkodásra, a testi és lelki egészségre. 

Az informatikai eszközök használata során, a megismert hardverelemek bővülésével a 

digitális és a természettudományos kompetencia is fejlődik. A papír nélküli nyomtatási 

lehetőségek megismerése, az analóg információk digitalizálása erősíti a 

környezettudatosságot, felkészíti a tanulókat a fenntarthatóság megteremtéséből adódó 

feladatokra. 

A biztonságos adattárolás megismerésével, az egyéni felelősségvállalás és az illetéktelen 

adathozzáférés megismertetésével fejleszthető az erkölcsi gondolkodás. A digitális eszközök 

használatával fejlődnek a diákok technikai készségei. 

Az alkalmazói ismeretek során a tanulók dokumentumokat szerkesztenek, ami fejleszti az 

anyanyelvi kommunikációt, a digitális kompetenciát, az esztétikai érzéket és az önálló 

tanulást. A személyes dokumentumok készítése fejleszti az önismeretet, segíti a 

pályaorientációt. A multimédiás dokumentumok készítése támogatja a médiatudatosságra 

nevelést. A táblázatok kezelésére alkalmas programokkal végzett műveletek során nyert 

információk támogatják a felhasználót az önálló döntésben, segítik a matematikai, a digitális, 

a kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetenciák fejlesztését és a hatékony, önálló 

tanulást. 

A problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel témakör hozzájárul az 

önismereti és a társas kapcsolati kultúra fejlesztéséhez. A problémamegoldás során a tanulók 

megtapasztalják, hogy egy nagyobb probléma akkor oldható meg hatékonyan, ha kisebb 

részekre bontják, és a feladat megoldásán csoportban közösen dolgoznak. A csoportmunka 

szervezése hozzájárul az önismeret fejlesztéséhez, valamint a társak megértéséhez, 

elfogadásához. 

Az angol nyelvű utasításkészletet tartalmazó programozási nyelvek használata segíti az 

idegen nyelvi kommunikáció fejlesztését. A programozással foglalkozó diák a program 

használatát bemutató dokumentumok, illetve hibaüzenetek értelmezése során rákényszerül az 

angol nyelvű szövegek olvasására és megértésére. A feladathoz tartozó problémák 

programozására angol nyelvű minták, megoldási javaslatok, források találhatók az interneten, 

emellett angol nyelvű fórumokon is tanácsot lehet kérni. A fellelhető tudásanyag 

áttanulmányozása, illetve a fórumokon való levelezés során jelentősen mélyül a tanulók 

angoltudása, fejlődik kommunikációs képességük. 

A problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel témakör támogatja a 

matematikai kompetencia fejlesztését, mert a matematikai problémák algoritmizálása és az 
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algoritmus programmal történő megvalósítása során a tanuló használja a diszkussziót, a 

folyamat során hangsúlyossá válik a logikus gondolkodás. Az algoritmizálás során a 

matematikaórákon megismert képleteket alkalmazzák, átalakítják. Az alkotás során igénnyé 

válik a felhasználóbarát program írása, a szakkifejezések megfelelő használata, a matematikai 

készségek rugalmas alkalmazása. A programírás végén a tanulók teszteléssel ellenőrzik 

munkájukat, felismerik a programhasználathoz szükséges felhasználói dokumentumok 

fontosságát. 

A problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel témakör összekapcsolódhat a 

természettudományos és technikai kompetenciafejlesztéssel, mert a természettudományos 

problémák megoldásának algoritmizálása és programmá történő kódolása során a tanuló 

megismeri a tudományos ismeretszerzés módszereit, felismeri az összefüggések matematikai 

képletekkel való felírásának jelentőségét. A tantárgyi integráció során alkalmazott 

oktatóprogramok, tantárgyi szimulációk tanulmányozása erősíti a tanuló 

megfigyelőképességét. A méréseknél és azok kiértékelésénél az eszközök kezelése veszéllyel 

járhat, emiatt kötelező jelleggel érvényt kell szerezni a balesetmentes viselkedési formáknak. 

Az infokommunikáció témakör során szerzett tapasztalatok támogatják a médiatudatosságra 

nevelést. A hagyományos média mellett az elektronikus média mindennapjaink 

nélkülözhetetlen részévé vált. Az információszerzés, a tanulás, a szórakozás és a 

kapcsolattartás sem képzelhető el digitális média nélkül. Az informatika tantárgy kiemelt 

célja, hogy a tanuló az információs társadalom aktív és kritikusan gondolkodó résztvevője 

legyen. A médiatudatos oktatás célja, hogy a tanuló az elképesztő mennyiségű információból 

képes legyen kiválasztani a hiteleset. Fontos, hogy a diákok meg tudják különböztetni a 

valóságot és a virtuális világot. A multimédia jelentős szerepet játszik társadalmunk 

megismerésében, ezért a média működésének megismerése nélkülözhetetlen az információk 

kritikus értelmezéséhez. Ennek érdekében ösztönözni kell a médiatudatos, kritikus 

gondolkodást, az etikus viselkedést. A média egyes elemei a manipuláció eszközei is 

lehetnek, a tudatos befolyásolás jelei jól azonosíthatók. A helyes médiahasználatra való 

felkészítéssel, a helyes viselkedésminták megfigyelésével megelőzhető a káros függőség 

kialakulása. Az eszközhasználat során ügyelni kell az önálló döntéshozatalon alapuló 

mértéktartásra. Fontos azoknak a helyzeteknek a felismerése, melyekben elkerülhetetlen a 

segítségkérés. 

Az információs társadalom témakör tárgyalása során a tanulók olyan normákat, értékeket 

ismernek meg, melyek hozzájárulnak az erkölcsi neveléshez és ezen keresztül a családi életre 

neveléshez. Az elektronikus szolgáltatások igénybevétele egyéni felelősségvállalással jár, ami 

támogatja a társadalmi folyamatok megismerését. Az online tevékenységek végzésekor 

lehetőség nyílik a társas kapcsolatok ápolására, a szociális kompetencia fejlesztésére, a 

folyamatokban való aktív és kritikus részvétellel fejlődik az önismeret, valamint a szövegértő 

és -feldolgozó képesség. 

Az informatikai eszközhasználat készségszintű elsajátítása támogatja a tanulás 

eredményességét, hozzájárul az élményszerű, korszerű eszközökkel támogatott tanulás 

megvalósításához, lehetőséget nyújt a folyamatos és hatékony önképzéshez.  

Az informatikai eszközök használata során cél, hogy a felhasználók törődjenek a testi és lelki 

egészségükkel, munkájukat egészséges munkakörnyezetben végezzék. A jövőorientált 

gondolkodás kialakítása érdekében érdemes megismerni az informatikai eszközök egészségre 

gyakorolt hatásait, a környezetet kímélő energiatakarékos üzemmódokat. A társadalmi 

tevékenységek hatással vannak a környezetre, a környezet megóvása érdekében a 

környezettudatos életmód kialakítására és az ezzel kapcsolatos információk keresésére is 

hangsúlyt kell fektetni. 

Az online rendszerek megismerésével lehetővé válik a valós és virtuális kapcsolatok közötti 

különbségek azonosítása. A világhálóról származó tartalmak különböző hitelességűek, ezért 
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eleinte csak a biztonságos információforrások használata javasolt, a későbbi évfolyamokon a 

tanulók tanulmányi feladataiknak, érdeklődésüknek megfelelően, körültekintően bővíthetik az 

alkalmazott források és felhasználások körét. 

A könyvtárhasználati tudás a kiemelt fejlesztési területek mindegyikében elengedhetetlen, 

mivel minden téma megismerése hatékony és kritikai szemléletet igényel. A demokráciára 

nevelés és az állampolgári kompetencia fejlesztésének fontos része az információhoz való jog 

tudatosítása és a megszerzéséhez, megértéséhez, a társadalom érdekében való aktív 

felhasználásához szükséges tudás fejlesztése. Az információ feldolgozása sok erkölcsi kérdés 

megvitatását teszi szükségessé, melyekkel a tanulók társas kapcsolati kultúrája fejleszthető. 

A könyvtári informatika keretén belül meg kell tanítani a diákokat arra, hogy hogyan 

használhatók a könyvtári és más információforrások a tanulás során. A forrás- és 

könyvtárhasználat tanulása segít az információkeresés és a tanulás folyamatának 

megértésében, a tanulási stratégia fejlesztésében. A témakör a gyakorlatközpontúságból adódó 

folyamatos tevékenykedtetéssel és az együttműködést igénylő csoportmunkával járul hozzá a 

differenciáláshoz. Mind az anyanyelvi, mind a digitális kulcskompetenciák fejlesztése 

területén kiemelt jelentősége van az információs problémamegoldás folyamatának, valamint 

ezek bemutatásának. A könyvtárhasználat tanítása során cél, hogy a tanulók a nyomtatott és a 

digitális eszközök segítségével önállóan és tudatosan használjanak könyvtárakat, anyanyelvi 

és idegen nyelvű információforrásokat. 

 

 

9. évfolyam 

Az informatikai eszközök átszövik világunkat, a számítógép mellett rengeteg intelligens 

eszköz jelenik meg. Csak azok tudják jól kihasználni az új információs társadalom 

lehetőségeit, akik rendszeresen alkalmazzák ezeket az eszközöket. Ebben a korosztályban a 

korábbi évek során fejlesztett készségeken alapuló alkotó felhasználásra és a rendelkezésre 

álló informatikai eszközök lehetőségeinek bővítésére kerül a hangsúly. 

A technikai eszközök fejlődésével viszonylag könnyen elérhetővé válik a mozgóképek 

digitális formában való rögzítése, a digitális hang- és képfelvételek készítése, megosztása, a 

nagyméretű állományok könnyebb kezelése érdekében szükséges a tömörítési módok és 

eljárások megismerése is. 

Életünk során sokszor kell döntéseket hoznunk a rendelkezésünkre álló információk alapján. 

A tanulók felismerik, hogy az informatikai eszközök segítségével, az alkalmazói ismeretek 

birtokában segíthetnek a hétköznapi életük során szükséges döntések előkészítésében.  

A kommunikáció során kiemelt fontosságú a csoportok szervezése és működtetése, ennek 

érdekében ismerkednek meg a körlevél készítésével, az alkotás során szükséges fogalmakkal 

és a számítógéppel végzett műveletekkel. A pénzügyi számítások a hétköznapi élet során is 

fontos szerepet kapnak. A táblázatkezelő programmal statisztikai elemzéseket végezhetünk, 

az adatokat megfelelő típusú diagramokon jeleníthetjük meg. A táblázatkezelővel egyéb 

tantárgyi feladatokat is meg lehet oldani.  

Az infokommunikációs gyakorlatok során a középiskolában a diákok önállóan határozzák meg 

a szükséges információkat, egyedül végzik a keresést, és a szerzett információkat képesek 

önállóan felhasználni. Képesek az információ hitelességének megítélésére. Az elkészült 

anyagaikat önállóan publikálják, megosztják az interneten. 

A kommunikáció során a diákok az internetes lehetőségek széles tárházát használják, a 

hangsúly a csoportmunkát támogató alkalmazásokra kerül át. Felismerik az 

infokommunikációs eszközök mindennapi életre gyakorolt hatásait. Egyéb tantárgyi 

műveltségi területek fejlesztése érdekében kapott feladatok esetében önállóan használják az 
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elektronikus média lehetőségeit, hatékonyan alkalmazzák a média kezeléséhez szükséges 

eszközöket. 

A könyvtárhasználat önálló tanulásának záró szakaszában cél, hogy a tanuló minél átfogóbb 

és modernebb könyvtárképpel rendelkezzen, ismerje saját igényeit, szokásait, tudását annak 

érdekében, hogy azt tudatosan és hatékonyan alkalmazhassa, fejleszthesse tanulmányai és a 

középiskolai évek után is. A fejlesztés során az információs problémamegoldás folyamatának, 

a probléma megoldásának önálló, személyre, helyzetre szabott alakítása, irányítása zajlik 

tanulmányi és hétköznapi helyzetekben. Ennek érdekében a könyvtári rendszer általános 

internetes és a helyben elérhető könyvtárak teljes körű szolgáltatásai körében való önálló 

tájékozódás szükséges. A hatékony könyvtárhasználat érdekében a korábbi évek során 

megismert forrástípusok és konkrét források felhasználási célhoz viszonyított információs 

értékének megállapítására, újabb könyvtári, szakirodalmi és közhasznú adatbázisok és 

honlapok megismerésére, használatára kerül sor. 

Az információkereső stratégia kialakításával és az etikai szempontokat is figyelembe vevő 

alkotó felhasználásával a tantárgyakhoz vagy a hétköznapi szituációkhoz kötött információt 

igénylő feladatokat a tanulók egyre önállóbban oldják meg. 

 

Heti óra szám: 2 óra 

Éves óraszám: 72 óra 

 

Témakör sorszáma és neve Órakeret 

1.Az informatikai eszközök használata 10 óra (8+2) 

2.Alkalmazói ismeretek 44 óra (40+4) 

2.1. Írott és audiovizuális dokumentumok elektronikus létrehozása 23 óra 

2.2. Adatkezelés, adatfeldolgozás, információmegjelenítés 21 óra 

4. Infokommunikáció 10 óra (8+2) 

4.1. Információkeresés, információközlési rendszerek 5 óra 

4.2. Az információs technológián alapuló kommunikációs formák 3 óra 

4.3. Médiainformatika 2 óra 

6. Könyvtári informatika 8 óra (6+2) 

Összesen: 72 óra (62+10) 
 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
1. Az informatikai eszközök használata 

Órakeret 

8 + 2 óra 

Előzetes tudás Az operációs rendszer alapvető funkcióinak ismerete, alkalmazása.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A számítógépes perifériák használatbavétele. Az összetett munkához 

szükséges eszközkészlet kiválasztása. Az adatok biztonságos tárolása. 

Az informatikai környezet tudatos alakítása. Az egészséges 

munkakörnyezet megteremtése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A számítógépes perifériák megismerése, használatbavétele, 

működésük fizikai alapjai 

A számítógép fő egységeinek megismerése, az alaplap, a 

processzor, a memória főbb jellemzői. 

Bemeneti és kimeneti perifériák, adathordozó eszközök használata, 

működési elve. 

Fizika; kémia: 

elektromágnesesség, 

optika, félvezetők, 

folyadékkristályok, 

színek, festékek, analóg 

és digitális jelek. 
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Az összetett munkához szükséges eszközkészlet kiválasztása 

Az összetett munkához szükséges eszközkészlet kiválasztási 

szempontjainak megismerése. 

Digitalizáló eszközök. 

Az operációs rendszer és a számítógépes hálózatok főbb feladatai és 

szolgáltatásai. 

 

Az adatok biztonságos tárolása. Az informatikai környezet tudatos 

alakítása 

Az adatok biztonságos tárolásának szoftveres és hardveres 

biztosítása.  

Fájlok illetéktelenek által történő hozzáférésének megakadályozása. 

 

Az egészséges munkakörnyezet megteremtése 

Egészséges, ergonómiai szempontoknak megfelelő számítógépes 

munkakörnyezet kialakítása. 

Biológia-egészségtan: 

az érzékszervek 

védelmét biztosító 

szabályok, helyes 

szokások; a környezeti 

állapot és az ember 

egészsége közötti 

kapcsolat, igény az 

egészséges 

életkörülményekre. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Számítógép, alaplap, processzor, memória, digitális kamera, periféria, 

digitalizálás, operációs rendszer, hálózat, adatvédelem, munkakörnyezet, 

ergonómia.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
2. Alkalmazói ismeretek 

Órakeret 

40 + 4 óra 

 
2.1. Írott és audiovizuális dokumentumok elektronikus 

létrehozása 
23 óra 

Előzetes tudás 

Az operációs rendszer alapvető funkcióinak ismerete, alkalmazása. A 

digitális képek formáinak ismerete, képszerkesztő program használata. 

Karakter- és bekezdésformázások végrehajtása szövegszerkesztő 

programmal. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Nagyobb dokumentumok létrehozása, átalakítása, formázása. Körlevél 

készítése. Különböző formátumú produktumok készítése, a megfelelő 

formátum célszerű kiválasztása. Személyes dokumentumok 

létrehozása, átalakítása, formázása. Multimédiás dokumentumok 

készítése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Nagyobb dokumentumok létrehozása, átalakítása, formázása 

Nagyobb terjedelmű dokumentum szerkesztése. 

Élőfej, élőláb. 

Stílusok alkalmazása. 

Tartalomjegyzék készítése.  

Fizika; kémia; 

biológia-egészségtan: 

projektmunka 

elkészítése; kísérlet 

vagy vizsgálat 
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Személyes dokumentumok létrehozása, átalakítása, formázása. jegyzőkönyvének 

elkészítése. 

 

Vizuális kultúra: 

Gyűjtött információ- és 

képanyagból írásos 

összefoglaló készítése. 

Médiahasználat. 

Körlevél 

A törzsdokumentum és az adattábla fogalmának megismerése. 

Dokumentum készítése körlevél funkció felhasználásával. 

Egyéb iskolai dokumentum készítése kiadványszerkesztő 

programmal. 

 

Különböző formátumú produktumok készítése, a megfelelő 

formátum célszerű kiválasztása 

Egyénileg készített, letöltött elemek (zene, fénykép, film, animáció 

stb.) elhelyezése közös multimédiás dokumentumban. 

Szöveg, kép elhelyezése a dokumentumban. 

Dokumentumok nyomtatási beállításai. 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

szövegalkotás. 

 

Fizika; kémia; 

biológia-egészségtan: 

vizsgálatok 

eredményének 

prezentálása; 

projektmunka 

bemutatása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Élőfej, élőláb, oldalszám, stílus, tartalomjegyzék, körlevél, 

törzsdokumentum, multimédia, nyomtatási beállítás. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

2.2. Adatkezelés, adatfeldolgozás, 

információmegjelenítés 
21 óra 

Előzetes tudás 

Az operációs rendszer alapvető funkcióinak ismerete, alkalmazása. 

Egyszerű táblázatkezelési műveletek végrehajtása. Táblázatba foglalt 

adatokból célszerű diagramok készítése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Problémamegoldás táblázatkezelővel. Adatkezelés táblázatkezelővel.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémamegoldás táblázatkezelővel 

A hétköznapi életben előforduló problémák megoldása.  

Tantárgyi feladatok megoldása.  

Függvények használata. 

Matematika: kamatos 

kamat számítása, 

befektetésekkel, 

hitelekkel kapcsolatos 

számítások. 

Statisztikai számítások 

Statisztikai függvények használata táblázatkezelőkben. 

Az adatok grafikus szemléltetése.  

Matematika: számok, 

műveletek, egyéb 

matematikai 

szimbólumok (pl. 
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képek, szakaszos ábrák, 

diagramok, táblázatok, 

műveletek, nyitott 

mondatok) alapján az 

általuk leírt valóságos 

helyzetek, történések, 

összefüggések 

elképzelése. 

 

Biológia-egészségtan; 

kémia; fizika: a 

természeti és technikai 

rendszerek állapotának 

leírására szolgáló 

szempontok és 

módszerek használata. 

Adatkezelés táblázatkezelővel 

Adatok rendezése, szűrés.  

Függvények alkalmazása különböző lapokon lévő adatokra.  

Matematika; földrajz; 

fizika; kémia: 

táblázatok adatainak 

rendezése.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Adat, adattábla, rekord, mező. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
4. Infokommunikáció 

Órakeret 

8 + 2 óra 

 4.1. Információkeresés, információközlési rendszerek 5 óra 

Előzetes tudás Információ keresése, a hiteles és nem hiteles információ 

megkülönböztetése, az információ kritikus értékelése.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A feladatok elvégzéséhez szükséges információk azonosítása, 

meghatározása, megkeresése, felhasználása. A dokumentumok önálló 

publikálása.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Önálló információszerzés 

Információkeresési stratégia. 

Tartalomalapú keresés. 

Logikai kapcsolatok. 

A szükséges információ önálló meghatározása, a találatok szűkítése, 

kigyűjtése, felhasználása. 

Kémia; biológia; fizika: 

természettudományos 

projektek kidolgozása, 

pályázati anyagok 

készítése. 

A számítógéppel 

segített tanulás 

módszereinek 

alkalmazása a mérés, 

információkeresés, 

bemutatók és a 

kommunikáció 

segítésére.  
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A problémamegoldásra 

irányuló, hatékony 

információkeresés. 

Az információk közlési célnak megfelelő alakítása, a manipuláció 

megismerése 

A találatok elemzése, értékelése hitelesség szempontjából.  

A közlés céljának felismerése. 

A reklámok manipulatív tevékenységének felfedése. 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek: egy esemény 

információinak 

begyűjtése több 

párhuzamos forrásból, 

ezek összehasonlítása, 

elemzése, az 

igazságtartalom 

keresése, a manipulált 

információ felfedése. 

A publikálás módszereinek megismerése, szabályai 

Az elkészült dokumentumok publikálása hagyományos és 

elektronikus, internetes eszközökkel. 

Szövegek, képek, fotóalbumok, hang- és videoanyagok, weblapok 

publikálása az interneten. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Manipulálás, kétirányú információáramlás, adatfeltöltés. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

4.2. Az információs technológián alapuló 

kommunikációs formák 
3 óra 

Előzetes tudás 
Az infokommunikációs eszközök ismerete. A modern 

infokommunikációs eszközök hatékony használata. A kommunikáció 

elméletének ismerete.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Online kommunikáció folytatása, csoportmunka végzése egy vagy több 

résztvevővel. A legújabb két- vagy többrésztvevős kommunikációs 

lehetőségek, valamint az elektronikus médiumok megfelelő kezelése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Kommunikációra képes eszközök összekapcsolási lehetőségeinek 

megismerése 

Többrésztvevős beszélgetős, kommunikációs program használata.  

Csoportmunka az interneten.  

Idegen nyelvek: 

kommunikáció külföldi 

partnerekkel. 

Az infokommunikációs eszközök mindennapi életre gyakorolt 

hatásának vizsgálata 

A hagyományos infokommunikációs technológiák összehasonlítása 

az elektronikus és internetes lehetőségekkel.  

A túlzott internethasználatból kialakuló káros életformák 

azonosítása, a függőség elhárítása. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Kommunikációs program. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
4.3. Médiainformatika 2 óra 

Előzetes tudás A legújabb infokommunikációs technológiák használata, alkalmazása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az új elektronikus és internetes médiumok készségszintű használata.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A hagyományos médiumoktól különböző, informatikai eszközöket 

alkalmazó lehetőségek, azok felhasználása a megismerési 

folyamatban 

Információszerzés internetes portálokról, médiatárakból, 

elektronikus könyvtárakból. 

Földrajz: tájékozódás 

GPS segítségével. 

Helymeghatározás, 

ideális 

útvonalválasztás.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Hírportál, médiatár, e-book, hangoskönyv. 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
6. Könyvtári informatika 

Órakeret 

6 + 2 óra 

Előzetes tudás 

Katalógus önálló használata. A települési könyvtár önálló használata. 

Önálló kézikönyvhasználat. A felhasznált irodalomjegyzék összeállítása 

segítséggel. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A könyvtári rendszer szolgáltatásai és a különböző információforrások 

önálló felhasználása tanulmányi és egyéb feladatokhoz. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Könyvtártípusok, információs intézmények 

A könyvtári rendszer szerepének, lehetőségeinek megismerése. 

A települési közkönyvtár önálló használata. 

Könyvtárlátogatás.  

Magyar nyelv és 

irodalom: a tanulási 

képesség fejlesztése, 

kulturált 

könyvtárhasználat. 

Könyvtári szolgáltatások 

A könyvtári információs rendszer szolgáltatásainak rendszerezése, 

felhasználása a tanulásban.  

A könyvtárközi kölcsönzés funkciójának megértése. 

Könyvtári és közhasznú adatbázisok használati útmutató 

segítségével való önálló használata. 

Rendszeres, a céloknak megfelelő könyvtár- és internethasználat. 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

könyvtárhasználat. 

 

Ének-zene: a könyvtár 

és az internet 

felhasználása. 

Információkeresés 

A médiumok, közléstípusok tartalmi megbízhatósága. 

Információkeresési stratégiák ismerete. 

Önálló információszerzés katalógusokból, adatbázisokból, általános 

és ismeretterjesztő művekből. 

Releváns információk kiválasztása hagyományos és elektronikus 

Magyar nyelv és 

irodalom: a könyvtári 

információkeresés. 

Az internetes 

adatgyűjtés technikái, 

linkek használata. 
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információhordozókból. 

Az iskolai tananyag elmélyítése és kibővítése önálló könyvtári 

kutatómunkával. 

Adatkeresés, 

anyaggyűjtés 

nyomtatott és 

elektronikus források 

segítségével; 

egynyelvű szótárak, 

értelmező szótárak; 

szelekció, értékelés, 

elrendezés. 

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek: 

ismeretszerzés 

szaktudományi 

munkákból. 

 

Fizika; kémia; 

biológia-egészségtan: 

az ismeretszerzés 

folyamatának és 

eredményének kritikus 

értékelése. 

A problémamegoldásra 

irányuló, hatékony 

információkeresés. 

 

Vizuális kultúra: 

tájékozódás valamely 

Európán kívüli kultúra 

művészetéről a 

történelmi, 

kultúrtörténeti 

összefüggések 

figyelembevételével. 

 

Ének-zene: zenei 

dokumentumok 

gyűjtése. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: a személyes 

pályatervnek, 

elképzeléseknek, 

szükségleteknek 

megfelelő 

információszerzés. 

Dokumentumtípusok, kézikönyvek 

A hiteles forrás jellemzőinek ismerete. 

Forrástípusok rendszerezése információs értékük szerint. 

Matematika: 

ismerethordozók 

használata. Könyvek 
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A talált információk kritikus értékelése. 

Időszaki kiadványok önálló használata. 

Elektronikus könyvek, digitalizált dokumentumok. 

Az egyes tudományterületek alapvető segédkönyvtípusainak 

ismerete, önálló használata.  

(pl. matematikai 

zsebkönyvek, 

szakkönyvek, 

ismeretterjesztő 

könyvek, lexikonok, 

feladatgyűjtemények, 

táblázatok, 

képletgyűjtemények). 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

segédkönyvek, 

kézikönyvek, szótárak, 

lexikonok használata, 

ismeretlen kifejezések 

jelentésének önálló 

megkeresése 

egynyelvű szótárakban. 

Az elektronikus 

tömegkommunikáció 

és az irodalom 

kölcsönhatásának új 

jelenségei. 

 

Földrajz: tájékozódás a 

hazai földrajzi, 

környezeti 

folyamatokról. 

Információgyűjtés 

internetalapú 

szolgáltatásokkal: 

időjárási helyzetkép, 

útvonaltervező, 

valutaváltó. 

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek: történelmi, 

társadalomtudományi, 

filozófiai és etikai 

kézikönyvek, atlaszok, 

lexikonok.  

 

Vizuális kultúra: a 

tömegkommunikáció 

formái, a 

tömegkommunikációt 

és a mediatizált 

nyilvánosságot 

jellemző tények, 
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modellek. 

Az audiovizuális 

szövegek, műsorok 

előállítását, nyelvi 

jellemzőit, közvetítését 

és értelmezését leíró 

fontosabb fogalmak és 

alapvető 

összefüggések. 

Forráskiválasztás 

Komplex feladathoz való önálló forráskiválasztás a feladat céljának 

és a forrás információs értékének figyelembe vételével. 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek: kérdések 

megfogalmazása a 

szerző esetleges 

elfogultságaira, 

tájékozottságára, rejtett 

szándékaira, stb. 

vonatkozóan. 

Az adott téma 

tanulmányozásához 

leginkább megfelelő 

térkép kiválasztása. 

Különböző szövegek, 

hanganyagok, filmek, 

stb. vizsgálata a 

történelmi hitelesség 

szempontjából. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: verbális és 

nem verbális (hangzó, 

képi és digitális) 

információk gyűjtése, 

szelekciója, 

rendszerezése, kritikája 

és felhasználása. 

 

Vizuális kultúra: 

információforrások 

szűrésének 

szempontjai. 

Bibliográfiai hivatkozás, forrásfelhasználás 

Bibliográfiai hivatkozás önálló készítése folyóiratcikkekről. 

Az interneten megjelent források hivatkozási technikájának 

megismerése, segítséggel való alkalmazása. 

Hivatkozásjegyzék, irodalomjegyzék készítése. 

Magyar nyelv és 

irodalom: a források 

megjelölése, az idézés 

formai és etikai 

szabályai, jegyzetek 

készítése, netikett. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Könyvtári rendszer, múzeum, levéltár, információkeresési stratégia, rejtett 

bibliográfia, relevancia, kritikus forráshasználat, hivatkozás, plágium, 
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hitelesség, önművelés, egész életen át tartó tanulás. 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a 

kilencedik 

évfolyam végén 

A tanuló az informatikai eszközök használat témakör végére 

tudjon digitális kamerával felvételt készíteni, legyen képes adatokat 

áttölteni kameráról a számítógép adathordozójára; 

ismerje az adatvédelem hardveres és szoftveres módjait; 

ismerje az ergonómia alapjait. 

 

A tanuló az alkalmazói ismeretek témakör végére 

legyen képes táblázatkezelővel tantárgyi feladatokat megoldani, egyszerű 

számításokat elvégezni; 

tudjon körlevelet készíteni; 

 

A tanuló az infokommunikáció témakör végére 

legyen képes információkat szerezni, azokat hagyományos, elektronikus 

vagy internetes eszközökkel publikálni; 

legyen képes társaival kommunikálni az interneten, közös feladatokon 

dolgozni;  

tudja használni az újabb informatikai eszközöket, információszerzési 

technológiákat. 

 

A tanuló a könyvtári informatika témakör végére 

legyen képes bármely, a tanulmányaihoz kapcsolódó feladata során az 

információs problémamegoldás folyamatát önállóan, alkotóan 

végrehajtani; 

legyen tisztában saját információkeresési stratégiáival, tudja azokat 

tudatosan alkalmazni, legyen képes azt értékelni, tudatosan fejleszteni. 

 

10. évfolyam 

Életünk során sokszor kell döntéseket hoznunk a rendelkezésünkre álló információk alapján. 

A tanulók felismerik, hogy az informatikai eszközök segítségével, az alkalmazói ismeretek 

birtokában segíthetnek a hétköznapi életük során szükséges döntések előkészítésében.  

Az adattáblák logikus felépítése, az adattáblák közötti kapcsolatok felismerése, az 

adatbázisokból lekérdezéssel történő információszerzés, a nyert adatok esztétikus formába 

rendezése segít az információk feldolgozásában, a megalapozott döntések előkészítésében, 

ezért fontos, hogy ezeket a műveleteket megismerjék a tanulók. Az informatikai eszközökkel 

és módszerekkel történő problémamegoldás közvetlen tanulmányozásának befejező képzési 

szakaszában a tanulók összetettebb problémákat oldanak meg. A tanulók az iskolai élethez 

köthető matematikai, természettudományos, nyelvi és egyéb problémákat dolgoznak fel, 

munkamódszerként elsősorban csoportos és projektmunkaformákat alkalmaznak. 

Az összetettebb problémák algoritmusainak gyakorlati kivitelezéséhez a tanulók az ilyen 

problémáknak megfelelő összetett adatszerkezetekkel is találkoznak. Ebben a korban előtérbe 

kerül az igényes adatbevitel és -kivitel, valamint a felhasználóbarát vezérlőelemek ismerete. 

A tanulók az életkori sajátosságaiknak megfelelően a számítógépet komplex módon 

használják tanulmányaik során. A problémamegoldó készségek fejlesztése érdekében 

tetszőleges eszközökkel történő mérési értékek begyűjtésére, ezen értékek kiértékelésére, 

másrészt az egyszerűbb, különös tekintettel a véletlen eseményeket tartalmazó folyamatok 

modellezésére és szimulációjára kerül sor.  
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Az információs társadalom témakör tárgyalása során a tanulók újabb, a korosztályuknak 

megfelelő, információkezeléssel kapcsolatos feladatokkal találkoznak, felkészülnek a 

veszélyek elhárítására, megismerik és értelmezik a jogi és etikai vonatkozásokat. Kiemelt 

szerepet kap az információforrások etikus alkalmazása és azok hitelességének értékelése. 

Tapasztalatot szereznek az informatikai eszközök helyes használatának elsajátításában, 

bővítik a kulturált együttélésre vonatkozó szabályokkal kapcsolatos ismereteiket, és azokat be 

is tartják. Az informatikai eszközök használata jelentősen hozzájárul a társadalmi 

változásokhoz, ezért érdemes megismerni a fejlődés egyes szakaszait, feltárni az eszközök 

fejlettségének, elterjedtségének társadalmi, gazdasági, kulturális életre vonatkozó hatását és 

ezek összefüggéseit. 

A tanulók bővítik az életkori sajátosságoknak és az igényeknek megfelelő elektronikus 

szolgáltatásokkal kapcsolatos ismereteiket, felismerik azok hétköznapi életben betöltött 

szerepét, céljait, és törekednek a biztonságos, kritikus használatukra. A fejlesztés során a 

szolgáltatások kiválasztását követően a működés megfigyelése és megértése, az egyes 

funkciók kipróbálása, a működési algoritmusok azonosítása, az eljárások értő alkalmazása és 

a kritikus szemléletmód kialakítása kap hangsúlyos szerepet. Több szolgáltatás megismerését 

követően az egyes szolgáltatások és az alkalmazott eljárások összehasonlítása támogathatja a 

rendszerezést, az igények megfogalmazása segítheti a kritikai szemléletmód kialakítását. 

 

Heti óra szám: 2 óra 

Éves óraszám: 72 óra 
 

Témakör sorszáma és neve Órakeret 

2.Alkalmazói ismeretek 33 óra (32+1) 

2.1. Írott és audiovizuális dokumentumok elektronikus létrehozása 11 óra 

2.2. Adatkezelés, adatfeldolgozás, információmegjelenítés 22 óra 

3. Problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel 28 óra (24+4) 

3.1. A problémamegoldáshoz szükséges módszerek és eszközök kiválasztása 4 óra 

3.2. Algoritmizálás és adatmodellezés 12 óra 

3.3. Egyszerűbb folyamatok modellezése 12 óra 

5. Az információs társadalom 11 óra (10+1) 

5.1. Az információkezelés jogi és etikai vonatkozásai 6 óra 

5.2. Az e-szolgáltatások szerepe és használata 5 óra 

 Összesen: 72 óra (66+6) 
 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
2. Alkalmazói ismeretek 

Órakeret 

32 + 1 óra 

 
2.1. Írott és audiovizuális dokumentumok elektronikus 

létrehozása 
11 óra 

Előzetes tudás 

Az operációs rendszer alapvető funkcióinak ismerete, alkalmazása. A 

digitális képek formáinak ismerete, képszerkesztő program használata. 

Karakter- és bekezdésformázások végrehajtása szövegszerkesztő 

programmal. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

Interaktív anyagok, bemutatók készítése. A feladat megoldásához 

szükséges alkalmazói eszközök kiválasztása és komplex használata. 
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céljai 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Hangszerkesztés 

Digitális hangformátumok megismerése. A formátumok átalakítása. 

Hangszerkesztő program használata.  

Ének-zene: saját 

munkák, gyűjtések 

felhasználása az 

elektronikus 

hangalakítás során. 

Multimédiás dokumentumok készítése. Interaktív anyagok, 

bemutatók készítése 

A feladat megoldásához szükséges alkalmazói eszközök 

kiválasztása és komplex használata. 

Utómunka egy videoszerkesztő programmal. 

A weblapkészítés alapjai. 

Vizuális kultúra: 

Mozgóképi 

szövegkörnyezetben 

megfigyelt emberi 

kommunikáció 

értelmezése. 

Szövegkörnyezetben 

megfigyelt egyszerűbb 

(teret és időt formáló) 

képkapcsolatok, kép- és 

hangkapcsolatok 

értelmezése.  

Átélt, elképzelt vagy 

hallott egyszerűbb 

események mozgóképi 

megjelenítésének 

megtervezése, esetleg 

kivitelezése az 

életkornak megfelelő 

szinten (például story-

board, animáció, 

interjú).  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Élőfej, élőláb, oldalszám, stílus, tartalomjegyzék, körlevél, 

törzsdokumentum, multimédia, videó, nyomtatási beállítás, hangformátum, 

képformátum, videoformátum, weblap. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

2.2. Adatkezelés, adatfeldolgozás, 

információmegjelenítés 
22 óra 

Előzetes tudás 

Az operációs rendszer alapvető funkcióinak ismerete, alkalmazása. 

Egyszerű táblázatkezelési műveletek végrehajtása. Táblázatba foglalt 

adatokból célszerű diagramok készítése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Adatok tárolásához szükséges egyszerű adatbázis kialakítása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Térinformatikai alapismeretek 

Térképek és adatbázisok összekötési lehetőségei. 

 tvonalkeresők, térképes keresők használata. 

Fizika; földrajz; 

matematika: a térbeli 

tájékozódást szolgáló 
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eszközök és módszerek 

alapjai és 

felhasználásuk. A GPS 

idő-, távolság- és 

sebességadatainak 

értelmezése. 

Adatok tárolásához szükséges egyszerű adatbázis kialakítása 

Adatbázis létrehozása. 

Adattábla, rekord, mező, kapcsolat, kulcs. 

Adatbázis feltöltése. 

Algoritmusok alkalmazása a feladatmegoldásokban. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Adatbázis, relációs adatbázis, adat, adattábla, rekord, mező, kapcsolat, 

kulcs. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

3. Problémamegoldás informatikai eszközökkel és 

módszerekkel 

Órakeret 

24 + 4 

óra 

 3.1. A problémamegoldáshoz szükséges módszerek 

és eszközök kiválasztása 
4 óra 

Előzetes tudás 
Algoritmusleíró eszközök ismerete és használata, egyszerűbb 

algoritmusok megírása. Fejlesztői környezet használata. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési céljai 

Tantárgyi és egyéb problémák informatikai eszközök 

segítségével történő megoldása csoportmunkában, a megoldáshoz 

szükséges algoritmusok készítése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

A problémák megoldásához szükséges eszközök és módszerek komplex 

alkalmazása 

A problémamegoldáshoz szükséges informatikai eszközök kiválasztása. 

Tantárgyi és egyéb problémák informatikai eszközök segítségével 

történő megoldása, a megoldáshoz szükséges algoritmusok készítése. 

Matematika: 

ismerethordozók 

használata. 

Számítógépek 

használata. 

Algoritmus 

követése, 

értelmezése, 

készítése.  

Matematikai 

modellek, 

alkalmazásuk 

módja, korlátai 

(pontosság, 

értelmezhetőség).  

 

Magyar nyelv és 

irodalom; idegen 

nyelvek; 

matematika; 
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földrajz: 

szövegfeldolgozás. 

Problémák megoldása munkacsoportban. A problémamegoldó 

tevékenység tervezése 

Az iskolához és a köznapi élethez kapcsolódó problémák megoldásának 

tervezése és megvalósítása csoportmunkában.  

Projektmunkák informatikai eszközökkel történő kivitelezése. 

Matematika: 

ismerethordozók 

használata. 

Számítógépek 

használata. 

Algoritmus 

követése, 

értelmezése, 

készítése.  

Matematikai 

modellek (pl. 

számítógépes 

programok), 

alkalmazásuk 

módja, korlátai 

(pontosság, 

értelmezhetőség).  

Modell (ábra, 

diagram) alkotása, 

értelmezése 

fogalmakhoz.  

Közelítő értékek 

meghatározása, 

egyenletek, 

egyenletrendszerek 

megoldása, 

diagramok 

készítése. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom; idegen 

nyelv; földrajz: 

szövegfeldolgozás. 

Kulcsfogalmak/

fogalmak 

Probléma, tervezés, megvalósítás, projektmunka. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
3.2. Algoritmizálás és adatmodellezés 12 óra 

Előzetes tudás Algoritmus kódolása valamely fejlesztői környezetben. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Tantárgyi problémák algoritmizálása. Tervezési eljárások, az alulról 

felfelé építkezés és a lépésenkénti finomítás elveinek használata.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Adott feladat megoldásához tartozó algoritmusok megfogalmazása, Magyar nyelv és 
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megvalósítása számítógépen, a feladat megoldásához algoritmusok 

tervezése, végrehajtása, elemzése 

Tantárgyi problémák megoldási algoritmusainak tanulmányozása. 

Algoritmusok alkotása különböző tervezési eljárások segítségével, az 

alulról felfelé építkezés és a lépésenkénti finomítás elvei. 

Algoritmusok megvalósítása. 

Néhány típusalgoritmus vizsgálata. 

irodalom; idegen 

nyelv; matematika; 

földrajz: 

szövegfeldolgozás. 

 

Fizika; kémia: 

összefüggések, 

folyamatok 

programozása. 

A problémamegoldáshoz szükséges adatok és az eredmény 

kapcsolata, megtervezése, értelmezése 

A beállítások értelmezése. 

 

Elemi és összetett adatok megkülönböztetése, kezelése, használata. 

Adatmodellezés, egyszerű modellek megismerése 

Különböző adattípusok használata a modellalkotás során. 

Magyar nyelv és 

irodalom; idegen 

nyelv; matematika; 

földrajz: 

szövegfeldolgozás. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Tantárgyi probléma, alulról felfelé építkezés elve, lépésenkénti finomítás 

elve, adattípusok, elemi adat, összetett adat, bemenő adat, eredmény. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
3.3. Egyszerűbb folyamatok modellezése 12 óra 

Előzetes tudás Fejlesztői környezet ismerete. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Tantárgyi szimulációs programok használata. Tantárgyi mérések 

eredményeinek kiértékelése informatikai eszközökkel. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Mérések és szimulációk, a paramétermódosítás hatásai, 

törvényszerűségek megfogalmazása, modellalkotás egyszerű 

tevékenységekre 

Tantárgyi szimulációs programok használata. 

A beállítások hatásainak megfigyelése, a tapasztalatok 

megfogalmazása. 

Tantárgyi mérések eredményeinek kiértékelése informatikai 

eszközökkel. 

Modellalkotás egyszerű tevékenységekre. 

Fizika; kémia: 

természettudományos 

folyamatokkal 

foglalkozó programok. 

 

Matematika: véletlen 

esemény, valószínűség. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Mérés, értékelés, eredmény, szimuláció, beállítás, modell. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
5. Az információs társadalom 

Órakeret 

10 + 1 óra 

 5.1. Az információkezelés jogi és etikai vonatkozásai 6 óra 

Előzetes tudás Informatikai biztonsággal kapcsolatos tapasztalatok. 
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A számítógép vagy a programok használata során tapasztalt esetleges 

meghibásodások. A problémák megoldása érdekében alkalmazott 

eljárások.  

Infokommunikációs eszközök használata során tanúsított viselkedési 

módok megfigyelése, véleményezése.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Adatvédelmi fogalmak ismerete. 

Az információforrások hitelességének értékelése. 

Szerzői joggal kapcsolatos alapfogalmak megismerése. 

Az infokommunikációs publikálási szabályok megismerése. 

Az informatikai fejlesztések gazdasági, környezeti, kulturális 

hatásainak felismerése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az adatvédelmi alapfogalmakkal és az információhitelesség 

megőrzési technikáival való megismerkedés 

Adatvédelmi fogalmak ismerete. 

Az információforrások hitelességének értékelése. 

Informatikai eszközök etikus használata. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: részvétel a 

társadalmi 

felelősségvállalásban. 

Szerzői jogi alapfogalmak. Az infokommunikációs publikálási 

szabályok megismerése 

Szerzői joggal kapcsolatos alapfogalmak megismerése. 

Az infokommunikációs publikálási szabályok megismerése. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: a célnak 

megfelelő 

információforrások, 

eszközök, módszerek 

kiválasztása.  

 

Magyar nyelv és 

irodalom: a források 

megjelölése, az idézés 

formai és etikai 

szabályai, jegyzetek 

készítése, netikett. A 

forráskritika technikái. 

Az információ és az informatika gazdaságra, környezetre, kultúrára, 

személyiségre, egészségre gyakorolt hatásának megismerése 

A globális információs társadalom jellemzői. 

Az informatikai kultúra jellemzői. 

Az informatikai fejlesztések gazdasági, környezeti, kulturális 

hatásainak felismerése. 

Az informatikai eszközök használatának következményei a 

személyiségre és az egészségre vonatkozóan. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: a 

fenntarthatóság 

értékének és érdekének 

elfogadása, tudatos és 

cselekvő részvétel az 

emberi környezet 

állapotának 

megőrzésében, 

javításában. 

 

Fizika; biológia-

egészségtan; kémia: a 

számítógéppel segített 

tanulás módszereinek 

alkalmazása a mérés, 

információkeresés, 
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bemutatók és a 

kommunikáció 

segítésére.  

Információs- és 

kommunikációs 

rendszerek felépítése, 

jelentőségük. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: az 

információs 

kommunikációs 

társadalom műfajainak 

megfelelő olvasási 

szokások gyakorlása, 

az ezekhez kapcsolódó 

tipikus hibák és 

veszélyek felismerése, 

kiküszöbölése. 

 

Matematika: 

matematikai modellek 

(pl. nyitott mondatok, 

gráfok, sorozatok, 

függvények, 

függvényábrázolás, 

számítógépes 

programok, statisztikai 

elemzések), 

alkalmazásuk módja, 

korlátai (pontosság, 

értelmezhetőség). 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Információs társadalom, informatikai biztonság, informatikai kultúra, 

információkezelés, adatvédelem, netikett, szerzői jog, szerzői alkotás, 

plágium, közkincs, szabad felhasználás. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
5.2. Az e-szolgáltatások szerepe és használata 5 óra 

Előzetes tudás 
Elektronikus szolgáltatásokkal kapcsolatos személyes tapasztalatok, 

vélemények gyűjtése, tapasztalatok cseréje. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az elektronikus szolgáltatások szerepének felismerése, a szolgáltatások 

kritikus használata. 

A fogyasztói viselkedést meghatározó módszerek felismerése a 

médiában. 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az e-szolgáltatások előnyeinek és veszélyeinek, biztonsági 

vonatkozásainak feltérképezése 

Az elektronikus szolgáltatások hétköznapi életben betöltött 

szerepének felismerése. 

Elektronikus szolgáltatások megismerése, kritikus használata, 

értékelése. 

Az elektronikus szolgáltatások előnyeinek és veszélyeinek 

felismerése. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: A 

mindennapi 

tevékenységekben és a 

fogyasztói 

szokásokban 

megnyilvánuló 

egészség- és 

környezettudatosság. 

Összetett technológiai, 

társadalmi és ökológiai 

rendszerek elemzése. 

A fogyasztói viselkedést befolyásoló technikák felismerése a 

médiában 

Fogyasztói szükségletek azonosítása. 

A fogyasztói viselkedést befolyásoló módszerek megfigyelése és 

azonosítása. Tudatos vásárlókép kialakítása. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: a 

környezetre és az 

emberi egészségre 

gyakorolt hatások. 

Tudatos vásárlás, 

fogyasztói szokások. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: a 

manipulációs szándék, 

a hibás következtetések 

és a megalapozatlan 

ítéletek felismerése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Információs társadalom, média, elektronikus szolgáltatás, regisztráció, 

leiratkozás, azonosító, jelszó, kritikus használat. 

 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a 

tízedik évfolyam 

végén 

A tanuló az alkalmazói ismeretek témakör végére 

tudja kezelni a rendelkezésére álló adatbázis-kezelő programot; 

tudjon adattáblák között kapcsolatokat felépíteni, adatbázisokból 

lekérdezéssel információt nyerni. A nyert adatokat tudja esztétikus, 

használható formába rendezni. 

 

A tanuló a problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel 

témakör végére 

tudjon algoritmusokat készíteni,  

legyen képes a probléma megoldásához szükséges eszközöket 

kiválasztani; 

legyen képes tantárgyi problémák megoldásának tervezésére és 

megvalósítására; 

ismerjen és használjon tantárgyi szimulációs programokat; 

legyen képes tantárgyi mérések eredményeinek kiértékelésére; 

legyen képes egy csoportban tevékenykedni. 
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A tanuló az információs társadalom témakör végére 

ismerje az adatvédelemmel kapcsolatos fogalmakat; 

legyen képes értékelni az információforrásokat; 

ismerje az informatikai eszközök etikus használatára vonatkozó 

szabályokat; 

ismerje a szerzői joggal kapcsolatos alapfogalmakat; 

ismerje az infokommunikációs publikálási szabályokat; 

ismerje fel az informatikai fejlesztések gazdasági, környezeti, kulturális 

hatásait; 

ismerje fel az informatikai eszközök használatának személyiséget és az 

egészséget befolyásoló hatásait; 

ismerje fel az elektronikus szolgáltatások szerepét, 

legyen képes néhány elektronikus szolgáltatás kritikus használatára; 

ismerje fel az elektronikus szolgáltatások jellemzőit, előnyeit, hátrányait; 

ismerje fel a fogyasztói viselkedést befolyásoló módszereket a médiában; 

ismerje fel a tudatos vásárló jellemzőit. 
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KÉMIA a Szépészet ágazatú szakgimnáziumi osztályban a komplex 

természettudományos tantárgy részeként 

 

(54 óra, 1,5 óra/hét a 9. évfolyamon) 

 

 

 

 

A természettudományos műveltség az egyén és a társadalom számára is meghatározó 

jelentőségű. Az egyén tudása társadalmi szinten szorosan összefügg a gazdasági 

versenyképességgel és a szűkebb-tágabb autonóm közösségek fennmaradásával. A globális 

problémák megoldásának fontos feltétele az állampolgárok természettudományos 

műveltségen, az ok-okozati összefüggések felismerésén alapuló, kritikus és konstruktív 

magatartása. 

 A tantárgy általános célkitűzése egyrészt a tanulók természettudományos 

műveltségének, szemléletének komplex módon történő mélyítése, másrészt a 

természettudományi jellegű szakmai képzésük megalapozása. A rendszerszintű gondolkodás 

támogatása érdekében más tantárgyakhoz való kapcsolódási pontokra is szükség van. 

 A tantárgy fontos sajátossága, hogy kapcsolatot teremt a tudományos eredmények és a 

hétköznapok között. Ezáltal még a természettudományos tantárgyak tanulása terén már sok 

kudarcot megélt diákok számára is lehetővé válik, hogy a természettudományos témákkal 

való foglalkozás örömforrássá váljon. Fontos szerepe van a tantárgynak abban, hogy 

rendszerezze, frissen tartsa, illetve kiegészítse a diákok meglévő tudását, és fejlessze 

természettudományos gondolkodásukat, képességeiket.  

 A tantárgy feldolgozása során elengedhetetlen a természet működési alapelveinek, az 

alapvető tudományos fogalmaknak, módszereknek és technológiai folyamatoknak az 

ismerete, de érteni kell az emberi tevékenységeknek a természetre gyakorolt hatásait is. Így 

jut el a tanuló a természeti folyamatok megismeréséhez, valamint az alkalmazások és a 

technológiák előnyeinek, korlátainak és kockázatainak megértéséhez..  

 A felnövekvő nemzedéknek ismernie és becsülnie kell az életformák gazdag 

változatosságát a természetben is. Meg kell tanulnia, hogy az erőforrásokat tudatosan, 

takarékosan és felelősségteljesen, megújulási képességükre tekintettel használja. 

 Részben az új ismeretek elsajátítása, részben a korábbiak elmélyítése a cél. 

Legfontosabb cél a szemléletformálás. Azt mutatja meg, hogyan érdemes tanulni, hogyan 

lehet továbblépni, fogódzókhoz jutni. Olyan tudást kínál és olyan képességeket fejleszt, 

amelyek a mai világban elengedhetetlenek.  

 A tananyag feldolgozása során fontos a digitális technikák és az IKT-eszközök tanórai 

használata, valamint a természet iránti érdeklődés felkeltése után az önálló tanulói 

ismeretszerzésre, kutakodásra történő bíztatás. Utóbbira külön időkeretet is biztosít a 

Projektmunka fejlesztési feladat keretében. Az ehhez kapcsolódó időkeret bármely témához, a 

tanév során bármikor felhasználható. 

 A tananyag feldolgozása során a tanuló képet kap a kémia által vizsgált legfontosabb 

összefüggésekről, a természettudományos kutatás módszereiről, tudásunk alkalmazásának 

lehetőségeiről és korlátairól. Mintát kap a jelenségek vizsgálatának módjairól. A tanulmányok 

eredményeképpen összefüggéseket ismer föl és fogalmaz meg a mechanikai működésekről, 

összefüggésben az élettelen természetben (meteorológia) és az élő szervezetben betöltött 

szerepükkel. 

 A kvantitatív feladatok száma, a lexikálisan elsajátítandó ismeret a rövid időkeret 

miatt szükségképpen alacsony marad, a témák, valamint a kvalitatív hangsúlyok azonban 

lehetőséget adnak a szakma igényeinek megfelelő differenciálásra, részletezésre is. 
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 A tanulmányok eredményeképpen a diák összefüggéseket ismer föl és fogalmaz meg a 

kémiai vegyületi, atomi összefüggésekkel kapcsolatban. Érti a fentiek élettelen természetben 

és élő szervezetben betöltött szerepét.  

 A tantárgy tanulása során megvalósuló legfontosabb célok:  

– a tanulók nyitottan tekintsenek a bennünket körülvevő világra; 

– legyenek képesek az okok és okozatok megkülönböztetésére és adott okok 

ismeretében az okozatra vonatkozó következtetések levonására; 

– ismerjék meg és alkalmazzák az alapvető természeti törvényeket; 

– legyenek képesek grafika/kép alapján az ábrázolt folyamat értelmezésére.  

– a szerves és szervetlen világ kapcsolata megismerésének megalapozása; 

– az energia és energiaáramlás mint általános szervező megismerése; 

– az atomi/molekuláris folyamatok megismerése; az atomi/molekuláris folyamatok 

szervezetre gyakorolt hatásainak tudatosítása. 

– az egyes tudományos elméletek egybevetése egymással, a természettudományos 

érvelés néhány sajátságának elmélyítése; 

– az emberi tevékenység környezetalakító hatásának és a hatás következményeinek 

tudatosítása;. 

Eközben gyakorlatot szereznek az egyéni és csoportos munkában, feltevéseik szabatos 

megfogalmazásában, a képi és verbális kommunikáció összekapcsolásában is 

 

 

 

 

 

Témakörök Óraszám 

Hogyan működik a természettudomány? A tudomány módszerei 5 óra 

Formák és arányok a természetben 

(Elemek és vegyületek; kristályrácsok, szerves molekulák) 

33 óra 

Atomi aktivitás 7 óra 

Projektmunka 
9 óra 

Összesen  54 óra 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Hogyan működik a természettudomány? 

A tudomány módszerei 

Órakeret 

5 

Előzetes tudás Tapasztalatok a megfigyelésről. 

Fejlesztési 

feladatok 

Kísérlet és egyszerű megfigyelés különbségének megértetése.  

A modellek szempontfüggőségének és a mérések jelentőségének 

bemutatása. 

Eredmények ábrázolása (grafikon), illetve grafikon leolvasása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Legalább egy megfigyelés, kísérlet és mérés közös elvégzése, 

elemzése.  

 

Lehetőségek a megvalósításra: 

Megfigyelés leírásának elemzése. (Mire volt kíváncsi a kutató? Mit 

figyelt meg? Mire következtetett?) 

A kísérletezés célja: saját kísérletek és ismert kísérletek 

összegyűjtése.  

A mérés szerepe a mindennapokban (pl. lázmérés, földmérés, 

tömegmérés). 

Példák a „modell” szó hétköznapi (pl. topmodell, vasútmodell) és 

tudományos (atommodellek, demográfiai növekedési modellek, a 

szív mint szivattyú) használatára. Modell és makett különbsége (pl. 

emberi szív) – mi érthető meg belőle, mi nem: közös megbeszélés. 

Eltérő modellek/makettek ugyanarról a jelenségről (pl. 

emberábrázolások), szempontfüggőség felismerése. 

Példák gyűjtése igazolható feltevésekre: az előrejelzés szerepe a 

hétköznapokban (népi időjárás-előrejelzések) és a tudományban 

(meteorológiai hálózat, életmód és betegségek kockázata). 

Tudományos ismeretterjesztő filmrészlet megtekintése (pl. D. 

Attenborough: Az élő bolygó – részlet). 

Matematika: grafikus 

ábrázolás. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: Érvelés. 

Kulcsfogalmak 
Mérés, modellezés, feltevés, igazolás, törvény, tudományos leírás, 

szimuláció, makett. 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Formák és arányok a természetben 

(Elemek és vegyületek; kristályrácsok, szerves 

molekulák) 

Órakeret 

33 

Előzetes tudás 
Tükrözés, forgatás következményei. Halmaztulajdonságok. Atom és 

molekula, szerkezeti képlet. 

Fejlesztési 

feladatok 

Az arányok fontosságának belátása, rögzítése. Az arányokat fenntartó 

és felborító erők fölismerése. Állandó és változtatható arányok 

felismerése. 

Szerkezet és tulajdonság összefüggésének belátása. Szerkezet, arány 

és biológiai funkció összekapcsolása. 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az arány fontossága és számszerű jellemzése. A geometriai rend 

fölismerése az anyagok szerkezetében. Az anyagvizsgálat néhány 

módszerének megismerése. Néhány óriásmolekula gyakorlati 

fontosságának megismerése konkrét példákon. 

 

Lehetőségek a megvalósításra: 

Változó térfogat- és tömegarányok: elegyek, oldatok. A töménység 

jellemzése (százalék). Arányok a konyhában (fűszerek, só, pácok) 

és az iparban (ötvözetek, beton). 

Állandó tömegarányok: a vegyületek összegképlete egyszerű 

példákon. 

Kristályos (kősó) és amorf (gumi, üveg) anyagok szerkezete. Elemi 

egység (cella).  

Molekulák térbeli rendeződése: membránok, habok, mosószerek, 

folyadékkristályos kijelzők. 

A kémiai elnevezések eredete és mai tartalma. 

Mesterséges szerves vegyületek (műanyagok, gyógyszerek, 

tartósítószerek). Előnyök, veszélyek mérlegelése. 

A szénhidrogének eredete, tulajdonságai, felhasználása 

(közlekedés, fűtés, vegyipar). 

Néhány oxigéntartalmú szerves molekula a mindennapokban (etil-

alkohol, aceton, ecetsav). Biológiai hatásuk. 

Egyszerű cukrok és összetett szénhidrátok a mindennapokban 

(szőlőcukor, keményítő, cellulóz). Biológiai szerepük. 

Néhány nitrogéntartalmú szerves molekula: vitaminok, 

aminosavak, fehérjék, DNS. Óriásmolekulák felépítése és lebontása 

az élőlényekben. Az óriásmolekulák érzékenysége: kicsapódás. 

Mérgezések és következményeik. 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

disszonancia, 

(a)szimmetria, 

kompozíció.  

 

Matematika: 

százalékszámítás, 

egyenes arányosság. 

 

 

Kulcsfogalmak 

Szimmetria, százalék, összegképlet, oldat, oldószer, amorf, membrán, 

felületaktív anyag, környezeti tényező, mono- és polimer, 

szénhidrogén, karbonsav, alkohol, aminosav, fehérje, kicsapódás. 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Atomi aktivitás 

Órakeret 

7 

Előzetes tudás 
Energia, elektromos töltés, elektromágneses hullám, szimmetria, 

normálalak. 

Fejlesztési 

feladatok 

Az anyag, kölcsönhatás, erők, energia, információ fogalmának 

mélyítése. Az állapot és a változás fogalmának bővítése az atomok 

mérettartományában bekövetkező jelenségek megismertetésével. Az 

energiagazdálkodással kapcsolatos felelősségtudat erősítése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az elektronburok és az atommag szerkezete. Az atomenergia és 

felhasználása. 

 

Lehetőségek a megvalósításra: 

Az anyag atomos szerkezetének vizsgálata konkrét jelenségeken 

keresztül. 

Történelem: Hirosima, 

hidegháború. 

 

Osztályfőnöki: 

fenntarthatóság, 

atomenergia. 
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Az atommag és elektronhéj fogalmának megismerése. 

A rádióaktivitás 3 fajtájának, néhány gyakorlati alkalmazásának, az 

élő szervezetre gyakorolt hatásának megismerése. 

A maghasadás oka és feltételei, a láncreakció elve. 

Az atomenergia fogalma, felhasználásának gyakorlati módja és elvi 

lehetőségei. Előnyök és hátrányok mérlegelése. 

A Nap energiatermelése, hatása a földi életre. 

Kulcsfogalmak 

Atom, proton, elektron, neutron, egyensúly, energiaminimum, 

rádióaktivitás, atomenergia, maghasadás, láncreakció, magfúzió, 

napenergia, atomerőmű. 
 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Projektmunka 

Órakeret 

9 

Előzetes tudás Egyéni (tanulási) tapasztalatok; az elsajátított ismeretek.  

Fejlesztési 

feladatok 

Projektek készítése, az ehhez szükséges képességek, kompetenciák 

fejlesztése. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Részvétel egy szabadon választott témájú projekt tervezésében, 

megvalósításában és értékelésében; valamint a projekt 

eredményeinek bemutatásában. 

Lehetőségek a megvalósításra 

A diákok 4-6 fős csoportokban közösen dolgoznak egy szabadon 

választott komplex természettudományos probléma megoldásán. 

Ehhez projekttervet késztenek, felhasználják a tanórákon szerzett 

ismereteiket, de önálló ismeretszerzésre, sőt kisebb kutatások, 

vizsgálatok elemzésére is buzdíthatjuk őket.  

A projekt értékelésének lehetséges szempontjai lehetnek: 

komplexitás, az ok-okozati összefüggések felismerésére való 

törekvés, a problémamegoldás újszerűsége, a projektbeszámoló 

színvonala, egyedisége.  

Minden tantárgy:   

a projekthez 

kapcsolható tartalmi 

elemek.  

Kulcsfogalmak Projekt, tervezés, külső és belső értékelés. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei az 

évfolyam végén 

A tanuló megfogalmazza és konkrét példán fölismeri az egyszerű 

megfigyelés és a kísérlet közti különbséget. Érti a számszerűség 

jelentőségét a mérésekben, tud különböző módon ábrázolni és ábrákról 

leolvasni mérési adatokat. 

A mindennapokban tapasztalt jelenségeket meg tud magyarázni anyagi- 

és halmaztulajdonságokkal. Érti az éghajlat és az időjárás elemeinek 

fizikai hátterét, összefüggését hazánk természeti képével, 

gazdálkodásával. 

A tanuló értelmezi és ábrázolja a természetben megfigyelhető 

arányokat, ismer példákat vizsgálatuk módjára. Kapcsolatba hozza az 

anyagok szerkezetét tulajdonságaikkal, felhasználásukkal. 

Tisztában van a radioaktivitás okával és élettani hatásával, az 

atomenergia felszabadulásának módjaival és lehetőségeivel, környezeti 

hatásaival. 
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Ismer nagy léptékű, egyirányú változásokat az élő és élettelen 

természetben, látja ezek bizonyítékait, okait. 

Tud példákat bemutatni az ember környezetfüggésére és környezet-

átalakító szerepére. 
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MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM  

 

Alapelvek, célok, feladatok 

 

Az anyanyelvi nevelés alapvető feladata a nyelv mint változó rendszer megismerése, illetve a 

nyelvi kompetencia fejlesztése annak érdekében, hogy a tanulók életkoruknak megfelelő 

szinten birtokolják a szóbeli és írásbeli kommunikáció eszköztárát, képessé váljanak azok 

funkcionális elemzésére, gyakorlati alkalmazására. Így segítve és megalapozva a tanulók 

önálló ismeretszerzését, tanulását, valamint a velük szoros összefüggésben levő differenciált 

gondolkodást, az élethosszig tartó tanulás képességét és igényét. 

Az egyén folyamatosan fejlődő szövegértési és -alkotási tudása teszi lehetővé, hogy 

önállóan, illetve másokkal együttműködve képes legyen a verbális és nem verbális 

kommunikáció kódjainak, kapcsolatainak, tényezőinek azonosítására, tudatos alkalmazására, 

a különböző szövegek megértésére, elemzésére, kritikai feldolgozására. Mindezek birtokában 

alkalmassá válik a másodlagos, átvitt kifejezésmódból adódó jelentések felismerésére, 

reflexiójára és arra, hogy saját szövegek alkotása során maga is éljen velük. A szövegek 

önálló megalkotásában képes megfelelni a beszédhelyzetet, a hallgatóságot figyelembe vevő, 

az alkotói szándékból, az olvasók igényeiből, továbbá a különféle szövegműfajok normáiból 

fakadó erkölcsi, esztétikai és kulturális elvárásoknak.  

 Az anyanyelvi nevelés feladata, hogy fejlessze a különféle formában megjelenő 

(szóbeli, nyomtatott, elektronikus stb.) szövegek megértését, alkotását, a helyzetnek 

megfelelő kifejezés képességét, a különféle szóbeli és írásos információk célirányos és 

kritikus használatát, kiválasztását, újrarendezését. Feladata továbbá, hogy tudatosítsa és 

rendszerezze a korábban megszerzett tudást a nyelv társas, társadalmi szerepéről, a nyelv és 

gondolkodás viszonyáról, az anyanyelv jelenbeli és múltbeli változásairól, más nyelvekkel 

való azonosságairól és különbözőségeiről. 

 A középiskolát végzettektől elvárt nyelvi kultúra magában foglalja a beszédértés, a 

beszéd, a szövegértés és a szövegalkotás képességét és mindezek minőségi alkalmazását a 

szóbeli és írásbeli megnyilatkozások különféle élethelyzeteiben. (Ideértve a hangzó és írott 

szövegek mellett az audiovizuális közlés és az információs társadalom különféle 

jelenségeinek ismeretét, megértését, készségszintű gyakorlati alkalmazását.) 

A magyar nyelv és irodalom tantárgy a tartósan elfogadott értékekkel szerves 

egységben, párhuzamosan közvetíti a jelenben alakuló, változó nyelvi és irodalmi kultúrát. 

Értékközvetítő feladatát a magyar nyelv és irodalomtanítás akkor tölti be, ha hiteles kérdések 

és válaszok megfogalmazásával, motiváló befogadási, kifejezési helyzetek teremtésével 

reagál a diákok mindennapi életvilágára, önkifejezési, értelmezési problémáira és érzelmi-

gondolati felismeréseire egyaránt.  
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Az irodalmi nevelés kitüntetett feladata az olvasási kedv felkeltése és megerősítése, az 

irodalomnak mint művészetnek, mint az emberi kommunikáció sajátos formájának 

megszerettetése, közlésformáinak, kifejezési módjainak élményteremtő megismertetése.  

Az irodalmi műveltség elsajátítása által a diákok mindenfajta szövegnek pontosabb 

értőivé válhatnak. Átélhetnek, megismerhetnek, sőt saját élményeiken, reflexióikon átszűrve 

meg is érthetnek olyan élethelyzeteket, érzelmeket, döntési szituációkat, erkölcsi dilemmákat, 

megoldási mintákat, magatartásformákat, értékeket, eszméket és gondolatokat, amelyek a 

saját életükben is érvényesíthetők. Együtt érzővé válhatnak más magatartások, életformák, 

szociális helyzetek, gondolatmenetek, világlátások, meggyőződések iránt.  

A tanterv az érettségi kategóriáinak megfelelően tartalmazza a tananyagot (Életművek, 

Portrék, Látásmódok, Világirodalom, Kortárs irodalom, Színház és dráma, Irodalom és 

kultúra) – a tanárnak szabad kezet biztosítva az egyes anyagrészek sorrendjének 

megállapításához. 

 

9–10. évfolyam 

 

A magyar nyelvi tanulmányok, a nyelvvel és a nyelv megismerésével kapcsolatos 

tevékenységek célja a tanulók szövegértési technikáinak, szókincsének, befogadói 

érzékenységének, fogalomértésének és fogalomhasználatának bővítése, fejlesztése. Kiemelt 

cél továbbá az anyanyelvű írásbeliség normáinak alkalmazása, olvasható írás, biztos, 

problémaérzékeny helyesírás. Elvárt az olvasási és szövegértési képességek folyamatos 

differenciálása és mélyítése; az értő hangos és néma olvasás, amely magában foglalja a 

különféle nyelvi szintek jelenségeinek felismerését, azonosítását, jelentésadó és 

jelentésmódosító szerepükre való reflexiót, a megértés szóbeli és írásbeli alkalmazását az 

elemi feladatmegoldástól a beszélgetésen át az önálló írásműig. Az anyanyelvi képzés kiemelt 

területe különféle hosszúságú, bonyolultságú, műfajú, rendeltetésű (pl. szépirodalmi, 

dokumentum- és ismeretterjesztő) különféle hordozókon közzétett szövegek olvasása, illetve 

megértésének, értelmezésének fejlesztése. A szövegalkotási képesség fejlesztésével 

összefüggő, azt megelőző, illetve kísérő feladat az önálló jegyzet és vázlatkészítés fejlesztése, 

az olvasott szöveg tartalmával kapcsolatos saját vélemény megfogalmaztatása szóban és 

írásban. 

A magyar nyelvi fejlesztés és ismeretanyag tartalmazza szakmai-tudományos, 

publicisztikai, közéleti, szépirodalmi szövegek földolgozását, értelmezését, értékelését 

jelentéstani és stilisztikai szempontok érvényesítésével (pl. szinonimitás, többértelműség, 

konkrét és átvitt jelentés; szóképek, alakzatok, hangszimbolika, jóhangzás). A szövegek 

feldolgozásának célja az analizáló, jelentésfeltáró és a szöveget egybelátó (holisztikus) 

szövegelemzési eljárások alkalmazása, a fent mondottakkal egybehangzóan szakmai-

tudományos, ismeretterjesztő, publicisztikai, közéleti szövegek jelentésének értelmezésében. 

Cél a szövegelemzés már ismert módszereinek gazdagítása a stilisztikai és szövegtani 

ismeretek alkalmazásával. E tevékenységekhez járul a szöveg vizuális összetevőinek 

értelmezése különféle digitális, informatikai alapú műfajokban. A szövegértés fejlesztése eljut 

oda, hogy a tanuló kritikai és kreatív olvasással képes szakmai-tudományos, publicisztikai – 

írott, audiovizuális, digitális környezetben megjelenő – szövegek, metaforikus, metonimikus 
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jelentésének feltárására, értelmezésére, manipulációs szándékok, technikák felfedezésére, 

szépirodalmi, szakmai, publicisztikai szóbeli és írásos szövegek értékelésében a szerkezeti és 

stiláris egység, a vizuális megformáltság, a kifejtettség és információs gazdagság 

fölismerésére, értékelésére. Ismeri hivatalos írásművek (meghatalmazás, elismervény, 

jegyzőkönyv, szakmai önéletrajz) jellemzőit, és képes önálló (kézi és digitális) 

szövegalkotásra e műfajokban. Képes a konnotatív jelentések felfedezésével a szépirodalmi 

művek üzenetének teljesebb megértésére.  

Az irodalomtanítás feladata – szoros együttműködésben az anyanyelvi képzéssel – az 

olvasott, feldolgozott irodalmi művek érzelmi, gondolati befogadásának támogatása, a művek 

műfaji természetének megfelelő szöveg-feldolgozási eljárások megismerése, alkalmazása (pl. 

a kontextus, a téma, a műfaj megállapítása, jelentésrétegek feltárása). E szövegfeldolgozási 

eljárások keretében különböző műfajú és hangnemű lírai alkotások értelmezése, költői képek, 

alakzatok, szókincsbeli és mondattani jellegzetességek jelentésteremtő szerepének megértését 

elősegítő elemző-értelmező tevékenységek, a költői nyelvhasználat összetettségének 

felismertetése, a grammatikai eszközök funkciójának tudatosítása.  

 

 

11–12. évfolyam 

 

A magyar nyelvi képzés célja a szövegelemzési jártasság fokozatos bővítése a tanult 

szövegtani, jelentéstani, stilisztikai, retorikai ismeretekkel; a kritikai érzék továbbfejlesztése 

különféle műfajú és témájú és megjelenésű (pl. multimédiás-digitális, audiovizuális) szövegek 

értelmezésében, szerkezeti és stiláris minőségének értékelésében, saját szövegek alkotásában. 

A tevékenységek iránya kiterjed a nyelvi norma és a társadalmi igény összefüggéseinek 

vizsgálatára, a saját nyelvhasználat kontrollja; a kommunikációs helyzetnek megfelelő 

nyelvváltozatok szókincsének, elem- és szabálykészletének tudatos használata. A nyelvi tudatosság 

fejlesztésének része a helyesírási ismeretek kibővítése. A tanulási képesség továbbfejlesztése, 

az önálló adatgyűjtés módszereinek kiegészítése a könyvtári katalógusok, bibliográfiák 

használata mellett a számítógépes adatbázisokkal, az internet kínálta lehetőségekkel. 

A nyelvi magatartás és az általános nyelvi kultúra részeként cél a retorikai tudás 

növelése, ennek keretében néhány klasszikus és mai szónoki beszéd, értekezés műfaji 

jellemzőinek megfigyelése (szerkesztésmód, nyelvi kifejezésmód, retorikai eszközök 

használata); az érvelés technikájának megismerése és alkalmazása: érvek, ellenérvek 

felsorakoztatása. Mind a problémamegoldó gondolkodást, mind a kreativitást növeli, ha a 

tanuló ismeri a deduktív vagy induktív érvelést, a cáfolat módszereit; képes szónoklatnak, 

alkalmi beszédnek vagy ezek egyes részleteinek önálló kidolgozására. Retorikai tudását 

megfelelően képes használni a tanulásban és a társadalmi nyilvánosságban. 

Elvárt a kellő tájékozottság a magyar nyelv rokonságáról, típusáról, helyéről a világ 

nyelvei között, továbbá a legfontosabb nyelvemlékeink megismerése. 

A nyelvi tanulmányok eredményeképpen a tanuló képes hosszabb fölkészülést igénylő 

szóbeli és írásbeli feladatokhoz adott, illetve önállóan kialakított szempontokat követő 

anyaggyűjtésre és válogatásra többféle forrásból, jegyzet, vázlat, hivatkozás, forrásjegyzék 

készítésére. 

Az irodalomtanítás alapvető célja irodalmi művek olvasása, értelmezése, megvitatása. A 

műveltségépítés szempontja a hagyományos műnemi és műfaji keretek átalakulásának, 

megszűnésének megfigyelése, megnevezése és értelmezése: új regénytípusok és 
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regényszerkezetek, a tárgyias líra, az összetett hangneműség, a groteszk és az irónia 

szerepének megértése.  

Az irodalomértést elmélyítő, az önkifejezést, a gondolkodást támogató tevékenység 

művek összehasonlítása adott tematikai, poétikai szempont követésével szóban és írásban; 

nagyepikai és drámai művek szóbeli és írásbeli (pl. prezentáció) bemutatása különböző 

nézőpontból, illetve különféle címzetteknek, önálló műelemzés készítése közösen fel nem 

dolgozott kisepikai és lírai alkotásról többféle elemzési szempont alkalmazásával. Mind az 

érvelő lépességet, mind a szociális kompetenciák, mind az erkölcsi gondolkodás fejlesztését 

támogatja a jellemző hőstípusok, jellegzetes élethelyzetek, konfliktushelyzetek (pl. szerelem, 

megbocsátás, felnőtté válás, bűn, bűnhődés, hazugság, kiszolgáltatottság), 

személyiségdilemmák felfogása, értelmezése, megvitatása. 

Alapvető irodalomszemlélet az irodalmi művek egymásra utaltságának megértése és 

ennek példáiként az irodalmi szövegek összekapcsolódását bizonyító szövegek gyűjtése, 

megfigyelése, a rájátszás, az evokáció, intertextualitás, reflexió példáinak elemzése, végül 

annak néhány példával való bizonyítása, hogy az irodalom egyrészt folyamatos, másrészt 

történetileg változó hagyomány. E témakörbe tartozó tevékenység műfaji, poétikai fogalmak 

változó jelentésének megfigyelése, bizonyítása, a szépirodalom nyelvének megváltozását 

jelző jelenségek megfigyelése. Az önálló ismeretszerzés elengedhetetlen feltétele a rendszeres 

könyvtárhasználat (ide értve az internet adta lehetőségeket is), azaz az ismeretterjesztő 

(például műelemző, művelődéstörténeti, művészettörténeti, nyelvészeti) irodalom – 

audiovizuális, digitális források – alkotó felhasználása feljegyzés, beszámoló, értekezés, 

kiselőadás, hozzászólás, prezentáció formájában. E tevékenység része a hosszabb fölkészülést 

igénylő szóbeli és írásbeli feladatokhoz adott, illetve önállóan kialakított szempontokat követő 

anyaggyűjtés és válogatás többféle forrásból, jegyzet, vázlat, hivatkozás, forrásjegyzék 

készítése. 
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Magyar nyelv  

9. évfolyam 

 

Heti óraszám: 2 óra 

Évi óraszám: 72 óra 

Választott tankönyv: Antalné Szabó Ágnes-Rácz Judit: Magyar nyelv és kommunikáció 

 

Témakörök Óraszám 

1. Szövegértés, szövegalkotás  6 óra 

2. Kommunikáció, tömegkommunikáció  12 óra 

3. Nyelvi szintek, a nyelv grammatikai jellemzői  20 óra 

4.   Helyesírási ismeretek 11 óra 

5. A szöveg  16  óra 

6.  Rendszerezés, számonkérés 7  óra 

Összesen  72  óra 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Szövegértés, szövegalkotás 

Órakeret  

6  óra  

Előzetes tudás 

A tanult szóbeli, írott és elektronikus szövegtípusok és jellemzőik. 

Olvasási stratégiák és azok adekvát alkalmazása különböző típusú és 

műfajú szövegek feldolgozásában, nyomtatott és elektronikus 

adathordozókon. A szöveg információinak és gondolatainak 

értelmezése és értékelése. A szövegalkotás lépései, az anyaggyűjtés 

technikák. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

A szöveg tartalmának, céljának megfelelő jegyzetelési technika 

kialakítása.  



 291. 
 

céljai Az esszéírás technikájának megismerése és alkalmazása különböző 

témájú és típusú esszé írásakor. 

A kritikai gondolkodás és a felelősségérzet fejlesztése elektronikus, 

internetes szövegtípusok hitelességének, megbízhatóságának 

vizsgálata, az internetes szövegek adta nyilvánosság etikai, jogi 

kérdéseinek értelmezése során. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  

 

Kapcsolódási pontok 

Hatékony jegyzetelési és vázlatírási 

technikák megismerése, adekvát 

alkalmazásuk. 

Szövegátalakító gyakorlatok 

szempontváltással, a kommunikációs 

célnak megfelelően: adott szempontok és 

terjedelem szerinti szövegtömörítés, 

szövegbővítés. 

 

Az anyaggyűjtés módjai írott és nem írott 

források felhasználásával, az idézés 

szabályai. 

Önálló, több forrástípusra is kitérő 

könyvtári anyaggyűjtés (katalógus- és 

adatbázis-használat, forráskiválasztás, 

visszakeresést biztosító jegyzetelés) és az 

információknak a feladatnak megfelelő 

alkotó és etikus felhasználása. Pontos 

forrásmegjelölés. 

 Az esszé típusai, jellemzői, az esszéírás 

folyamata. 

Néhány, gyakoribb internetes szöveg 

szerkezetének, megjelenésének, közlési 

szándékának megfigyelése, a tapasztalatok 

felhasználása a szövegbefogadáskor, az 

internetes szövegek nyilvánosságának 

kérdése, etikája. 

Internetes szövegalkotási gyakorlatok (pl. 

. 

Történelem, társadalmi és állampolgári 

ismeretek: vázlatírás.  

 

 

 

 

 

Történelem, társadalmi és állampolgári 

ismeretek: esszéírás.  

 

Valamennyi tantárgy: vázlatírás, jegyzetelés. 

 

Informatika: információkezelés, 

forrásfelhasználás, hivatkozás, szöveges 

adatbázis, az internethasználat jogi, etikai 

kérdései. 
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szöveges adatbázis, forrásjegyzék 

összeállítása, fórum, blogbejegyzés írása). 

 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

esszé 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Kommunikáció, tömegkommunikáció 

Órakeret   

12 óra  

Előzetes tudás 

Mindennapi kommunikációs helyzetekben való megnyilvánulás, 

törekvés az érthető, kifejező beszédre. A beszéd zenei eszközei, nem 

verbális kommunikáció. Szóbeli szövegek megértése, reprodukálása, 

utasítások megfelelő követése, a kommunikációs partner szóbeli 

közlésének megértése. Az alapvető kommunikációs kapcsolatfelvételi 

formák ismerete és alkalmazása: köszönés, bemutatkozás, megszólítás, 

kérdezés, kérés stb. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A hallott szöveg megértésének fejlesztése (üzenet, szándék, hatás). A 

szövegértési és szövegalkotási készségek fejlesztése annak érdekében, 

hogy önállóan, illetve másokkal együttműködve a tanuló képes legyen 

a verbális és nem verbális kommunikáció kódjainak, kapcsolatainak, 

tényezőinek azonosítására, tudatos alkalmazására, a különböző 

szövegek megértésére, elemzésére, illetve kritikai feldolgozására a 

kommunikációs helyzet tér, idő és résztvevői szerepeinek (kontextus) 

megfelelően. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

  

Kapcsolódási pontok 

A különféle kommunikációs helyzetekben 

elhangzó üzenetek céljának dekódolása, 

az üzenetek manipulatív szándékának 

felismerése. 

A személyközi kommunikációs helyzetek 

megfigyelése, a kommunikáció 

folyamatának elemzése a tanult 

szakkifejezések alkalmazásával. 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: 

a média társadalmi hatása.  

 

Etika: fogyasztói társadalom. 

 



 293. 
 

A kommunikáció típusainak, 

jellemzőinek megismerése: személyes, 

csoportos, nyilvános és 

tömegkommunikáció. 

A tömegkommunikáció jellemzői, 

funkciói, megjelenési formái, nyelvi és 

képi kifejezési formái. 

Néhány tömegkommunikációs műfaj 

megismerése.  

Az új „szóbeliség” (skype, chat) 

jelenségei és jellemzői. 

 

 

Mozgókép- 

kultúra és médiaismeret: médiatudatos-ság. 

 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Kommunikáció, kommunikációs tényező (adó, vevő, kód, csatorna, üzenet, 

kapcsolat, kontextus, a világról való tudás). 

Kommunikációs cél és funkció (tájékoztató, felhívó, kifejező, metanyelvi, 

esztétikai szerep, kapcsolatfelvétel, -fenntartás, -zárás), nem nyelvi jel  

(tekintet, mimika, gesztus, testtartás, térköz, emblémák). 

Tömegkommunikáció. Tájékoztató műfaj (hír, közlemény, tudósítás, 

riport,  

interjú). Véleményközlő műfaj (kommentár, glossza, jegyzet, olvasói levél,  

ismertetés, ajánlás). 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Nyelvi szintek, a nyelv grammatikai jellemzői 

Órakeret 

20 óra 

Előzetes tudás 

Hangtani, alaktani, szótani, szószerkezettani és mondattani ismeretek 

és azok megfelelő használata az írott és szóbeli szövegalkotás 

folyamatában 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

A nyelvi szintek elemző áttekintése révén az analitikus gondolkodás, a 

nyelvi tudatosság fejlesztése. A nyelvi elemek értő, elemző 
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céljai használatának fejlesztése. A mondat szó szerinti és pragmatikai 

jelentésének felismertetése, az elsődleges és másodlagos jelentés 

megkülönböztetése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Hangtani ismeretek: a magyar 

hangállomány ismerete, magánhangzók és 

mássalhangzók rendszere, a hangok 

alapvető képzési, ejtési jellemzői. 

A hangkapcsolódási szabályosságok típusai 

és a helyesírás összefüggése. 

A magyar hangrendszer nyelvjárási 

eltéréseinek megfigyelése, valamint egy 

tanult idegen nyelvi hangrendszerrel történő 

összehasonlítás.  

Alaktani sajátosságok: a szótő, a szóelemek 

szerepe és funkciója, kapcsolódási 

szabályaik. 

A szavak szófaji rendszerbe sorolásának 

kritériumai, hagyományai, egy lehetséges 

szófaji rendszer megismerése. 

A szószerkezet fogalma, a szintagmák 

típusai, szerepük a mondat felépítésében, 

mondatbeli viszonyaik, a vonzatok. 

A mondatrészek fogalma, fajtái, 

felismerésük mondatban, helyes 

használatuk a mondatok felépítésében. 

A mondat fogalma, a mondat 

szerkesztettség és mondatfajta szerinti 

típusai, az egyszerű és összetett mondatok 

típusainak felismerése, elemzése, a helyes 

mondatszerkesztés a gyakorlatban. 

A magyar nyelv szerkezetének 

összehasonlítása a tanult idegen nyelv 

hangtanával, alaktani szerkezetével, 

szóalkotási módjaival, 

mondatszerkezetével. 

A nyelvi szintek elemkészletéről, 

Idegen nyelvek: a tanult idegen nyelv hangtana, 

alaktani szerkezete, szóalkotási módjai, 

mondatszerkezete. 
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rendszeréről tanultak fogalmi szintű 

megnevezése, rendszerező áttekintése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Hang, fonéma, hangtörvény, szóelem (morféma): szabad és kötött 

morféma, szótő, képző, jel, rag.  

Szófaj: alapszófaj, viszonyszó, mondatszó. 

Szószerkezet (szintagma): alárendelő, mellérendelő szintagma. 

Mondatrész: alany, állítmány, tárgy, határozó, jelző. Vonzat. 

Mondat, a mondat szerkesztettsége, mondatfajta; egyszerű mondat, 

összetett mondat 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Helyesírási ismeretek 

 

Órakeret  

11 óra 

Előzetes tudás 
Helyesírási alapelvek felismerése, használata, írásjelek adekvát 

használata, helyesírási szótárak ismerete és használata a gyakorlatban. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A nyelvi normaérzék, a normakövető írás fejlesztése. A helyesírás 

rendszerszerűségének megismertetése. A hibajavítási képesség és az 

önkorrekció fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

A helyesírás alapelvei, megismert főbb 

szabályszerűségei.  

A szöveg központozásának szabályai, 

használata, az írásjelek funkciója. 

Szövegelemzési gyakorlatok a központozás 

szerepének tanulmányozására. 

Helyesírási gyakorlatok az egybe- és 

különírás, a gyakoribb tulajdonnevek 

írására stb. 

Idegen szavak helyesírása, a latin betűs 

szavak átírása.  

Minden tantárgy: helyesírás. 

 

Informatika: helyesírás-ellenőrző programok 

ismerete, használata. 
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Helyesírási szótárak, elektronikus 

helyesírás-ellenőrző programok 

szerkezetének és működésének 

megismerése, használatuk az iskolai és a 

mindennapi szövegalkotásban. 

Az internetes szövegek eltérő 

helyesírásának, jelhasználatának funkciója. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Helyesírási alapelv, nyelvi norma. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A szöveg 

Órakeret 

16 óra 

Előzetes tudás 

A szövegértési és szövegalkotási képesség megfelelő szintje: 

szövegértési, szöveg-feldolgozási stratégiák (átfutás, jóslás, előzetes 

tudás aktiválása, szintézis, szelektív olvasás stb.) alkalmazása különféle 

megjelenésű és típusú szövegeken. Elbeszélő, magyarázó, dokumentum 

típusú szövegek kommunikációs funkcióinak, fő jellemzőinek ismerete. 

Beszélt és írott nyelvi, továbbá internetes szövegek eltéréseinek 

azonosítása. Rendszeres könyv- és könyvtárhasználat. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A szövegszervező erők megismertetése és alkalmazása a gyakorlatban. 

A szöveg általános szerkezetének, a szövegértelem összetevőinek 

megfigyelési és értelmezési képességének fejlesztése a legjellemzőbb 

szövegtípusokon.  

A valamilyen szempontból egymással összefüggő szövegek közötti 

értelemhálózat felismertetése.  

A szövegelemző képességek fejlesztése: a szövegfeldolgozás 

módjainak gyakorlása a feladatnak megfelelő leghatékonyabb 

olvasástípus alkalmazásával. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

A szöveg fogalma, jellemzőinek 

megfigyelése, megnevezése, rendszerezése. 

A szöveg szerkezete: a szöveg és a mondat 

viszonya, szövegegységek. 

Történelem, társadalmi és állampolgári 

ismeretek: a forrásszövegek típusai. 

 

Idegen nyelvek: az idegen nyelvi szöveg/ek 
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A szövegértelem összetevői: pragmatikai, 

jelentésbeli és nyelvtani szintje. 

Szövegköziség, az internetes szövegek 

jellemzői.  

Az írott és internetes szövegek 

összehasonlítása, az eltérő és azonos jegyek 

megfigyelése és megnevezése.  

Az internetes adatkeresés, szöveghálók, az 

intertextualitás kezelése, a különböző 

forrásokból származó adatok 

megbízhatóságának és használhatóságának 

kérdései.  

A különböző forrásból származó 

információk megadott szempontok szerint 

való összehasonlítása, megvitatása, kritikai 

következtetés levonása. 

Szövegek összefüggése, értelemhálózata.  

 

kultúrafüggő felépítése. 

 

Biológia-egészségtan; fizika; kémia; földrajz: a 

természet-tudományos ismeret- 

terjesztő szövegek témahálózataszókincse, 

felépítése. 

 Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Szöveg, szövegösszefüggés, beszédhelyzet. 

Szövegmondat, bekezdés, tömb, szakasz. 

Szövegkohézió (témahálózat, téma-réma, szövegtopik, szövegfókusz, 

kulcsszó, cím). 

Szövegpragmatika (szövegvilág, nézőpont, fogalmi séma, tudáskeret, 

forgatókönyv). 

Nyelvtani (szintaktikai) tényező (kötőszó, névmás, névelő, határozószó, 

előre- és visszautalás, deixis, egyeztetés). 

Intertextualitás. 
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Osztályozóvizsga feltétele: 

 

A félévi osztályozóvizsga követelménye a leadott tananyag függvényében határozható meg, 

az év végi a továbbhaladás feltételeivel egyezik meg.  

 

Továbbhaladás feltétele:  

 

Kommunikáció, kommunikációs tényező (adó, vevő, kód, csatorna, üzenet, kapcsolat, 

kontextus, a világról való tudás). 

Kommunikációs cél és funkció (tájékoztató, felhívó, kifejező, esztétikai szerep, 

kapcsolatfelvétel, -fenntartás, -zárás), nem nyelvi jel (tekintet, mimika, gesztus, testtartás, 

térköz, emblémák). 

Tömegkommunikáció.  

 

Hang, fonéma, hangtörvény, szóelem (morféma) szótő, képző, jel, rag.  

Szófaj: alapszófaj, viszonyszó, mondatszó. 

Szószerkezet (szintagma): alárendelő, mellérendelő szintagma. 

Mondatrész: alany, állítmány, tárgy, határozó, jelző.  

Mondat, mondatfajta; egyszerű mondat, összetett mondat 

 

Esszé 

Helyesírási alapelv, nyelvi norma 

Szöveg, szövegösszefüggés, beszédhelyzet. 

Szövegmondat, bekezdés. 

Szövegkohézió (témahálózat, téma-réma, kulcsszó, cím). 

Szövegpragmatika (szövegvilág). 

Nyelvtani (szintaktikai) tényező (kötőszó, névmás, névelő, egyeztetés). 

Szövegfonetika (hangsúly, hanglejtés, hangerő, szünet, beszédtempó). 
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Magyar irodalom  

9. évfolyam 

 

Heti óraszám: 2 óra 

Évi óraszám: 72 óra 

Választott tankönyv: Mohácsy Károly: Színes irodalom 9. osztály 

 

Témakörök Óraszám 

1. Szövegvilágok 2 óra 

2. Világirodalom – görög mitológia, antik görög epika és líra 10 óra 

3. Színház- és drámatörténet – az antik színház és dráma 6 óra 

4. Világirodalom – antik római irodalom  4 óra 

5.  Világirodalom – Biblia 10 óra 

6.  Világirodalom – az európai irodalom a 4–15. században (középkori) 6 óra 

7. Középkori nyelvemlékek 3 óra 

8. Világirodalom – az európai irodalom a 14–16. században (reneszánsz) 5  óra 

9. Janus Pannonius portréja 6 óra 

10. Balassi Bálint portréja 8 óra 

11. Színház- és drámatörténet – drámajátékos tevékenységgel 4 óra 

12. Színház- és drámatörténet – az angol színház a 16–17. században és 

Shakespeare 

6 óra 

Rendszerezés, számonkérés 2 óra 

Összesen 72 óra 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Szövegvilágok Órakeret   

2 óra 

Előzetes tudás Szóbeliség, írásbeliség, népköltészet, népszerű irodalom, 

szépirodalom, elbeszélés, novella, 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az irodalom fogalma, kialakulása, írásbeliség;  irodalom, művészet 

összefüggései; az irodalom mint világalkotás, szövegvilág,  fikció; a 

szövegköztiség (intertextualitás);  a szerző-mű- befogadó kapcsolata 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az irodalom fogalma, eredete, 

szóbeliség és írásbeliség. Az 

irodalom mint világalkotás. 

Szerző – mű – befogadó  

Népszerű irodalom – 

szépirodalom; Az irodalom mint 

szövegvilág  

Szövegek párbeszéde  

Témák, művek, olvasók az 

időben Műnemek, műfajok: 

rendszerezés 

 

A tanuló 

– pontosítja az irodalom és az 

írásbeliség, irodalom és 

művészet összefüggéseit 

– megismeri és értelmezi az 

irodalmi művek fikcionalitását,  

nyelvi megalkotottságát 

– tudatosítja a szépirodalom és 

a népszerű irodalom 

kapcsolatát, / megismeri a 

szövegek közti párbeszéd 

lehetőségeit / ismeri az 

irodalmi műnemek, műfajok 

rendszerét  

 

 

Történelem: 

őskor, írásbeliség 

kialakulása, 

 

Vizuális kultúra: 

filmplakát, képregény,  

filmes műfajok, falfirka 

képelemzés  

 

 

 

 

 

 

 

Kulcsfogalmak/ fogalmak irodalom, szóbeliség, írásbeliség, esztétika, népszerű 

irodalom, szépirodalom, fikcionalitás, nyelvi 

megalkotottság, lírai én, elbeszélő, beszédhelyzet, 

vershelyzet , műnemek,szövegköztiség (intertextualitás), 
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időbeliség, irodalmi közlésfolyamat (szerző, mű, 

befogadó), megértés, értelmezés 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Világirodalom – görög mitológia, antik görög epika és 

líra 

Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás 

Mitológiai ismeretek, műnemek, epika (elbeszélés, monda), líra (dal, 

elégia, epigramma, himnusz, óda), időmértékes verselés. Műfordítás. 

Epikai és lírai művek elemzése, értelmezése. Elbeszélés és történet.  

A kompozíció meghatározó elemei. Zeneiség, ritmus. Költői képek 

típusai.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Annak felismerése és tudatosítása, hogy az irodalomolvasás érzelmi, 

gondolati, erkölcsi és esztétikai élmények forrása. Más kultúrák 

megismerése iránti igény erősítése. 

Alapvető emberi magatartásformák felismertetése, megvitatása révén 

az erkölcsi és esztétikai érzék fejlesztése. Az irodalmi alapműveltség 

építése. Irodalmi alapformák, műfajok, motívumok befogadása, 

értelmezése. Hatásértelmezés, kapcsolatkeresés az antik-görög, a zsidó, 

a zsidó–keresztény és a mai kultúra nagy hagyományaival, kódjaival. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Mitológiai történetek és hősök 

különféle feldolgozásokban; 

történettípusok. 

Homérosz: Iliász, Odüsszeia 

(részletek). 

Egy szemelvény a görög lírából 

(pl. Anakreón, Szapphó, 

Alkaiosz, Szimónidész) és  

 prózaepikából (Aiszóposz 

fabuláiból). 

A szerzőkhöz, illetve hősökhöz 

kapcsolódó toposzok. 

Irodalmi alapformák, történetek 

és motívumok hatása, 

továbbélése többféle 

értelmezésben az európai és a 

magyar irodalomban, 

képzőművészetben, filmen. 

A tanuló  

 felismer és azonosít alapvető 

emberi magatartásformákat 

mitológiai történetekben és 

eposzokban; 

 megismer irodalmi 

alapformákat, műfajokat és 

motívumokat;  

 elemzi a történetmesélés 

formáit, az elbeszélői 

nézőpontokat és a narratív 

struktúra szerepét; 

 felismeri a görög kultúra 

máig tartó hatását: pl. 

archetipikus helyzetek, 

mitológiai és irodalmi 

adaptációk, intertextualitás; 

mai magyar szókincs. 

Vizuális kultúra:  

az antik-görög 

művészet néhány 

alkotása; illusztrációk 

és irodalmi művek 

párhuzamai, későbbi 

korok 

témafeldolgozásai. 

 

Földrajz:  

topológiai tájékozódás. 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek:  

az antik világ nagy 

szónokai, történetírói. 

 

Matematika; fizika: 

tudománytörténet; az 

antik világ 

tudományosságának 

öröksége. 

 

Filozófia:  

antik filozófusok, 

filozófiai irányzatok.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Szóbeliség, írásbeliség, antikvitás, mítosz, mitológia, eposz, eposzi 

konvenciók, kaland, utazás mint cselekményszervező elv; dal, elégia, 
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epigramma, himnusz, hexameter, fabula, archetípus, toposz. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Színház- és drámatörténet – az antik színház és dráma 

Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás 
Dráma, tragédia, komédia, színház, előadás, párbeszéd, helyzet, jelenet, 

konfliktus. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Alapvető erkölcsi értékek képviselete, azonosulás a példaadó emberi 

magatartásformákkal. Dialogikus művek befogadásának, 

értelmezésének képessége, az erkölcsi gondolkodás fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Az antik görög színház 

jellemzői. 

Drámai előadások (tragédia és 

komédia), versenyjátékok. 

Szophoklész: Antigoné (és az 

Oidipusz király részlete). 

Az antik dráma hatása a 

drámatörténetre.  

A tanuló 

 képes dialogikus mű 

olvasására, befogadására, 

értelmezésére, egy 

drámarészlet előadására;   

 felismer különféle 

magatartásformákat, 

konfliktusokat, értékeket és 

hibákat (harmónia, 

mértéktartás, hübrisz); ezek 

elemzésével, értékelésével 

fejlődik erkölcsi érzéke; 

 pontosítja a katarzis 

fogalmát; felismeri, hogy a 

befogadóra tett hatások 

változatosak; 

 képes a műről szóló 

vélemények kritikus 

befogadására.  

Vizuális kultúra; 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek:  

görög és római 

színházépítészet.  

 

Földrajz:  

egy-két fennmaradt 

antik színház 

topológiája. 

 

Etika; filozófia: 

Arisztotelész 

Poétikájának néhány 

alapvetése. 

 

Dráma és tánc: 

színházművészet, 

színháztörténet. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Színház, esztétikai minőség, tragikum, komikum, tragédia, komédia, 

dialógus, akció, dikció, alapszituáció, konfliktus, drámai szerkezet, kar, 

katarzis.   

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Világirodalom – antik római irodalom 

Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás 
Antik görög irodalom, homéroszi eposzok, műnemek, műfajok, 

időmértékes verselés. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Különböző magatartásformák megértésének és értékelésének képessége, 

azonosulás a példaadó erkölcsi értékekkel. 

Műfajok, versformák szervezői elveinek felismerése, befogadása. 

Hatásértelmezés, kapcsolatkeresés az antik római és a mai kultúra nagy 

hagyományaival, kódjaival. 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Szemelvények a római lírából és 

epikából, Horatius és Vergilius 

egy műve, továbbá például 

Catullus, Ovidius, Phaedrus – 

művek vagy részletek. 

 

A római irodalom műfajainak, 

témáinak, motívumainak hatása, 

továbbélése. 

A tanuló 

 azonosít, értékel emberi 

magatartásformákat a művek, 

illetve a szerzők portréi 

alapján; véleményezi a 

horatiusi életelvek 

érvényességét;  

 megismer irodalmi 

műfajokat, versformákat; 

 értelmezi a görög és római 

kultúra viszonyát; 

 felismeri a római kultúra 

máig tartó hatását (mitológiai 

és irodalmi adaptációk, 

intertextualitás; Catullus / 

Horatius noster; latinizmusok 

a mai magyar szókincsben). 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek; Földrajz:  

az antik római kultúra 

topológiája. 

 

Vizuális kultúra: 

korabeli művek és 

későbbi feldolgozások. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Dal, óda, strófaszerkezet, elégia, ekloga, episztola, ars poetica, átváltozás-

történet. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Világirodalom – Biblia 

Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás Bibliai történetek, az Ó- és Újszövetség néhány szereplője.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A bibliai történetek etikai vonatkozásainak tudatosítása. Bibliai 

élethelyzetek, magatartásformák, témák, motívumok megismertetése, 

befogadásának képessége, továbbélő hatásuk tudatosítása.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Szemelvények az Ószövetségből 

(a héber Bibliából) 

(pl. Teremtéstörténet, Káin és 

Ábel; A vízözön, Bábel tornya, 

József története, Mózes és a 

tízparancsolat, próféták, Jónás 

története, zsoltárok). 

 

Szemelvények az Újszövetségből 

(pl. Máté evangéliuma; 

példabeszédek, pl. A tékozló fiú, 

Az irgalmas szamaritánus; a 

passió, Pál apostol 

„szeretethimnusza”; az 

Apokalipszis egy részlete). 

A tanuló 

 megismer/felismer bibliai 

élethelyzeteket, 

magatartásformákat, témákat, 

motívumokat; 

 tudja néhány közkeletű 

bibliai szólás, állandósult 

kifejezés eredetét és 

jelentését; 

 ismeri a Bibliához 

kapcsolódó ünnepek, 

hagyományok (karácsony, 

Vizuális kultúra; Ének-

zene:  

a Biblia hatása más 

művészeti ágakra; 

különböző korok bibliai 

témafeldolgozásai, 

különféle művészeti 

ágak példáival. 
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A bibliai hagyomány továbbélése 

az európai és a magyar szóbeli és 

írásos kultúrában (pl. 

szókincsben, szólásokban, 

témákban, motívumokban). 

húsvét, pünkösd, vízkereszt 

stb.) eredetét, tartalmát; 

 tudatosítja a bibliai 

motívumok, témák, műfajok 

továbbélését a kultúrában;  

 ismeri a Biblia máig tartó 

hatását az európai irodalomra 

és művészetre (zene, 

képzőművészet, film; 

dramatikus hagyomány; 

parafrázisok, adaptációk 

többféle művészeti ágból).  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Biblia, Ószövetség, Újszövetség, kánon, teremtéstörténet, pusztulástörténet, 

zsoltár, próféta, evangélium, apostol, példabeszéd, apokalipszis.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Világirodalom – az európai irodalom a 4-15. században 

(középkor) 

Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás Himnusz, verses epika, rím, középkor. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Kapcsolatkeresés az európai és a magyar irodalom nagy 

hagyományaival, kódjaival. A történelmi és művelődéstörténeti 

korszakolás problémáinak (ókor- középkor- reneszánsz fogalmak 

koordinátái) megértetése, érzékenyítés a középkori irodalom 

sajátosságaira, műfajok, világkép, értékrend, néhány alkotás 

befogadásának támogatása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Szemelvények a 4-14. századi 

európai irodalomból, példák, 

jellemző rövid részletek a 

különféle irodalomtípusokra,  

pl. himnuszköltészet,  

vallomás, legendák; hősi ének,  

trubadúr- és lovagi költészet, 

vágánsdalok.  

 

Dante: Isteni színjáték (részlet/ek 

a Pokolból). 

Villon művei (pl. egy-két részlet 

a Nagy testamentumból, 15. 

század). 

A tanuló 

 megérti a történelmi és 

művelődéstörténeti 

korszakolás problémáit 

(ókor- középkor- reneszánsz 

fogalmak koordinátái; 

 megismerkedik a középkori 

irodalom jellegével az 

ókeresztény és középkori 

szakaszban; a vallásos és 

világi irodalom 

együtthatásával; 

 felismeri az antikvitás hatását 

a középkorra (pl. Vergilius-

Dante);  

Vizuális kultúra; Ének-

zene:  

a középkori építészet, 

képzőművészet, zene 

néhány alkotása.  

 

Informatika, könyvtár: 

tájékozódás a Villon-

fordításokról. 
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 néhány szemelvény alapján 

értékeli Dante és Villon 

életművének jelentőségét. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Középkori irodalom, himnusz, legenda, vallomás, trubadúr, lovagi 

költészet, vágánslíra, nyugat-európai verselés, rím, tercina, testamentum, 

balladaforma, refrén. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Középkori nyelvemlékek 

Órakeret 

3 óra 

Előzetes tudás 
Nyelvtörténeti alapismeretek, szórványemlék, szövegemlék, kódex, 

legenda, himnusz.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A nyelvi és irodalmi hagyomány megbecsülése. 

Az anyanyelvi kultúra építése: a magyar kultúra legkorábbi emlékeinek 

megértése, értelmezése – összefüggésben a középkori írásbeliség 

szerepének, a nyelvemlékek jelentőségének tudatosításával. 

Művelődéstörténeti összefüggések megértése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

 

Középkori írásbeliség, műfajok, 

nyelvemlékek.  

 

Halotti beszéd és könyörgés; 

Ómagyar Mária-siralom. 

 

 

A tanuló 

 értelmezi a magyar nyelvű 

kultúra legkorábbi írásos 

emlékeit (kötelező művek: 

Halotti beszéd, Ómagyar 

Mária-siralom); 

 megismeri a középkori 

írásbeliség sajátosságait;   

 tudatosítja a nyelvemlékek 

szerepét, jelentőségét és 

továbbélésüket későbbi 

korokban (pl. „Halotti 

beszéd”-ek). 

Történelem és 

állampolgári 

ismeretek:  

a könyvnyomtatás 

történetéről; 

könyvtártörténet. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Írásbeliség, szóbeliség, nyelvemlék, szövegemlék, kódex, prédikáció. 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Világirodalom – az európai irodalom a 14-16. 

században (reneszánsz) 

Órakeret 

5 óra 

Előzetes tudás 
Szerkesztett ciklus, kötet, versszerkezet, rím, rímképlet, lírai én, 

novella, reneszánsz. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az eszménykép és műalkotás helyének tudatosítása a hétköznapi 

életben. A reneszánsz eszmények, értékek, témák, alkotások, alkotói 

magatartások befogadása révén az azonosulás és kritikai érzék 

fejlesztése. 
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Művelődéstörténeti és stílustörténeti korszakolás problémáinak 

tudatosítása. A poétikai műveltség továbbépítése (novella, 

szonettforma, versciklus). 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Szemelvények a 14–16. századi 

európai reneszánsz irodalomból.  

 

Az itáliai kora reneszánsz 

irodalomból:  

Petrarca: Daloskönyv (egy-két 

szonett), 

Boccaccio: Dekameron (egy 

novella).  

A tanuló 

 tudatosítja a legfontosabb 

reneszánsz eszményeket, 

értékeket, tárgyakat, témákat;   

 Petrarca és Boccaccio néhány 

műve alapján megismerkedik 

a kor lehetséges/sajátos 

alkotói magatartásaival 

(kettősségek: tudós 

humanizmus és személyes 

élményanyag, illetve a 

szórakoztatás szándéka);  

 pontosítja ismereteit 

műelemzés alapján a novella 

műfajáról; felismeri a 

szonettformát. 

Vizuális kultúra; Ének-

zene:  

a reneszánsz építészet, 

képzőművészet, zene 

néhány alkotása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Reneszánsz, humanizmus, humanista, novella, szonett, versciklus.  

 

 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Janus Pannonius portréja 

Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás 
Időmértékes verselés, disztichon, epigramma, elégia, ars poetica.  

Humanizmus, humanista. Pannónia dicsérete  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Egy humanista alkotó portréjának megismertetése. Az életmű néhány 

fontos témájának tudatosítása, értékelése. Az emberi lét és az embert 

körülvevő világ lényegi kérdéseinek különböző megközelítési módokat 

felölelő megvitatása, test és lélek viszonyának értelmezési lehetőségei. 

A történeti és a problémamegoldó gondolkodás fejlesztése: fogalmak 

változó jelentésének megértése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Janus Pannonius lírája, jellemző 

témái (pl. öntudat, békevágy, 

betegség).  

Epigrammák és elégiák (pl. Egy 

dunántúli mandulafáról, Búcsú 

Váradtól, Saját lelkéhez). 

A tanuló  

 megismeri egy humanista 

alkotó portréját, költői és 

emberi szerepvállalását; 

személyes élményanyagának 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek:  

a 15. század kulturális 

élete Magyarországon. 
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költészetformáló szerepét;  

 tudatosítja, értékeli az életmű 

néhány fontos témáját, a lírai 

alany magatartását (pl. költői 

öntudat, művészi becsvágy, 

búcsúzás, betegség, 

katonáskodás, test és lélek);  

 megismeri néhány fogalom 

változó jelentését (pl. elégia, 

epigramma);  

 elemzési minimuma: 

Pannónia dicsérete és Janus 

Pannonius még egy műve. 

Vizuális kultúra; Ének-

zene:  

a reneszánsz kultúra 

Magyarországon. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Elégia, epigramma, búcsúzásvers, refrén, disztichon, költői magatartás, 

irónia, gúny, interkulturalitás, újplatonizmus.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Balassi Bálint portréja 

Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás 
Reneszánsz, kompozíció, ütemhangsúlyos verselés, lírai én, téma, 

motívum. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A Balassi-versekben megjelenített magatartásformák és értékek 

felismerése. A szövegvers és dallamra írott énekvers 

megkülönböztetésének kérdései. Életformák találkozásai, értelmezései: 

végvári élet, költő lét. 

Az életmű megközelítési problémáinak (kötetkompozíció; kéziratos 

énekeskönyv; különféle felfogások: kompozíció / tematika, dallamvers, 

szövegvers) megértését támogató Balassi Bálint portré közvetítése. 

Szövegbefogadási képességek, ritmusérzék fejlesztése: ütemhangsúlyos 

formák ritmizálása, a Balassi-strófa azonosítása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Balassi Bálint lírája; költői 

tudatosság; az életmű néhány 

tematikus és formai jellemzője. 

 

Egy katonaének (kompozíció, 

értékrend). 

Legalább további két mű 

értelmezése (szerelmi tematika, 

pl. Júlia-vers / Célia-vers; istenes 

tematika, zsoltárparafrázis vagy 

könyörgésvers, pl. Adj már 

csendességet). 

Megformáltság, szerkezet (pl. 

aranymetszés, hárompillérű 

A tanuló  

 megismeri az alkotó költői 

portréját és magatartását (az 

életmű 3-4 darabja nyomán); 

 tudatosítja az életmű 

megközelítési problémáit 

(kötetkompozíció; kéziratos 

énekeskönyv; különféle 

felfogások: kompozíció / 

tematika); 

 megkülönbözteti a 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek:  

a 16. század kulturális 

élete Magyarországon. 

 

Vizuális kultúra:  

a reneszánsz kultúra 

Magyarországon; az 

aranymetszés. 
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kompozíció). dallamvers és szövegvers 

fogalmát; 

 tud ritmizálni 

ütemhangsúlyos formákat, 

felismeri a Balassi-strófát;  

 elemzési minimuma: Egy 

katonaének és még egy-két 

mű.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Kötetkompozíció, dallamvers, szövegvers, ütemhangsúlyos verselés, 

rímelhelyezkedés, Balassi-strófa.   

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Színház- és drámatörténet – az angol színház a 16-17. 

században és Shakespeare 

Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás 
A drámai műnem. A tragédia műfaja, alapfogalmai.  

Drámai szövegek olvasása, elemzése, előadása, egy dráma ismerete.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A végzetszerűség és az egyéni felelős cselekvés dilemmája.  

A szeretetteljes kapcsolat próbái. Konfliktushelyzetek kezelésének 

módjai. 

A művekben felvetett erkölcsi problémák mérlegelő megítélése.  

A műismereti tájékozottság, a kulturális emlékezet növelése 

(Shakespeare-szállóigék felidézése); az angol reneszánsz színház és 

dráma jellemzői, a shakespeare-i dramaturgia és nyelvezet befogadása, 

a dráma létformájának, a dramaturgiai jellemzőknek a megértetése 

drámajátékkal. Színházlátogatás, illetve színházi előadás élményének 

megbeszélése. Reflektálás Shakespeare drámaírói életművének, 

művészetének mai hatására. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Az angol színház a 16-17. 

században (színház, előadás és 

dramaturgia összekapcsolódása). 

 

Shakespeare egy drámája 

(Hamlet / esetleg Romeo és Júlia 

vagy más, választott mű).  

A tanuló 

 ismer néhány Shakespeare-

témát, szállóigét; 

 képes egy mű részletes 

elemzése kapcsán a hősök 

jellemzésére, magatartásuk, 

konfliktusaik értékelésére; 

 megérti a befogadói 

elvárások (korabeli 

közönség) és a dramaturgia 

összefüggését; 

 részt vesz egy jelenet 

kidolgozásában és 

előadásában;  

Vizuális kultúra; Ének-

zene; Mozgóképkultúra 

és médiaismeret: 

illusztrációk, zenei és 

filmes feldolgozások 

Shakespeare-művekből. 

 

Dráma és tánc: 

színháztörténet, 

színházművészet, 

színpadi hatás. 
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 felismeri a dráma másik 

létformáját (aktuális színházi 

előadások, rendezői 

értelmezések hatásával); 

értékeli az újrafordítások, 

filmes feldolgozások 

szerepét;   

 lehetőség szerint megtekint 

egy színházi előadást (vagy 

felvételét); 

 műismereti minimuma: egy 

Shakespeare-dráma elemző 

feldolgozása és memoriter: 

egy monológ/részlete; 

 alkalmassá válik az adott 

műről szóló vélemények 

kritikus befogadására; egy 

szóbeli érettségi témakör 

anyagának összeállítására és 

az abban megjelölt feladat 

kifejtésére.   

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Drámai műfajok, drámai szerkezet, drámai nyelv, drámai jellem, blank 

verse. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Színház- és drámatörténet – drámajátékos 

tevékenységgel 

Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás Dramatikus megjelenítés, előadási formák.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A helyzetfelismerés és rögtönzés szerepe hétköznapi szituációkban, 

váratlan helyzetek kezelése. 

A megismert emberi magatartásformák mérlegelő megítélése. 

Színház- és drámatörténeti ismeretek drámajátékos tevékenységgel 

történő megközelítése. A dráma és a színjáték műfaji sajátosságainak 

vizsgálata, és elhelyezése a dráma- és színháztörténet korszakaiban. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Néhány sajátos színjátéktípus a 

10–16. században (a középkor és 

reneszánsz vallásos és világi 

előadási formái). Rögtönzés 

cselekményváz alapján. 

A tanuló 

 részt vesz a témakörhöz 

kapcsolódó drámajáték 

előkészítésében és 

előadásában;  

 képes rögtönzésre 

(cselekményváz és adott 

Dráma és tánc:  

dráma és 

színháztörténet, 

játéktípusok. 
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állandó típusok alapján);  

 megismer néhányat az 

európai színjátszás máig élő 

hagyományaiból;  

 felismeri az előadásmódok és 

színpadformák sokféleségét a 

középkori játéktípusokban. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Commedia dell’arte, farce, misztériumjáték, moralitás, passió, rögtönzés, 

állandó típusok, színpadformák. 

 

 

 

Osztályozóvizsga feltétele: 

A félévi osztályozóvizsga követelménye a leadott tananyag függvényében határozható meg, 

az év végi a továbbhaladás feltételeivel egyezik meg. 

 

Továbbhaladás feltétele:  

 

Irodalom, szóbeliség, írásbeliség 

Szépirodalom 

Lírai én, elbeszélő, beszédhelyzet 

Irodalmi közlésfolyamat (szerző, mű, befogadó), megértés, értelmezés 

Írásbeliség, antikvitás, mítosz, mitológia, eposz,  

Dal, elégia, epigramma, himnusz, időmértékes verselés, versláb, hexameter, disztichon 

Színház, esztétikai minőség, tragikum, komikum, tragédia, komédia, dialógus, 

 Konfliktus, 

Ekloga, episztola, ars poetica, 

Biblia, Ószövetség, Újszövetség, kánon, teremtéstörténet, zsoltár, próféta, evangélium, 

apostol,  

Középkori irodalom, himnusz, legenda, vallomás, trubadúr, lovagi költészet,  

Rím 

Refrén 
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Nyelvemlék, szövegemlék, kódex, prédikáció 

Ütemhangsúlyos verselés, 

Drámai műfajok 

 

 

 

Magyar nyelv  

10. évfolyam 

 

Heti óraszám: 1 óra 

Évi óraszám: 36 óra 

Választott tankönyv:Antalné Szabó Ágnes-Rácz Judit: Magyar nyelv és kommunikáció 

Témakörök Óraszám 

1.. A szöveg  6 óra 

2. Szövegértés, szövegalkotás  7 óra 

3. Helyesírási ismeretek  1 óra 

4.  Stilisztikai alapismeretek 10 óra 

5.  Jelentéstan  8 óra 

6 Rendszerezés, számonkérés 4 óra 

Összesen  36  óra 

 

 

 

 

Tematikai egység/ A szöveg Órakeret   
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Fejlesztési cél 6 óra 

Előzetes tudás e 

A szövegértési és szövegalkotási képesség megfelelő szintje: 

szövegértési, szöveg-feldolgozási stratégiák (átfutás, jóslás, előzetes 

tudás aktiválása, szintézis, szelektív olvasás stb.) alkalmazása különféle 

megjelenésű és típusú szövegeken. Elbeszélő, magyarázó, dokumentum 

típusú szövegek kommunikációs funkcióinak, fő jellemzőinek ismerete. 

Beszélt és írott nyelvi, továbbá internetes szövegek eltéréseinek 

azonosítása. Rendszeres könyv- és könyvtárhasználat. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A szövegszervező erők megismertetése és alkalmazása a gyakorlatban. 

A szöveg általános szerkezetének, a szövegértelem összetevőinek 

megfigyelési és értelmezési képességének fejlesztése a legjellemzőbb 

szövegtípusokon.  

A valamilyen szempontból egymással összefüggő szövegek közötti 

értelemhálózat felismertetése.  

A szövegelemző képességek fejlesztése: a szövegfeldolgozás 

módjainak gyakorlása a feladatnak megfelelő leghatékonyabb 

olvasástípus alkalmazásával. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

 

A szóbeliség és az írásbeliség hatása a 

szövegformálásra. 

A szóbeli és írott szövegek szerepe, 

minősége, eltérő jegyei. A szövegfonetikai 

eszközök és az írásjegyek szövegértelmező 

szerepe. 

 Szövegtípusok jellemzői megjelenés, 

műfajok és nyelvhasználati színterek 

szerint. A legjellegzetesebb szövegtípusok: 

a beszélt nyelvi társalgási és az írott 

monologikus szövegek. 

 

A szövegértés, szövegfeldolgozás 

technikája, olvasási típusok és stratégiák. 

Történelem, társadalmi és állampolgári 

ismeretek: a forrásszövegek típusai. 

 

Idegen nyelvek: az idegen nyelvi szöveg/ek 

kultúrafüggő felépítése. 

 

Biológia-egészségtan; fizika; kémia; földrajz: a 

természet-tudományos ismeret- 

terjesztő szövegek témahálózataszókincse, 

felépítése. 
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Szövegtípus (monologikus, dialogikus és polilogikus; beszélt, írott, 

elektronikus; spontán, tervezett). 

Szövegműfaj (elbeszélő, leíró, érvelő). 

Nyelvhasználati színterek szerinti szövegtípus (mindennapi, közéleti és 

hivatalos, tudományos, sajtó és média, szépirodalmi). 

Szövegfonetika (hangsúly, hanglejtés, hangerő, szünet, beszédtempó). 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Szövegértés, szövegalkotás 

Órakeret 

7  óra  

Előzetes tudás 

A tanult szóbeli, írott és elektronikus szövegtípusok és jellemzőik. 

Olvasási stratégiák és azok adekvát alkalmazása különböző típusú és 

műfajú szövegek feldolgozásában, nyomtatott és elektronikus 

adathordozókon. A szöveg információinak és gondolatainak 

értelmezése és értékelése. A szövegalkotás lépései, az anyaggyűjtés 

technikák. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A társalgás általános szerkezetének, szabályszerűségének megfigyelése. 

A leggyakoribb hivatalos szövegtípusok szerkezetének, formájának 

megismertetése, tárgyszerű és funkcionális hivatalos szövegek 

alkotásának képessége. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  

 

Kapcsolódási pontok 

Önálló szövegfeldolgozás a 

szövegbefogadás céljának megfelelő 

olvasási stratégia és szövegfeldolgozási 

mód megválasztásával. A szöveg és kép 

összefüggése.  

Különböző magánjellegű és hivatalos 

szövegek szerkezetének, jellemzőinek 

megismerése, hivatalos szövegek 

alkotásának képessége. 

A tanulmány, az értekezés jellemzői, 

kidolgozásának állomásai.  

. 

Történelem, társadalmi és állampolgári 

ismeretek: esszéírás.  

 

Valamennyi tantárgy: vázlatírás, jegyzetelés. 

 

Informatika: információkezelés, 

forrásfelhasználás, hivatkozás, szöveges 

adatbázis, az internethasz-nálat jogi, etikai 

kérdései. 
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

hivatalos levél, kérvény, önéletrajz, motivációs levél, meghatalmazás, 

elismervény, értekezés, tanulmány. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Helyesírási ismeretek 

Órakeret 

1 óra 

Előzetes tudás 

A helyesírás alapelvei, megismert főbb szabályszerűségei. A szöveg 

központozásának szabályai, használata, az írásjelek funkciója.  Az  

egybe- és különírás szabályai, a gyakoribb tulajdonnevek írásmódja. 

hatásának felismerése, értelmezése 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A nyelvi normaérzék, a normakövető írás fejlesztése. A helyesírás 

rendszerszerűségének megismertetése. A hibajavítási képesség és az 

önkorrekció fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési 

követelmények 

  

Kapcsolódási pontok 

Szövegfonetika és az írásjelek Minden tantárgy: helyesírás. 

Informatika: helyesírás-ellenőrző programok ismerete, 

használata 

Kulcsfogalmak/ fogalmak 
 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Stilisztikai alapismeretek 

Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás 

Befogadói és műelemzési tapasztalatok, alapvető szóképek és 

alakzatok, nyelvi játékok, kreatív írás. Stílusregiszterek, nyelvi 

magatartás, nyelvi norma 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Annak megtapasztalása, hogy a nyelvi elemek stílusértéke a konkrét 

szövegben, nyelvhasználatban kap szerepet; a stílust befolyásolja a 

beszélő, a kommunikációs helyzet, a megnyilatkozás célja.  

A megismert jelentéstani, stilisztikai, a szövegtani jelenségek 



 315. 
 

felismerése és alkalmazása a műelemzésben, a mindennapi élet nyelvi 

jelenségeinek megítélésében, szövegalkotásban. 

A közlési szándéknak és beszédhelyzetnek megfelelő stílusréteg, 

stílusárnyalat és stíluseszköz használata. 

A fogalmi, a kreatív gondolkodás, a szövegértelmező képesség 

fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

A jellegzetes stílustípusok 

(stílusárnyalatok) megismerése (pl. a 

társalgás bizalmas vagy közömbös), 

felismerése, hatásának elemzése. 

A nyelvi szintek alkalmi és a 

szótárakban jelölt állandó 

stílusértékének megfigyelése, 

felismerésük, valamint alkalmazásuk a 

szövegalkotásban. 

A leggyakoribb stílusrétegek 

jellemzőinek megismerése, felismerése, 

elemzése, összefüggésben a szövegtani 

jellemzőkkel. 

A szövegek stílusának, jelentésének a 

befogadóra tett hatásának (stílushatás) 

megtapasztalása, vizsgálata; 

stílusgyakorlatok, 

szövegtranszformációk. 

A stíluselemek, stíluseszközök 

szerepének értelmezése művészi és 

mindennapi szövegekben 

(jelentésfeltáró, hatáselemző 

gyakorlatok).  

A helyzetnek, kommunikációs célnak 

megfelelő stíluseszközök tudatos 

használata a szövegalkotásban. 

A metafora funkciója és használata a 

mindennapi, továbbá a publicisztikai és 

a tudományos nyelvhasználatban. 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: 

különböző forrásszövegek stílusjellemzői. 

 

Idegen nyelvek: beszélt nyelvi stílusregiszterek. 

 

Biológia-egészségtan; fizika; kémia; földrajz: 

metaforák a természettudományos szövegekben. 

 

Tánc és dráma: társalgási stílusárnyalatok 

megjelenítése. 

 

Mozgóképkultúra és médiaismeret: nyilvános 

megnyilatkozások, különféle műsortípusok, illetve 

internetes felületek jellemző stílusregisz-terei. 

 

Informatika: kézikönyv-használat. 
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Stílus, stilisztika, stílustípus (bizalmas, közömbös, választékos stb.). 

Stílusérték (alkalmi és állandó). 

Stílusréteg (társalgási, tudományos, publicisztikai, hivatalos, szónoki, 

irodalmi).  

Stílushatás. 

Szókép (metafora, hasonlat, szinesztézia, metonímia, szinekdoché, 

összetett költői kép, allegória, szimbólum).  

Alakzat (ellipszis, kötőszóhiány, ismétlődés, gondolatritmus, oximoron).  

Mondatstilisztikai eszköz (verbális stílus, nominális stílus, körmondat). 

Hangszimbolika, hangutánzás, hangulatfestés, alliteráció, áthajlás, figura 

etimologica, expresszivitás, eufemizmus, evokáció, archaizálás, egyéni 

szóalkotás, poétizáció. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Jelentéstan 

Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás 

Befogadói, jelentéselemzési tapasztalatok. Szókincs, világismeret. 

Az azonos alakú, többjelentésű és a rokon értelmű szavak, 

alkalmazásuk a beszélt és írott szövegalkotásban. Közmondások, 

szólások jelentésének és eredeti funkciójának ismerete, nyelvi és nem 

nyelvi kommunikációs üzenetek jelentése. Közismert egynyelvű 

szótárak önálló használata (pl. értelmező, szinonima). 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A hangalak és jelentés viszonyának felismerése, értelmezése különböző 

beszédhelyzetekben. A mondat és szövegjelentést meghatározó 

tényezők felismerése. 

A magyar szórend megváltozása és az üzenet jelentésváltozása közötti 

összefüggés felismerése mondat-átalakítási gyakorlatokkal. 

Nyelvünk gyakori metaforikus kifejezéséinek és használati körének 

megfigyelése, értelmezése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

A szavak jelentésének szerkezete, Idegen nyelvek: motivált, motiválatlan szavak, 
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jelentéselemek.  

A hangalak és jelentés viszonya, 

jelentésmező.  

Motivált és motiválatlan szavak 

felismerése, használata. 

A metaforikus kifejezések szerkezete, 

jellemző típusai, használati köre. 

A mondat és szövegjelentés.  

A jelentés szerepe a nyelvi szerkezetek 

kialakításában. A jelentés és a nyelvi-

grammatikai funkció összefüggése. 

A szórend jelentésváltozatainak 

megfigyelése, hatásértelmezés. Egynyelvű 

szótárak használata. 

szórend. 

 

Informatika: hangalak és jelentés. 

 

Történelem, társadalmi és állampolgári 

ismeretek; etika; filozófia: kifejezések köznyelvi 

és tantárgyi jelentése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Jelentésszerkezet, jelentéselem, jelentésmező, jelhasználati szabály. 

Denotatív, konnotatív jelentés.  

Metaforikus jelentés. 

Motivált és motiválatlan szó, hangutánzó, hangulatfestő szó. 

Egyjelentésű, többjelentésű szó, homonima, szinonima, hasonló alakú 

szópár, ellentétes jelentés. 

 

Osztályozóvizsga feltétele: 

A félévi osztályozóvizsga követelménye a leadott tananyag függvényében határozható meg, 

az év végi a továbbhaladás feltételeivel egyezik meg. 

 

Továbbhaladás feltétele:  

 

Szövegtípus (monologikus, dialogikus és polilogikus; beszélt, írott, elektronikus; spontán, 

tervezett). 

Szövegműfaj (elbeszélő, leíró, érvelő). 
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Nyelvhasználati színterek szerinti szövegtípus (mindennapi, közéleti és hivatalos, 

tudományos, sajtó és média, szépirodalmi). 

Hivatalos levél, kérvény, önéletrajz, motivációs levél, meghatalmazás, 

Nyelvi norma 

Stílus, stílusréteg (társalgási, tudományos, publicisztikai, hivatalos, szónoki, irodalmi).  

Szókép (metafora, hasonlat, szimbólum)  

Alakzat (ismétlődés) 

Hangutánzás, hangulatfestés, alliteráció 

Egyjelentésű, többjelentésű szó, homonima, szinonima, hasonló alakú szópár, ellentétes 

jelentés. 

 

Magyar irodalom  

10. évfolyam 

 

Heti óraszám: 3 óra 

Évi óraszám: 108 óra 

Választott tankönyv: Mohácsy Károly: Színes irodalom 10. osztály 

Témakörök Óraszám 

1. Világirodalom – barokk, klasszicizmus (16–17. század)  3 óra 

2. Látásmód – Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem  6 óra 

3. Színház- és drámatörténet – a francia klasszicista színház (17. század)  6 óra 

4. Világirodalom – az európai irodalom a 18. században 8  óra 

5. Magyar irodalom a 18. században – portrék: Csokonai Vitéz Mihály, 

Berzsenyi Dániel  

20  óra 

6. Világirodalom – az európai irodalom a 19. század első felében (romantika, 

romantika és realizmus)  

12  óra 
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7. Színház- és drámatörténet – Katona József: Bánk bán 6  óra 

8. Magyar irodalom a 19. század első felében – portrék: Kölcsey Ferenc, 

Vörösmarty Mihály  

17  óra 

9. Életmű – Petőfi Sándor 12  óra 

10.  Látásmód – Jókai Mór  8  óra 

Rendszerezés, számonkérés 10  óra 

Összesen 108  óra 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Világirodalom – késő reneszánsz, barokk, klasszicizmus 

(16-17. század) 

Órakeret 

3 óra 

Előzetes tudás Reneszánsz, humanizmus, reformáció.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A reneszánsz, barokk, klasszicista életeszmény mai tanulságai.  

A kronológiai tájékozottság, a fogalmi műveltség, a történeti érzék 

továbbfejlesztése (pl. művelődéstörténeti korszak, korstílus, 

stílusirányzat, irányzatok egymás mellett élése); képesség a reneszánsz 

és a barokk/klasszicizmus alapvető formai és stílusjegyeinek 

azonosítására, megnevezésére.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

A reneszánsz kései szakasza 

(manierizmus). 

Szemelvény a korszakból: 

Cervantes: Don Quijote (részlet). 

 

Barokk és klasszicizmus a 17. 

században (háttér, tematika, 

stílus- és formajegyek). 

Szemelvényrészletek az 

irányzatokról, szerzőkről, 

művekről.  

A tanuló  

 ismeri a fogalomhasználati 

problémákat 

(művelődéstörténeti korszak, 

korstílus, stílusirányzat); 

 tisztában van irányzatok 

egymás mellett élésével; 

 meg tudja különböztetni a 

reneszánsz / barokk / 

klasszicizmus alapvető 

formai és stílusjegyeit, ismeri 

ezek esztétikai hátterét;  

  műismereti minimuma: 

Cervantes: Don Quijote 

(részlet). 

Vizuális kultúra; Ének-

zene:  

az irányzatokhoz 

kapcsolódó, jellemző 

alkotások formajegyei 

(minden művészeti 

ágból).  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Barokk, klasszicizmus; korstílus, stílusirányzat.  
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Színház- és drámatörténet – a francia klasszicista 

színház (17. század) 

Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás 

Barokk és klasszicizmus a 17. században. Ars poetica. 

Drámatörténeti és drámaelméleti ismeretek. Komikum és tragikum. 

Lehetséges: Fösvény vagy más Molière-mű ismerete. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az emberi magatartások sokféleségének belátása és felelős megítélése. 

Kötelesség és szenvedély, egyén és közösség viszonya. 

A klasszicista normatív esztétika sajátosságainak (műfaji hierarchia, 

szabályok); a korabeli elvárások és a dramaturgia összefüggésének 

felismertetése. A komikum műfajformáló minőségének és 

változatainak megértése pl. drámajátékban való részvétel révén. 

Műelemző képesség fejlesztése: egy mű részletes elemzése, a hősök 

jellemzése, magatartásuk, konfliktusaik értékelése. Színházlátogatás, 

illetve színházi előadás élményének megbeszélése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

A klasszicizmus elvárásai. 

Tragédia és komédia. 

A francia színház a 17. 

században (színház, előadás és 

dramaturgia összekapcsolódása). 

Molière: Tartuffe (vagy más 

műve). A komikum megjelenési 

formái. 

A tanuló 

 felismeri a klasszicista 

normatív esztétika 

sajátosságait (műfaji 

hierarchia, szabályok); a 

korabeli elvárások és a 

dramaturgia összefüggését;  

 megérti a komikum 

műfajformáló minőségét és 

változatait (helyzet- és 

jellemkomikum); 

 képes egy mű részletes 

elemzése kapcsán a hősök 

jellemzésére, magatartásuk, 

konfliktusaik értékelésére; 

 részt vesz egy jelenet 

kidolgozásában és 

előadásában;  

 lehetőség szerint megtekint 

egy színházi előadást (vagy 

felvételét);   

 műismereti minimuma: egy 

Molière-mű elemző 

feldolgozása és memoriter: 

Dráma és tánc: 

színháztörténet, a 

színpadi kísérő zene, a 

koreográfia. 
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egy részlet; 

 alkalmassá válik az adott 

műről szóló vélemények 

kritikus befogadására; egy 

szóbeli érettségi témakör 

anyagának összeállítására és 

az abban megjelölt feladat 

kifejtésére.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Felvonás, jelenet, díszlet, jelmez, szerzői utasítás, hármas egység, 

mértéktartás, helyzetkomikum, jellemkomikum, nyelvi komikum, 

jellemtípus, bizalmas, rezonőr. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Látásmód – Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem 

Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás Barokk, eposz, eposzi konvenciók (kellékek). 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A társadalmi, közösségi és egyéni konfliktusok megértése, a morális 

gondolkodásra és ítéletalkotásra való képesség fejlesztése. A hazához 

való kötődés erősítése, a Zrínyi által képviselt értékek elfogadása. 

Tájékozottság a stíluskorszakokban, a stílus-és formaérzék fejlesztése: a 

barokk formajegyeinek, a világkép és műfajok, poétikai/retorikai 

megoldások összefüggéseinek megismertetése (az irodalmi művekben 

és más művészeti ágakban). A műfaji konvenció jelentéshordozó 

szerepének bemutatása. Az olvasott művek befogadásának, 

megértésének támogatása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Magyar barokk irodalom.  

Szemelvény: Pázmány Péter 

értekező prózájából (hitvita, 

prédikáció). 

 

Zrínyi Miklós: Szigeti 

veszedelem (részletek); a barokk 

eposz (szerkezet; koncepció; 

embereszmény/a főhős mint 

Krisztus katonája; értékrend). 

A tanuló  

 felismeri a barokk 

formajegyeit az irodalmi 

művekben és más művészeti 

ágakban is, összhangban az 

irodalommal;  

 megismeri világkép és 

műfajok, poétikai / retorikai 

megoldások összefüggését;   

 tisztában van az eposzi 

kellékek 

hagyományozódásával, az 

antik és barokk eposzok 

különbségével (koncepció, 

szerkezet, értékrend, 

embereszmény); 

Vizuális kultúra; Ének-

zene:  

a barokk formajegyei a 

festészetben, 

építészetben, a 

zenében.  

 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek:  

Schulhof Izsák 

beszámolója Buda 

visszavívásáról (Budai 

krónika). 
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  műismereti minimuma: Zrínyi 

Miklós: Szigeti veszedelem 

(részlete). 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Barokk eposz, eposzi konvenciók a barokkban, erkölcsi érték, heroizmus, 

körmondat. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Világirodalom – az európai irodalom a 18. században 

Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás Felvilágosodás, klasszicizmus, regény, regényműfaji változatok. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Különböző világlátású művek megjelenített témáinak, élethelyzeteknek 

elhelyezése többféle értelmezési kontextusban; az erkölcsi és esztétikai 

ítélőképesség fejlesztése. 

A felvilágosodás eszmerendszerében felvetett erkölcsi problémák.  

A szabadság eszményének különböző megközelítései. Összehasonlítás 

és megkülönböztetés: az eszmetörténeti korszak, filozófiai irányzat és 

stílusirányzat kategóriáinak megkülönböztetése, összefüggések 

megvilágítása. Szemelvények, művek értelmezése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

A felvilágosodás irodalmának 

jellemző műfajai és 

stílusirányzatai: klasszicizmus, 

szentimentalizmus 

(érzékenység), rokokó.   

 

Művek, szemelvények az angol, 

francia és német irodalomból, 

pl. Defoe, Swift, Jane Austen; 

Voltaire, Rousseau; Goethe, 

Schiller különféle műfajú 

alkotásaiból.  

A választott szerzőkhöz, 

művekhez kacsolódó fogalmi 

ismeretek. 

A tanuló  

 megkülönbözteti az 

eszmetörténeti korszak, 

filozófiai irányzat és 

stílusirányzat kategóriáit;  

 megismeri a bölcseleti háttér 

és a stílusirányzat, műfaj, 

tematika néhány 

összefüggését, az egyes 

irányzatok jellemző 

tendenciáit, irodalmi 

műfajait, máig ható 

kérdésfeltevéseit az európai 

irodalmakból vett egyes 

szemelvények alapján;  

 választható beszámolót 

készíthet olvasmányélménye 

vagy látott színházi élménye 

alapján (pl. Defoe, Jane 

Austen, Schiller művei);  

 műismereti minimuma: 

Swift, Voltaire, Goethe egy-

egy művének/részletének 

Vizuális kultúra; Ének-

zene:  

klasszicizmus, rokokó 

más művészeti ágakban; 

megzenésített irodalmi 

művek (pl. Goethe, 

Schiller alkotásai). 

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek; Filozófia; 

Etika:  

a felvilágosodás 

korának bölcselete; 

értekezések a kor 

szerzőitől. 
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ismerete. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Felvilágosodás, klasszicizmus, szentimentalizmus, rokokó, valóság és 

fikció, elbeszélői nézőpont, kalandregény, robinzonád, fejlődésregény, 

énregény, levélregény, tézisregény, ellenutópia, szatíra (szatirikus 

hangnem).   

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Magyar irodalom a 18. században – portrék: Csokonai 

Vitéz Mihály, Berzsenyi Dániel 

Órakeret 

20 óra 

Előzetes tudás 
Barokk és felvilágosodás. Anakreón és Horatius életművének néhány 

jellemzője. Csokonai Vitéz Mihály: A Reményhez  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az európai és a magyar irodalom összekapcsolódásának felismerése 

által a nemzeti és az európai identitás erősítése. Az egyén és közösség 

problémáinak európai és hazai dimenziói: polgárosodás, parlagiasság. 

Az anyanyelv és az anyanyelvi kultúra fejlesztésére irányuló törekvések 

megbecsülése. 

A magyar nyelv ügyében született legfontosabb programok, értekezések 

gondolatainak; Kazinczy tevékenységének; a magyar felvilágosodás 

időszakának, irodalmi életének, néhány sajátosságának megismertetése; 

a nyelvújítási mozgalom jelentőségének tudatosítása. 

Jellemző stílusirányzatok, műfajok, verstípusok és versformák 

felismertetése, összefüggésben Csokonai és Berzsenyi életművének 

jellegével.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

A 18. század irodalma a 

felvilágosodás előtt  

(a kuruc költészethez kapcsolódó 

irodalmi formák; Mikes 

Kelemen: Törökországi levelek 

részlete). 

 

A felvilágosodás korának 

irodalma.  

Művelődési programok. 

Bessenyei György értekező 

prózai művének részlete (pl. 

Magyarság). 

Alkotói csoportok, irodalmi 

központok, sajátos életutak (pl. 

Batsányi János, Kármán József). 

Kazinczy Ferenc 

irodalomszervező tevékenysége 

és írói munkássága (legalább egy 

epigrammája). 

 

Csokonai Vitéz Mihály portréja; 

életművének műfaji, formai és 

stiláris sokszínűsége A 

Reményhez, A tihanyi Ekhóhoz és  

A tanuló 

 ismeri a magyar nyelv ügyében 

született legfontosabb 

programok, értekezések 

gondolatait; Kazinczy 

tevékenységét; a magyar 

felvilágosodás időszakának, 

irodalmi életének néhány 

sajátosságát;  

 tudatosítja a nyelvújítási 

mozgalom jelentőségét;  

 tisztában van Csokonai és 

Berzsenyi életművének 

jellegével, az alkotók helyével, 

szerepével a magyar irodalom 

történetében; felismer jellemző 

stílusirányzatokat, műfajokat, 

verstípusokat és versformákat;  

 műismereti minimuma: Mikes 

Kelemen: Törökországi levelek 

Vizuális kultúra; 

ének-zene: 

stílusirányzatok 

egymásmellettisége a 

18. században.  

 

Földrajz:  

a témakörhöz, az 

alkotókhoz 

kapcsolódó topológia.   
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még legalább egy mű (pl. Az 

estve, Tartózkodó kérelem, A 

Magánossághoz) alapján. 

 

Berzsenyi Dániel portréja; 

jellemző műfajok, témák, 

életérzések költészetében. A 

közelítő tél, A magyarokhoz I. és 

legalább még egy mű (pl. 

Levéltöredék barátnémhoz, 

Osztályrészem) értelmezése. 

Csokonai és Berzsenyi hatása, 

továbbélése a későbbi magyar 

költészetben.  

(részlet), Kazinczy Ferenc egy 

epigrammája; Bessenyei 

György egy értekező prózai 

részlete; Csokonai Vitéz 

Mihály: A Reményhez; A 

tihanyi Ekhóhoz és egy mű; 

Berzsenyi Dániel: A közelítő 

tél, A magyarokhoz I. és egy 

mű;  

 Csokonai és Berzsenyi kapcsán 

alkalmassá válik legalább 

három-négy alkotásuk és a 

műveikről szóló vélemények, 

elemzések értelmezésére; egy-

egy szóbeli témakör kifejtésére; 

memoriterek tolmácsolására. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Nyelvújítás, irodalmi élet, művelődési program, értekezés, szentencia, 

szimultán ritmus, bölcseleti óda, elégiko-óda, elégia, dal, episztola, 

létösszegzés, időszembesítő verstípus.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Világirodalom – az európai irodalom a 19. század első 

felében (romantika, romantika és realizmus) 

Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás Romantika, a romantikus korstílus néhány alapvető jellemzője.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A nemzeti és az európai identitás erősítése. Eszmény és valóság 

viszonyának értelmezése. Embertípusok, életvezetési stratégiák, eszmei 

és erkölcsi törekvések értékelése. 

A romantika korstílus jellegének, jelentőségének, a romantika és a 

kritikus, realista szemlélet együtthatásának megértetése. Felkészítés a 

stiláris és hangnemi összetettség, az irónia és a groteszk befogadására. 

Információgyűjtés- és feldolgozás, szövegalkotás, értelmező 

képességek: házi olvasmány önálló feldolgozása, beszámoló készítése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

A romantika irodalmának 

jellemzői (esztétikai elvek, 

művészi szabadság, stílus- és 

formajegyek; ironikus látásmód, 

groteszk minőség).  

 j műfajok, formák (pl. 

történelmi regény, bűnügyi 

történet, drámai költemény, 

verses regény). 

Társadalmi típusok (felesleges és 

karrierista hősök, hivatalnokok) 

megjelenése a romantikával 

egyidejű, realista szemléletű 

A tanuló  

 felismeri az életművek 

egymásmellettiségét az 1830-

as években (klasszika, 

romantika, realizmus 

tendenciái, l. 

Goethe/Hugo/Stendhal, 

Balzac) és a romantika 

korstílus-jellegét, 

jelentőségét; a romantika és a 

kritikus, realista szemlélet 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek; Vizuális 

kultúra; Ének-zene:  

a romantika művészete.  

 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret:  

a romantika, 

romantikus mai 

médiaértelmezése.  
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művekben. 

 

Művek, szemelvények az 

angol/amerikai, francia, német és 

orosz irodalomból, 

pl. Byron, Shelley, Keats; Poe; 

Victor Hugo, E. T. A. Hoffmann, 

Puskin vagy mások alkotásaiból; 

illetve Balzac, Stendhal, Gogol 

műveiből. 

A választott szerzőkhöz, 

művekhez kacsolódó fogalmi 

ismeretek.  

együtthatását;   

 megismeri az irodalmi 

liberalizmus szerepét és 

hatását az esztétikára (új 

műfaji változatok; stiláris és 

hangnemi összetettség, irónia 

és groteszk);   

 műismerete: Shelley, Keats, 

Poe, V. Hugo, E. T. A. 

Hoffmann, Puskin, illetve 

Balzac, Stendhal, Gogol egy-

egy művének/részletének 

ismerete; 

 képes egy választott/kijelölt 

epikai alkotás (házi 

olvasmány) elemző 

bemutatására a közös 

értelmezés után;  

 beszámolót/könyvajánlót 

készíthet egyéni 

olvasmányélménye alapján a 

korszak műveiből;  

 alkalmassá válik a korszakról, 

a szerzőkről, művekről szóló 

vélemények kritikus 

befogadására, egy lehetséges 

szóbeli tétel kifejtésére. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Műfajkeveredés, hangnemi kevertség, groteszk, irónia, bűnügyi történet, 

történelmi regény, verses regény, regényciklus, analitikus regény.   

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Színház- és drámatörténet – Katona József: Bánk bán 

Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás 
Klasszicizmus és romantika. Tragédia, drámai szerkezet. A tragikus hős 

összeomlása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Élet-válaszutak a különböző helyzetekben.  

A tettek és a szavak közötti viszony szerepének felismerése. A „nemzeti 

dráma” mint közös ismeret.  
A tragédiában megjelenített magánéleti és közéleti konfliktus értékelése. 

Felkészítés a Bánk bán olvasására, befogadására, értelmezésére 

(problematika, drámai szerkezet és nyelv, sajátos lezárás, „megoldás”). 
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Érvelő képesség: álláspontok megismerése, összevetése, értékelése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Katona József: Bánk bán – sok 

szempontú műértelmezés. Pl.  

 magánéleti és közéleti 

konfliktus, alapkérdések;  

 a szereplők körei, Bánk 

összeomlása; a címszereplő 

megítélésének változatai; 

 felépítés, szerkezeti 

megoldások (az V. felvonás 

szerepe).   

A tanuló 

 ismeri a magyar színház 

történetének néhány 

sajátosságát (az állandó magyar 

színház hiányát, törekvéseket a 

létrehozására);   

 képes elemezni nemzeti 

tragédiánk sajátosságait 

(problematika, drámai 

szerkezet és nyelv, sajátos 

lezárás, „megoldás); 

 megismer néhány álláspontot a 

műértelmezéshez;  

 lehetőség szerint megtekint egy 

színházi előadást (vagy 

felvételét), és közös elemzéssel 

értékelik az adott 

interpretációt;  

 műismereti minimuma: a 

tragédia (házi olvasmány) 

elemző feldolgozása és 

memoriter: részlet(ek) a műből; 

 alkalmassá válik a mű 

értelmezéseinek kritikus 

befogadására; egy szóbeli 

érettségi témakör anyagának 

összeállítására és az abban 

megjelölt feladat kifejtésére. 

Ének-zene: 

operafeldolgozás. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Vándorszínház, állandó színház, szerepkör, intrikus, naiva, késleltetés, 

drámai nyelv, klasszicizmus és romantika.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Magyar irodalom a 19. század első felében – portrék: 

Kölcsey Ferenc, Vörösmarty Mihály 

Órakeret 

17 óra 

Előzetes tudás 
Romantika; néhány népdal; ismeretek Kölcseyről, Vörösmartyról. 

Kölcsey Ferenc: Hymnus, Huszt ; Vörösmarty Mihály: Szózat  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Törekvés a társadalmi, közösségi és egyéni konfliktusok, 

kérdésfelvetések szellemi hátterének megértésére, a morális 

gondolkodásra és ítéletalkotásra. Az alkotók műveiben megjelenített 
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egyéni és nemzeti sorsproblémák megértése és értékelése. A 

reformkor–nemzeti romantika–népiesség fogalmak tartalmának, 

szerepének és jelentőségének felismertetése. Kölcsey- és Vörösmarty-

művek befogadásának, értelmezésének elősegítése, jelentőségük 

megértése, elfogadása. A kreativitás, a képzelőerő, a képzettársítási 

képesség fejlesztése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Magyar irodalmi élet a 19. 

század első felében; orgánumok, 

folyóiratok, alkotói csoportok. A 

reformkori nemzeti romantika. 

A népiesség programjai. 

  

Kölcsey Ferenc alkotói portréja; 

közéleti szerep, egyéni és 

közösségi sors. Hymnus és még 

egy lírai alkotása (pl. Elfojtódás; 

Vanitatum vanitas; Zrínyi dala; 

Zrínyi második éneke). 

Értekező prózája (pl. Nemzeti 

hagyományok és / vagy a 

Parainesis részlete). 

 

Vörösmarty Mihály portréja. 

Romantikus világlátás, tematika 

és képalkotás lírában és 

drámában a Szózat; Előszó és 

még egy-két lírai alkotás (pl. 

Késő vágy; Gondolatok a 

könyvtárban; Az emberek, A vén 

cigány) alapján, illetve a 

Csongor és Tünde 

értelmezésével (pl. alapkérdések, 

értékszerkezet, motívumok, 

műfaji sajátosságok: 

mesejáték/drámai költemény).  

A tanuló 

 ismeri a magyar irodalom 

néhány sajátosságát a 19. 

század első felében;  

 felismeri a reformkor-nemzeti 

romantika-népiesség fogalmak 

tartalmát, szerepét és 

jelentőségét; 

 tisztában van Kölcsey és 

Vörösmarty életművének 

jellegével, az alkotók helyével, 

szerepével a magyar irodalom 

történetében;  

 műismereti minimuma: 

Kölcsey: Hymnus, Huszt és 

még egy lírai mű, egy értekező 

prózai részlet; Vörösmarty: 

Szózat, Előszó és még egy-két 

lírai mű, valamint a Csongor 

és Tünde; memoriterek; 

 Kölcsey és Vörösmarty 

kapcsán alkalmassá válik 

legalább négy alkotásuk és a 

műveikről szóló vélemények, 

elemzések értelmezésére; egy-

egy szóbeli témakör 

kifejtésére; memoriterek 

tolmácsolására. 

Vizuális kultúra; 

Ének-zene:  

a magyar romantika 

más művészeti 

ágakban.  

 

Földrajz:  

az alkotókhoz 

kapcsolódó topológia. 

 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek:  

a reformkori 

művelődés és 

társadalmi élet. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Irodalmi élet, népköltészet, népdalgyűjtés; nemzeti himnusz, értekezés, 

intelem, értékszembesítő és időszembesítő verstípus, rapszódia, romantikus 

irónia, drámai költemény. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Életmű – Petőfi Sándor 

Órakeret 

12 óra 



 328. 
 

Előzetes tudás 

Romantika, népiesség, népdal, dal, helyzetdal, elbeszélő költemény, 

életkép, episztola, felező tizenkettes versforma. Ismeretek Petőfi 

életútjáról, műveiről.  

Anyám tyúkja; Füstbe ment terv; János vitéz; Az Alföld; Nemzeti dal és 

más lírai alkotások. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A lírai beszédmód változatainak értelmezése; Petőfi jellemző témáinak, 

műfajainak, poétikai megoldásainak, versformáinak 

megkülönböztetése, jellemző hangnemeinek (pl. humor és irónia) 

befogadása.  

A kreativitás, a képzelőerő, a képzettársítási képesség fejlesztése. 

Felkészítés önálló műértelmezés megfogalmazására. Petőfi műveiről 

szóló vélemények, elemzések értelmezésére, kritikus befogadására. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Petőfi Sándor életműve.  

Pályaszakaszok (életérzések, 

költői magatartás) és jellemző 

alkotások. 

A népi szemléletmód hatása; 

romantika és népiesség.   

 

Témák (pl. szerelem, táj, ars 

poetica), versciklusok; lírai 

műfajok és líratípusok (pl. 

dalok, helyzetdalok, ódák, 

elégiák, rapszódiák; tájlíra, 

forradalmi látomásvers) és 

versformák változatossága;  

A puszta, télen; A XIX. század 

költői; Európa csendes, újra 

csendes…; Szeptember végén, 

és még legalább három-négy 

lírai alkotás elemző 

feldolgozása.  

 

Verses epika (pl. A helység 

kalapácsa mint eposzparódia; 

és/vagy Az apostol. 

 

Utalás egy-egy téma, 

motívum, poétikai jellemző 

kortárs irodalmi 

megjelenítésére; az evokáció, 

az intertextualitás néhány 

példája. 

A tanuló 

 ismeri az életmű főbb alkotói 

korszakait; Petőfi helyét, szerepét 

a magyar irodalom történetében; 

költészetének jellegét;  

 tisztában van a romantikus 

korstílus és a népiesség 

stílustendenciájának 

együtthatásával;  

 műelemzések során megismeri 

Petőfi jellemző témáit, műfajait, 

poétikai megoldásait, versformáit; 

megkülönbözteti jellemző 

hangnemeit (pl. humor és irónia);  

 képes önálló műértelmezés 

megfogalmazására;   

 műismereti minimuma: Az Alföld; 

Nemzeti dal ; János vitéz; A 

puszta, télen; A XIX. század 

költői; Európa csendes, újra 

csendes…; Szeptember végén és 

még három-négy mű és 

memoriterek;  

 képessé válik Petőfi életművének 

bemutatására (legalább tíz-

tizenkét lírai és egy-két verses 

epikai alkotás alapján); a műveiről 

szóló vélemények, elemzések 

értelmezésére, kritikus 

Hon és népismeret: 

Petőfi emlékhelyek. 

 

Földrajz:  

Petőfi életútjának 

topológiája. 

 

Vizuális kultúra; 

Ének-zene:  

a romantika 

művészete, Petőfi 

művek feldolgozásai 

(hangoskönyv, 

színház, rajzfilm, dal). 
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befogadására; egy szóbeli 

témakörben kijelölt feladat 

kifejtésére, memoriterek 

tolmácsolására. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Népiesség, elbeszélő költemény, versciklus, helyzetdal, tájlíra, 

látomásköltészet, ars poetica, komikus eposz, költői szerep, váteszköltő. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Látásmód – Jókai Mór 

Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás 

Romantika, romantikus ábrázolásmód, romantika és népiesség, 

heroizmus és humor, regényműfaji változatok, történelmi regény, 

anekdota, anekdotikusság.  

A kőszívű ember fiai vagy más regénye.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A Jókai-regényekben fölmutatott erkölcsi, egyéni és nemzeti-közösségi 

problémakörök felismerése. Értékek és szerepek konfliktusai. 

Jókai művének/műveinek ismeretében, azok olvasására építve 

beszélgetés, vita a korabeli és a mai olvasóközönség befogói 

elvárásainak különbségéről, a különbség megértése. A befogadói 

horizont tágítása: Jókai alkotásmódjának jellemzői, a romantikus 

ábrázolásmód sajátosságai és a romantikus regény jellemző műfaji 

változatai. Felkészítés egy regény sokoldalú megközelítésére, önálló 

véleménykifejtésre. A történetmondás képességének fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Jókai alkotásainak jellemzői, 

műfaji változatok az 

életművében;  

regényírói művészetének 

sajátosságai a romantikus 

prózaepika jegyében.  

 

Jókai Mór: Az arany ember 

(esetleg más regényének) elemző 

értelmezése sok szempontú 

megközelítéssel,  

pl. a romantika megjelenési 

formái; műfaji változat; 

szerkezet, jellemábrázolás, 

elbeszéléstechnika, nézőpont, 

közlésformák; hangnemi és 

motivikus összetettség. 

Problematika (az adott műhöz pl. 

természet és civilizáció, bűn és 

büntetés, kettős jellem).  

A tanuló 

 tisztában van a korabeli és a 

mai olvasóközönség 

befogadói elvárásainak 

különbségével;  

 ismeri Jókai helyét a magyar 

regényirodalom történetében, 

alkotásmódjának jellemzőit;  

 felismeri a romantikus 

ábrázolásmód sajátosságait 

és a romantikus regény 

jellemző műfaji változatait;  

 képes egy regény sok 

szempontú megközelítésére, 

saját álláspont kifejtésére;    

 műismereti minimuma: egy 

regénye: Az arany ember 

(vagy más, pl. Egy magyar 

Hon és népismeret; 

történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek; vizuális 

kultúra; ének-zene:  

a romantika művészete. 

 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret:  

Jókai-művek filmes 

feldolgozásai.  

 

Földrajz:  

a regény(ek) 

topológiája. 
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nábob, Fekete gyémántok);  

 egy regényelemzés kapcsán 

képes önálló szóbeli tétel 

keretében egy elemzési 

feladat kifejtő megoldására. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Történelmi regény, vallomásregény, epizód, leírás, utópia, humor, 

anekdota. 

 
Osztályozóvizsga feltétele: 

A félévi osztályozóvizsga követelménye a leadott tananyag függvényében határozható meg, az év 

végi a továbbhaladás feltételeivel egyezik meg. 

 

Továbbhaladás feltétele:  

Reneszánsz, barokk; korstílus, stílusirányzat 

Barokk, klasszicizmus, barokk eposz, erkölcsi érték, heroizmus, körmondat 

Felvonás, jelenet, díszlet, jelmez, szerzői utasítás, hármas egység, mértéktartás, helyzetkomikum, 

jellemkomikum, nyelvi komikum, jellemtípus 

Felvilágosodás, klasszicizmus, szentimentalizmus, rokokó 

Kalandregény 

Nyelvújítás 

Elégia, dal, episztola, létösszegzés 

Groteszk, irónia, bűnügyi történet, történelmi regény, verses regény 

Népköltészet, nemzeti himnusz, drámai költemény, rapszódia, népiesség, elbeszélő költemény 

helyzetdal, tájlíra, látomásköltészet, ars poetica, komikus eposz, költői szerep, váteszköltő 

Történelmi regény, epizód, leírás, humor, anekdota 

 

 

A fejlesztés várt eredményei a két évfolyamos ciklus végén 

 

 

 

A fejlesztés várt A tanuló szóbeli és írásbeli kommunikációs helyzetekben alkalmazza a 
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eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

művelt köznyelv (regionális köznyelv), illetve a nyelvváltozatok 

nyelvhelyességi normáit. Képes a beszédhelyzetnek, témának, célnak, 

közönségnek megfelelő szóbeli és írásbeli megnyilatkozásra.  

Képes szöveghű, értelmező felolvasásra, olvasható, rendezett írásra. 

Rendszeresen használja a könyvtárat, ide értve a különféle, nyomtatott 

vagy elektronikus információhordozók használatát is. Képes arra, hogy 

önállóan eligazodjon az információk világában; értelmesen tudjon élni 

az önképzés lehetőségeivel. Értő módon használja a 

tömegkommunikációs, illetve az audiovizuális, digitális szövegeket. 

Bizonyítja különféle szövegek megértését a szöveg felépítésére, 

grammatikai jellemzőire, témahálózatára, tagolására irányuló 

elemzéssel. Össze tudja foglalni a szöveg tartalmát, tud önállóan 

jegyzetet és vázlatot készíteni. Képes az olvasott szöveg tartalmával 

kapcsolatos véleményét szóban és írásban megfogalmazni, indokolni. 

Képes szövegek kapcsolatának és különbségének felismerésére és 

értelmezésére, e képesség alkalmazására elemző szóbeli és írásbeli 

műfajokban. Fel tudja ismerni a szépirodalmi és nem szépirodalmi 

szövegekben megjelenített értékeket, erkölcsi kérdéseket, motivációkat, 

magatartásformákat. 

Ismeri a hivatalos írásművek jellemzőit, képes önálló szövegalkotásra 

ezek gyakori műfajaiban. Képes definíció, magyarázat, prezentáció, 

egyszerűbb értekezés (kisértekezés) készítésére az olvasmányaival, a 

felvetett és tárgyalt problémákkal összefüggésben, maga is meg tud 

fogalmazni kérdéseket, problémákat. Alkalmazza az idézés szabályait 

és etikai normáit.   

Ismeri a magyar nyelv rendszerét, képes a grammatikai, szövegtani, 

jelentéstani, helyesírási jelenségek önálló fölismerésére, a tanultak 

tudatos alkalmazására.  

Tudja alkalmazni irodalmi alkotások műfaji természetének megfelelő 

szövegfeldolgozási eljárásokat, megközelítési módokat. Képes órai 

eszmecserében, vitában, érvelésben az irodalmi művekben megjelenő 

álláspontok azonosítására, követésére, megvitatására, 

összehasonlítására, eltérő vélemények megértésére, saját véleménye 

újrafogalmazására. 

Képes tudásanyagának megfogalmazására, előadására a magyar és a 

világirodalom kiemelkedő alkotóiról, az olvasott, feldolgozott 

művekről.  

Be tudja mutatni a tanult stíluskorszakok, irányzatok sajátosságait. 

Képes a feldolgozott epikai, lírai és drámai művek főbb jellemzőinek 

bemutatásra, a művek jelentésének, erkölcsi tartalmának tárgyszerű, 

lényegre törő ismertetésére, értelmezésére.  

Képes memoriterek szöveghű tolmácsolására a szövegfonetikai 

eszközök helyes alkalmazásával, tudatos szövegmondással. 

 

 

 

 

 

 

 



 332. 
 

11–12. évfolyam 

A magyar nyelvi képzés célja a szövegelemzési jártasság fokozatos bővítése a tanult 

szövegtani, jelentéstani, stilisztikai, retorikai ismeretekkel; a kritikai érzék továbbfejlesztése 

különféle műfajú és témájú és megjelenésű (pl. multimédiás-digitális, audiovizuális) szövegek 

értelmezésében, szerkezeti és stiláris minőségének értékelésében, saját szövegek alkotásában. 

A tevékenységek iránya kiterjed a nyelvi norma és a társadalmi igény összefüggéseinek 

vizsgálatára, a saját nyelvhasználat kontrollja; a kommunikációs helyzetnek megfelelő 

nyelvváltozatok szókincsének, elem- és szabálykészletének tudatos használata. A nyelvi tudatosság 

fejlesztésének része a helyesírási ismeretek kibővítése. A tanulási képesség továbbfejlesztése, 

az önálló adatgyűjtés módszereinek kiegészítése a könyvtári katalógusok, bibliográfiák 

használata mellett a számítógépes adatbázisokkal, az internet kínálta lehetőségekkel. 

A nyelvi magatartás és az általános nyelvi kultúra részeként cél a retorikai tudás 

növelése, ennek keretében néhány klasszikus és mai szónoki beszéd, értekezés műfaji 

jellemzőinek megfigyelése (szerkesztésmód, nyelvi kifejezésmód, retorikai eszközök 

használata); az érvelés technikájának megismerése és alkalmazása: érvek, ellenérvek 

felsorakoztatása. Mind a problémamegoldó gondolkodást, mind a kreativitást növeli, ha a 

tanuló ismeri a deduktív vagy induktív érvelést, a cáfolat módszereit; képes szónoklatnak, 

alkalmi beszédnek vagy ezek egyes részleteinek önálló kidolgozására. Retorikai tudását 

megfelelően képes használni a tanulásban és a társadalmi nyilvánosságban. 

Elvárt a kellő tájékozottság a magyar nyelv rokonságáról, típusáról, helyéről a világ 

nyelvei között, továbbá a legfontosabb nyelvemlékeink megismerése. 

A nyelvi tanulmányok eredményeképpen a tanuló képes hosszabb fölkészülést igénylő 

szóbeli és írásbeli feladatokhoz adott, illetve önállóan kialakított szempontokat követő 

anyaggyűjtésre és válogatásra többféle forrásból, jegyzet, vázlat, hivatkozás, forrásjegyzék 

készítésére. 

Az irodalomtanítás alapvető célja irodalmi művek olvasása, értelmezése, megvitatása. A 

műveltségépítés szempontja a hagyományos műnemi és műfaji keretek átalakulásának, 

megszűnésének megfigyelése, megnevezése és értelmezése: új regénytípusok és 

regényszerkezetek, a tárgyias líra, az összetett hangneműség, a groteszk és az irónia 

szerepének megértése.  

Az irodalomértést elmélyítő, az önkifejezést, a gondolkodást támogató tevékenység 

művek összehasonlítása adott tematikai, poétikai szempont követésével szóban és írásban; 

nagyepikai és drámai művek szóbeli és írásbeli (pl. prezentáció) bemutatása különböző 

nézőpontból, illetve különféle címzetteknek, önálló műelemzés készítése közösen fel nem 

dolgozott kisepikai és lírai alkotásról többféle elemzési szempont alkalmazásával. Mind az 

érvelő lépességet, mind a szociális kompetenciák, mind az erkölcsi gondolkodás fejlesztését 

támogatja a jellemző hőstípusok, jellegzetes élethelyzetek, konfliktushelyzetek (pl. szerelem, 

megbocsátás, felnőtté válás, bűn, bűnhődés, hazugság, kiszolgáltatottság), 

személyiségdilemmák felfogása, értelmezése, megvitatása. 

Alapvető irodalomszemlélet az irodalmi művek egymásra utaltságának megértése és 

ennek példáiként az irodalmi szövegek összekapcsolódását bizonyító szövegek gyűjtése, 

megfigyelése, a rájátszás, az evokáció, intertextualitás, reflexió példáinak elemzése, végül 

annak néhány példával való bizonyítása, hogy az irodalom egyrészt folyamatos, másrészt 

történetileg változó hagyomány. E témakörbe tartozó tevékenység műfaji, poétikai fogalmak 
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változó jelentésének megfigyelése, bizonyítása, a szépirodalom nyelvének megváltozását 

jelző jelenségek megfigyelése. Az önálló ismeretszerzés elengedhetetlen feltétele a rendszeres 

könyvtárhasználat (ide értve az internet adta lehetőségeket is), azaz az ismeretterjesztő 

(például műelemző, művelődéstörténeti, művészettörténeti, nyelvészeti) irodalom – 

audiovizuális, digitális források – alkotó felhasználása feljegyzés, beszámoló, értekezés, 

kiselőadás, hozzászólás, prezentáció formájában. E tevékenység része a hosszabb fölkészülést 

igénylő szóbeli és írásbeli feladatokhoz adott, illetve önállóan kialakított szempontokat követő 

anyaggyűjtés és válogatás többféle forrásból, jegyzet, vázlat, hivatkozás, forrásjegyzék 

készítése. 

 

 

 

Magyar nyelv 

 

11. osztály 

 

Heti óraszám: 1 

Éves óraszám: 36 

Választott tankönyv: Antalné Szabó Ágnes—Rácz Judit: Magyar nyelv és 

kommunikáció 11. osztály 

 

 

Témakör Óraszám 

Kommunikáció 1 

Retorika 12 

Szövegalkotás 7 

Nyelv és társadalom 9 

Rendszerezés, számonkérés 7 

Összesen 36 
 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Kommunikáció 

Órakeret 

1 óra 

Előzetes tudás Gyakorlott, tudatos szóbeli kommunikáció. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai  

A különböző kommunikációs színtereknek és helyzeteknek megfelelő 

nyelvi és nem nyelvi jelek használata. Az egyes helyzetek által 

megkívánt formák megsértésének dekódolása, a szándék felismerése, 

megfelelő kezelése. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Tájékozottság különféle beszédhelyzetek megítélésében; megfelelő 

stílus és magatartás megtalálása ismeretlen kommunikációs 

helyzetben is.  

 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret:  

reklám, meggyőzés, 

manipuláció. 

 

Vizuális kultúra:  
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képi közlés. 

 

Dráma és tánc: 

szituációk, dialógusok 

értelmezése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

retorika és kommunikáció 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Retorika 

Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás 

A kommunikációs funkciók ismerete, alkalmazása. Érvelő szövegek 

értelmezése és alkotása. Stilisztikai és jelentéstani ismeretek. Kulturált 

véleménynyilvánítás.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A klasszikus retorika alapfogalmainak megismertetése, ezek 

alkalmazása a tanulók életével, mindennapjaival összefüggő nyilvános 

megszólalásokban.  

A hatásos érvelés technikájának, a legfőbb érvelési hibáknak a 

megismertetése. 

Önálló beszéd megírásához, annak a hatásos előadásához szükséges 

nyelvi, gondolkodási képességek fejlesztése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A kulturált vita, véleménynyilvánítás gyakorlása.  

A szónok tulajdonságai, feladatai. 

A szónoki beszéd kommunikációs funkciói. 

A beszéd felépítése, a beszéd megszerkesztésének menete az 

anyaggyűjtéstől a megszólalásig. 

Az érv felépítése. 

Az érvelés logikája, technikája; az érvek elrendezése.  

Az érvelési hibák. 

A cáfolat módszerei. 

A kiselőadás és a vizsgafelelet felépítése.  

A hatásos előadásmód eszközei. 

Az előadás szemléltetésének módjai: bemutatás, prezentáció stb.  

A hatásos meggyőzés és véleménynyilvánítás nyelvi (mondat- és 

szövegfonetikai eszközök) és nem nyelvi kifejezésbeli eszközei a 

különféle szövegműfajokban, az audiovizuális és multimédiás közlés 

különböző formáiban. 

A hivatalos felszólalás, hozzászólás gyakorlása különböző 

helyzetekben.  

Monologikus szöveg (előadás, beszéd) és memoriter kifejező 

tolmácsolása. 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek:  

antik szónokok, neves 

magyar szónoklatok 

(pl. Kölcsey, Kossuth, 

Deák). Közéleti 

megnyilatkozások 

retorikája. 

 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret:  

a meggyőzés, 

befolyásolás, a hatás 

eszközei. 

 

Dráma és tánc:  

a színpadi beszéd 

retorikai elemei, 

klasszikus monológok 

értelmezése. 

 

Matematika: 

bizonyítás, érvelés, 

cáfolat. 

 

Filozófia:  
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Érvelési szerkezetek 

tudatosítása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Retorika, szónok, szónoklat, beszédfajta (bemutató, tanácsadó, 

törvényszéki), alkalmi beszéd, meggyőző szövegműfaj (vita, ajánlás). 

Szónoklat, bevezetés (az érdeklődés felkeltése, a jóindulat megnyerése, 

témamegjelölés), elbeszélés, érv, cáfolat, befejezés (összefoglalás, 

kitekintés).  

Érv, tétel, bizonyítás, összekötőelem. 

Érvelés, indukció, dedukció. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Szövegalkotás 

Órakeret 

7 óra 

Előzetes tudás 

A kommunikációs céloknak megfelelő papíralapú és elektronikus 

szövegalkotás.  

A papíralapú és számítógépes jegyzetelés technikájának, módjainak 

ismerete. 

Az elbeszélés, jellemzés, vélemény, esszé formai és tartalmi 

jellemzőinek ismerete. A kommunikációs célnak, műfajnak, 

címzettnek, kontextusnak megfelelő stíluseszközök. alkalmazása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Gondolkodásfejlesztés, az önkifejezés fejlesztése: a papíralapú és 

elektronikus szövegek eltérő és hasonló jellemzőinek megfigyelése.  

A szövegalkotási képesség fejlesztése: a megismert szövegtípusokban a 

közlés céljának, a helyzetnek megfelelő stílusban történő 

szövegalkotás. Esszéírási gyakorlatok. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Lényegre törő, világos fölépítésű, információban gazdag, kifejtett 

szöveg alkotása a tájékoztató, érvelő, meggyőző, vitázó 

közlésformák valamelyikében (pl. digitális formában, multimédiás 

kiegészítésekkel). 

Kreatív gyakorlatok a mondat- és szövegszerkezet stiláris 

lehetőségeinek, a szavak hangulatának, stílusértékének, 

nyelvrétegbeli stiláris különbségének figyelembevételével. 

Az érvelő esszé szerkezete. 

Informatika: 

szövegszerkesztési, 

könyvtárhasználati, 

információkeresési 

ismeretek.  
 

Filozófia:  

A globális világ 

kihívásaira kínált 

erkölcsfilozófiai 

válaszok 

megfogalmazása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Szövegalkotás, szövegszerkesztés, érvelő esszé. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Nyelv és társadalom 

Órakeret 

9 óra 

Előzetes tudás 
A személyes és a tömegkommunikációval kapcsolatos ismeretek, nyelvi 

tudatosság, egyéni nyelvhasználat, stílusrétegek. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A nyelvhasználat társadalmi jelenségként való szemlélete. 

A vitakészség, a meggyőző érvelés fejlesztése: ismeret és 

véleményalkotás a nyelvtervezés néhány alapvető kérdéséről 
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(nyelvvédelem és nyelvművelés). 

Nyelvi tudatosság növelése: a saját és a közvetlen környezet 

nyelvhasználatának azonos és eltérő vonásainak, valamint nyelvjárási 

szövegek jellemzőinek megfigyelése. 

Rendszerező, szintetizáló képesség fejlesztése: a tömegkommunikáció, 

valamint az információs társadalom nyelvhasználatra gyakorolt 

hatásának megfigyelése, érvek, adatok értelmezése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlődési irányok, változások a mai magyar nyelvben. Nyelvi 

sokszínűség, nyelvi tolerancia. Nyelvünk helyzete a határon túl. 

Hazánkban élő nemzetiségiek nyelvhasználata. A nyelvi tervezés 

elvei és feladatai. 

A nyelvművelés fogalma, kérdései, feladata, színterei; a nyelvi 

norma. 

 

A nyelvváltozatok rendszere, a vízszintes és függőleges tagolódásuk. 

A köznyelv jellemzői, használati területe. 

A nyelv társadalmi tagolódása szerinti csoportnyelvek, azok jellemző 

használati köre, szókincse. 

A szleng és az argó fogalma, kialakulásuk, jellemző előfordulásuk, 

funkciójuk. 

 

A nyelv területi tagolódása: a leggyakoribb nyelvjárásaink jellemzői, 

területi megjelenésük, a regionális köznyelv jellemzői. 

A határon túli magyar nyelvhasználat főbb adatai, tendenciái, a 

kétnyelvűség, kettősnyelvűség, kevert nyelvűség kérdései. 

 

A nyelvváltozatot bemutató nyomtatott és elektronikus források (pl. 

szótárak, kézikönyvek, adatbázisok, honlapok) tanulmányozása. 

 

A tömegkommunikáció, valamint az információs társadalom hatása a 

nyelvhasználatra. 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek:  

történelmi 

nemzetiségek, 

bevándorló 

magyarság, 

szórványmagyarság 

kialakulásának 

történelmi, társadalmi 

okai, tendenciái. 

 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret:  

az információs 

társadalom, 

mediatizált 

nyelvhasználat. 

 

Földrajz:  

a magyar 

nyelvhasználat területi 

tagolódása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Nyelvi tervezés, nyelvpolitika, nyelvművelés, nyelvtörvény, norma. 

Nyelvváltozat. 

Vízszintes és függőleges tagolódás (standard köznyelv, társalgási nyelv, 

irodalmi nyelv, dialektus, szociolektus). 

Nyelvjárás, regionális köznyelv, tájszó.  

Csoportnyelv, szaknyelv, hobbinyelv, rétegnyelv. 

Szleng, argó. 

Kettősnyelvűség, kétnyelvűség, kevert nyelvűség. 

 

 

 

Osztályozóvizsga feltétele: 

A félévi osztályozóvizsga követelménye a leadott tananyag függvényében határozható meg, 

az év végi a továbbhaladás feltételeivel egyezik meg. 

 

Továbbhaladás feltétele:  

 



 337. 
 

Nyelvművelés, nyelvtörvény, norma. 

Nyelvváltozat. 

Vízszintes és függőleges tagolódás (standard köznyelv, társalgási nyelv, irodalmi nyelv, 

dialektus, szociolektus). 

Nyelvjárás, regionális köznyelv, tájszó.  

Csoportnyelv, szaknyelv, hobbinyelv, rétegnyelv. 

Szleng, argó. 

Szónoklat, bevezetés (az érdeklődés felkeltése, a jóindulat megnyerése, témamegjelölés), 

elbeszélés, érv, cáfolat, befejezés (összefoglalás, kitekintés).  

Érv, tétel, bizonyítás, összekötőelem 

Retorika, szónok, szónoklat, beszédfajta  

Szövegalkotás, szövegszerkesztés, érvelő esszé. 

 

 

Irodalom 

 

11. osztály 

 

 

Heti óraszám: 3 

Éves óraszám: 108 

Választott tankönyv: Mohácsy Károly: Színes irodalom 11. osztály 

 

 

Témakör Óraszám 

Életmű – Arany János 10 

Színház– és drámatörténet – Madách Imre:  
Az ember tragédiája 

6 

Világirodalom – az európai epika és líra a romantika után (19. század második 
fele) 

12 

Színház- és drámatörténet – az európai dráma és színház a 19. század második 
felében 

8 

Magyar irodalom a 19. század második felében – portré: Mikszáth Kálmán 10 

Magyar irodalom – a Nyugat és első nemzedéke 7 

Életmű – Ady Endre 10 

Portré – Móricz Zsigmond 6 

Életmű – Kosztolányi Dezső 10 

Látásmódok: Karinthy Frigyes, Krúdy Gyula  8 

Életmű – Babits Mihály 10 

Ismétlés, rendszerezés 11 

Összesen: 108 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Életmű – Arany János 

Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás 

A bűn és bűnhődés erkölcsi kérdései. 

Romantika, népiesség, elbeszélő költemény, életkép, episztola, ballada, 

ütemhangsúlyos és időmértékes verselési formák, felező tizenkettes 

versforma. Ismeretek Arany életútjáról, műveiről; kapcsolat Petőfivel. 

Arany: A walesi bárdok, Rege a csodaszarvasról, Toldi, Családi kör. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az Arany-életműben felvetett erkölcsi, magatartásbeli kérdések 

felvetése és értelmezése. A lírai beszédmód változatainak értelmezése; 

korszakjellemző beszédmódok néhány jellegzetes alkotásának 

összevetése, az életmű főbb alkotói korszakainak, Arany költői 

szerepének, költészete jellegének megismertetése. Műelemzés, 

értelmezés: Arany jellemző lírai témái, műfajai, poétikai megoldásai, 

versformái és néhány verses epikai alkotása.  

Felkészítés lírai és epikai alkotások önálló értelmezésének 

megfogalmazására, a művekről szóló vélemények, elemzések 

értelmezésére, kritikus befogadására.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Arany János életműve.  

Pályaszakaszok (életérzések, 

költői magatartások) és jellemző 

alkotások. 

A romantika utáni költőszerep-

lehetőségek és lírai tendenciák.  

 

Jellemző lírai tematika (pl. ars 

poeticák), hangnemek, műfajok 

(pl. elégiko-óda, elégia) és 

szerkesztésmód, verstípusok (pl. 

idő- és értékszembesítés, 

létösszegzés) a nagykőrösi és a 

kései költészetben (Letészem a 

lantot, Epilogus és legalább még 

két-három lírai alkotás). 

 

A ballada műfaji sajátosságai; 

tematikus és szerkesztésmódbeli 

különbségek a két 

balladakorszak alkotásaiban (A 

walesi bárdok és még legalább 

egy-két ballada). 

A Toldi estéje elemző 

bemutatása.  

 

Utalás egy-egy téma, motívum, 

poétikai jellemző kortárs 

irodalmi megjelenítésére; az 

A tanuló  

 ismeri az életmű főbb alkotói 

korszakait; Arany költői 

szerepét a magyar irodalom 

történetében; költészetének 

jellegét;  

 műelemzések során 

megismeri Arany jellemző 

lírai témáit, műfajait, poétikai 

megoldásait, versformáit és 

néhány verses epikai 

alkotását;  

 megismeri a lírikus és epikus 

költőszerep szembeállítását, 

változó megítélését;   

 képes lírai és epikai 

alkotások önálló 

értelmezésének 

megfogalmazására; a Toldi és 

a Toldi estéje néhány 

szempontú összevetésére; 

 műismereti minimuma: A 

walesi bárdok, Rege a 

Informatika:  

könyvtári és internetes 

tájékozódás. 

 

Etika:  

bűn, bűnhődés, 

testvérféltékenység. 
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evokáció, az intertextualitás 

néhány példája. 

csodaszarvasról, Toldi, 

Családi kör, további egy-két 

ballada; Toldi estéje; 

Letészem a lantot, Epilogus 

és még két-három lírai 

alkotás (memoriterek is); 

 képessé válik Arany 

életművének bemutatására 

(legalább öt-hat lírai alkotás, 

két-három ballada és a Toldi 

és a Toldi estéje alapján); a 

műveiről szóló vélemények, 

elemzések értelmezésére, 

kritikus befogadására; egy-

egy szóbeli témakörben 

kijelölt feladat kifejtésére, 

memoriterek tolmácsolására. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Elbeszélő költemény és verses regény, ballada, ütemhangsúlyos- és 

időmértékes formák (és együtthatásuk), verstípusok (idő- és 

értékszembesítés, létösszegzés).  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Színház– és drámatörténet – Madách Imre:  

Az ember tragédiája 

Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás 
A magyar színház történetének néhány sajátossága. Alapvető drámai 

műfajok és formák. A romantika műfaji kevertsége. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az emberi létezés alapkérdéseinek értelmezése. Annak belátása, hogy a 

küzdés és a ráhagyatkozó hit egymás erősítői az ember életében. 

Olvasás, szövegelemzés, beszélgetés révén a mű megértésének 

támogatása (a tragédia műfaji változatának jellemzői, filozófiai, 

bölcseleti tartalmak), sajátos drámai hősei; többféle világfelfogás 

egyidejű létezése; a drámai költemény mibenléte). Műértelmezés 

többféle megközelítésből. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Madách Imre: Az ember 

tragédiája – sok szempontú 

műértelmezés. 

 

A drámai költemény műfajának 

következménye a szerkezetre és 

hősökre. 

Felépítés (cselekmény-szerkezet: 

keret- és történeti színek, 

személyiségközpontúan / lírai 

szerkezet: tematikus, szétválás-

sorozat).  

A tanuló  

 megismeri a drámai 

költemény műfaji 

változatának jellemzőit 

(filozófiai, bölcseleti 

tartalmak), sajátos drámai 

hőseit; többféle világfelfogás 

egyidejű létezését; - 

értelmezi a művet (lehetőleg 

többféle megközelítésből);  

Etika; Filozófia: 

filozófiai irányzatok a 

19. században. 

 

Dráma és tánc: 

színházművészet, a mű 

színrevitele különböző 

felfogásokban. 

 

Informatika, könyvtár: 

tájékozódás a Tragédia 

hazai és nemzetközi 
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Problematika, 

történelemszemlélet, bölcseleti 

háttér (szabadelvűség és 

pozitivizmus).   

Az idő, tér, anyag szerepe az 

emberiség és különböző szellemi 

irányok történetében. 

 megismerkedik néhány 

műértelmezéssel, 

állásponttal;  

 lehetőség szerint megtekint 

egy színházi előadást (vagy 

felvételét), és közös 

elemzéssel értékelik az adott 

interpretációt és a mű 

színpadra állításának 

lehetőségeit;  

 műismereti minimuma: a 

Tragédia (házi olvasmány) 

elemző feldolgozása és 

memoriter: részlet(ek) a 

műből, valamint szállóigévé 

vált sorok; 

 alkalmassá válik a mű 

értelmezéseinek kritikus 

befogadására; egy szóbeli 

érettségi témakör anyagának 

összeállítására és az abban 

megjelölt feladat kifejtésére. 

színházi előadásairól, 

fordításairól, 

adaptációiról. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Drámai költemény, lírai dráma, bölcseleti mondanivaló, falanszter, 

ellenutópia, pozitivizmus. 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Világirodalom – az európai epika és líra a romantika 

után (19. század második fele) 

Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás 

Romantika és realizmus, hőstípusok (pl. karrierista hős, a felesleges 

ember, a hivatalnok), regényciklus, analitikus regény; 

impresszionizmus, szimbolizmus, szecesszió; a műfordítások szerepe.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A környezet és származás hatása a hősök karakterére. Különböző 

világlátású művekben megjelenített témák, élethelyzetek értelmezése,  

a megjelenített erkölcsi, világképi és esztétikai problémák mérlegelése 

és értékelése. 

Az epikában a romantika és realizmus együtthatásának, 

folytonosságának felismertetése, a realista és naturalista stílusirányzat 

jellemzőinek értelmezése. Felkészítés világirodalmi alkotások önálló 

értelmezésére, stílusirányzatok jellemzői jegyeinek felkutatására.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

A realista és naturalista epika 

jellemzői (esztétikai elvek, 

A tanuló  

 felismeri a romantika és 

Vizuális kultúra; Ének-

zene:  
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tematika, látásmód, stílus- és 

formajegyek) a 19. század 

közepétől; a prózaepika újításai 

(nézőpontok, síkváltások, 

időszerkezet, polifónia; új műfaji 

változatok) a kis- és 

nagyepikában.  

 

Impresszionizmus, szimbolizmus 

és a lírai műnem megújítása (pl. 

a személyiség, a lírai 

közvetlenség háttérbe szorulása, 

a látomás felszabadítása, 

objektivizálódás). 

 

Művek, szemelvények az 

angol/amerikai, francia, német és 

orosz irodalomból (pl. Emily 

Brontë, Dickens, Flaubert, Zola, 

Lev Tolsztoj, Dosztojevszkij 

alkotásaiból, illetve Baudelaire, 

Verlaine, Rimbaud, Rilke, 

Whitman) műveiből.  

A választott szerzőkhöz, 

művekhez kapcsolódó fogalmi 

ismeretek. 

realizmus együtthatását, 

folytonosságát az epikában; 

értelmezi a realista és 

naturalista stílusirányzat 

jellemzőit;  

 megismeri az impresszionista 

és (pre)szimbolista európai 

líra néhány sajátosságát; 

 képes egy választott/kijelölt 

epikai alkotás (házi 

olvasmány) elemző 

bemutatására a közös 

értelmezés után; néhány lírai 

alkotás értelmezésére;  

 beszámolót/könyvajánlót 

készíthet egyéni 

olvasmányélménye alapján a 

korszak szerzőinek műveiből;  

 műismeret: néhány 

mű/részlet pl. Emily Brontë, 

Dickens, Flaubert, Lev 

Tolsztoj, Dosztojevszkij 

alkotásaiból, illetve 

Baudelaire, Rimbaud, Rilke, 

Whitman műveiből;  

 alkalmassá válik a 

korszakról, a szerzőkről, 

művekről szóló vélemények 

kritikus befogadására, egy 

lehetséges szóbeli tétel 

kifejtésére. 

impresszionizmus, 

szimbolizmus más 

művészeti ágakban. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Realizmus, naturalizmus, impresszionizmus, szimbolizmus; eszmeregény, 

polifonikus regény, tolsztojizmus, regényciklus, l’art pour l’art, tiszta 

költészet, kötetkompozíció, hangulatlíra, prózavers, szabad vers, objektív 

líra, tárgyvers. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Színház- és drámatörténet – az európai dráma és 

színház a 19. század második felében 

Órakeret 

8 óra 
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Előzetes tudás 

Az európai dráma és színház néhány megelőző nagy korszaka 

(antikvitás, középkor, reneszánsz, klasszicizmus) és szerzője 

(Szophoklész, Shakespeare, Molière). 

A drámai műnem alapfogalmai (drámai szerkezet, jellem, nyelv). 

Arisztotelészi dramaturgia.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A személyiség tisztelete. A megjelenített élethelyzetek, konfliktusok 

értő és felelős megítélése, például az élethazugság témakörének 

morális vonatkozásai különböző művekben. A férfi-női társadalmi 

szerepek megértése. 

A romantika utáni drámatörténet néhány jellemző tendenciájának 

megvitatása, két jelentős szerző egy-egy alkotásának, 

figyelembevételével, újításaik, dramaturgiai sajátosságaik bemutatása. 

A művekről, színházi előadásokról alkotott álláspontok értelmezése. 

Dramatikus játékok. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Az európai dráma és színház a 

19. század második felében – a 

korszak drámairodalmának 

újdonságai és két drámai alkotás, 

két szerző dramaturgiája.  

Egy drámai mű elemzése a 19. 

század második feléből (pl. 

Ibsen: Babaszoba/Nóra vagy A 

vadkacsa – az ibseni 

dramaturgia sajátosságai, pl. az  

analitikus szerkesztésmód 

felújítása, középponti 

szimbólumok alkalmazása, 

reformátorok és rezonőrök, 

hangnemkeveredés stb.; a szerző 

problémafelvetése, pl. házassági 

válság, élethazugság). 

 

Egy Csehov-mű elemző 

bemutatása (pl. Ványa bácsi, 

Három nővér). 

A csehovi dramaturgia 

sajátosságai (pl. a drámaiság 

fogalmi változása; 

drámaiatlan/lírai dráma; 

főszereplő-, konfliktusok és 

cselekmény-nélküliség; 

csoportképek/cselekvés-

képtelenség; párhuzamos 

monológok/fedett dialógusok, 

ironikus látásmód); új műfaji 

változatok, új játékstílus. 

A tanuló 

 megismeri a romantika utáni 

drámatörténet néhány jellemző 

tendenciáját;  

 elemzi két jelentős szerző egy-

egy alkotását, újításaik 

figyelembevételével, bemutatja 

dramaturgiájuk sajátosságait;  

 megismer néhány álláspontot a 

művek értelmezéséhez;  

 lehetőség szerint megtekint egy 

színházi előadást (vagy 

felvételét), és közös elemzéssel 

értékelik az adott 

interpretációt;  

 lehetőség szerint kidolgoznak 

egy-egy jelenetet az elemzett 

művekből;  

 műismereti minimuma: egy 

dráma a 19. század második 

feléből és Csehov egy drámája;   

 alkalmassá válik a művek 

értelmezéseinek kritikus 

befogadására; egy szóbeli 

érettségi témakör anyagának 

összeállítására és az abban 

Dráma és tánc: 

színháztörténet. 

 

Etika:  

a szerzői 

problémafelvetések 

etikai szempontú 

megvitatása, 

értékelése. 
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megjelölt feladat kifejtésére. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Drámaiatlan dráma, analitikus drámai szerkezet, párhuzamos monológ, 

élethazugság. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Magyar irodalom a 19. század második felében – 

portré: Mikszáth Kálmán 

Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás 
Mikszáth Kálmán egy novellája, esetleg egy (kis)regénye (pl. Szent 

Péter esernyője), novellaelemzések.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Néhány alapvető emberi léthelyzet megismerése (élet és halál, család, 

férfi–nő, szerelem, gyermek, szülőföld, haza, törvény, bűn és 

bűnhődés). Az elbeszélő és állásfoglalásának viszonya az elbeszélő 

művekben. 

Annak belátása, hogy a régióhoz kötődés egyetemes emberi kérdések 

felvetését is jelentheti. 

A 19. század második fele magyar irodalmának áttekintő 

megismertetése: sajátosságok, néhány jellemző tendencia. (Petőfi és a 

népiesség továbbhatása, a líra alakulása, a századvég novellisztikájának 

néhány darabja).  

Mikszáth alkotói portréjának közvetítése, alkotásmódjának jellemzői, a 

novellaelemző készség fejlesztése, a mikszáthi történetszövés 

megfigyelése, egy regény sok szempontú megközelítése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

A 19. század második felének 

magyar irodalmából néhány 

szerző és mű(részlet) ismerete. 

Vajda János alkotói helyzete, 

költészetének jellemzői 

(legalább. egy műve, pl. Húsz év 

múlva, A vaáli erdőben, Az 

üstökös). 

A századvég és századelő 

novellisztikája (műelemzési 

lehetőségek, pl. Gozsdu, Petelei, 

Gárdonyi, Tömörkény, Bródy 

Sándor műveiből). 

 

Mikszáth alkotásainak jellemzői, 

témák, motívumok és műfaji 

változatok az életművében;  

írásművészetének sajátosságai, 

stílusszintézise. 

A jó palócok novelláinak világa 

(legalább két mű elemzése).  

Egy Mikszáth-regény (pl. 

Beszterce ostroma, A Noszty fiú 

esete...) elemző értelmezése, sok 

szempontú megközelítéssel, pl. 

műfaji változat; szerkezet, 

A tanuló 

 tisztában van a 19. század 

második fele magyar 

irodalmának sajátosságaival, 

ismeri a korszak néhány 

jellemző tendenciáját; 

 megismeri a Petőfi és Ady 

közti, Arannyal részben 

párhuzamos líra helyzetét; 

Vajda és az Ady fellépése 

előtti költők (pl. Reviczky, 

Komjáthy) szerepét; 

 a századvég 

novellisztikájának néhány 

darabját értelmezve fejleszti 

novellaelemzési készségét;  

 ismeri Mikszáth helyét a 

magyar regényirodalom 

történetében, 

alkotásmódjának jellemzőit; 

képes egy regényének sok 

Etika:  

Mikszáth műveiben 

felvetett erkölcsi 

kérdések megvitatása, 

pl. a kapcsolatok világa, 

törvény és lelkiismeret. 

 

Filozófia:  

a létre vonatkozó 

kérdések, etika, 

erkölcsfilozófia. 

 

Földrajz:  

a földrajzi tér regionális 

szerveződése, a 

Mikszáth-regény(ek) 

topológiája. 
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jellemábrázolás, elbeszélés-

technika, nézőpont, 

közlésformák, hangnemek; 

problematika (pl. megkésettség, 

dzsentriábrázolás). 

szempontú megközelítésére, 

saját álláspont kifejtésére és 

adott szempontú, önálló 

novellaértelmezésre; 

lehetőséget kap beszámoló / 

könyvajánló készítésére 

egyéni olvasmányélménye 

alapján; 

 műismereti minimuma: 

Vajda János egy műve; 

Mikszáth egy regénye (házi 

olvasmány) és két novellája; 

 alkalmassá válik a művek 

értelmezéseinek kritikus 

befogadására; egy szóbeli 

érettségi témakör anyagának 

összeállítására és az abban 

megjelölt feladat kifejtésére. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Hangulatlíra, filozófiai dal, anekdotikusság.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Magyar irodalom – a Nyugat és első nemzedéke 

Órakeret 

7 óra 

Előzetes tudás 
A klasszikus modernség néhány irányzata és alkotója, a századvég 

magyar irodalma.  

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Az európai és magyar irodalmi hagyományok és modernség irányainak 

összevetése, konfliktusai. A kozmopolitizmus és patriotizmus 

kérdésfelvetései. Annak felismerése, hogy a magyar kultúra sokszínű 

törekvések együttese. 

Érvelő bemutatás: a Nyugat jelentősége a magyar kultúrtörténetben; a 

korban megismertetett stílusirányzatok, filozófiai, lélektani iskolák 

(Freud, Bergson) néhány jellemzőjének azonosítása. Értse egy folyóirat 

felépítését, tudjon benne tájékozódni. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

A Nyugat mint folyóirat és 

mozgalom; szerkesztési elvek, 

szerkesztők, kritikusok, 

nemzedékek; célkitűzések; 

filozófiai és stílusirányzatok hatása, 

megismertetése. 

 

Juhász Gyula költészetének 

sajátosságai (pl. impresszionizmus, 

nosztalgia, emlékezés, legalább egy 

A tanuló 

 felismeri a Nyugat 

jelentőségét a magyar 

kultúrtörténetben; 

alkalmazza a nemzedék-

korszakolást későbbi 

tanulmányai során;  

 tudja a korban megismert 

Vizuális kultúra; ének-

zene: 

impresszionizmus, 

szimbolizmus, 

szecesszió más 

művészeti ágakban. 

 

Filozófia: 

életfilozófiák, 

időproblémák. 
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műve, pl. Tiszai csönd, Milyen volt; 

életképszerűség, leíró jelleg, pl. 

Tápai lagzi).  

 

Tóth Árpád lírájának jellemzői; 

tematikája, hangnemei, formái 

(magányélmény, elégikusság, 

impresszionizmus stb., legalább 

egy-két műve, pl. Hajnali szerenád, 

Esti sugárkoszorú, Elégia egy 

rekettyebokorhoz, Lélektől lélekig, 

Jó éjszakát!). 

 

Egy folyóirat (időszaki kiadvány) 

periodicitása, felépítése, 

folyóiratcikkek visszakeresése, 

hivatkozása. 

 

Utalás egy-egy téma, motívum, 

poétikai jellemző kortárs irodalmi 

megjelenítésére; az evokáció, az 

intertextualitás néhány példája. 

stílusirányzatok, filozófiai, 

lélektani iskolák (Freud, 

Bergson) néhány 

jellemzőjét;   

  műismereti minimuma: 

Juhász Gyula egy műve, 

Tóth Árpád egy-két műve. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Impresszionizmus, szimbolizmus, szecesszió. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Életmű – Ady Endre 

Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás A Nyugat; stílusirányzatok a századelőn.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Annak megértése, hogy a kulturális hagyományhoz, a nemzethez 

kötődés, a sorsvállalás sokféle hangon és módon jelentkezhet. A 

hazaszeretet és haladás kérdései.  

Ady költészetének befogadása: főbb alkotói korszakai, költői szerepe, 

költészetének jellege. Műelemzések, összpontosítva Ady jellemző 

köteteire, szerkesztési módszereire, lírai témáira, poétikai 

megoldásaira. A kreativitás, a képzelőerő, a képzettársítási képesség 

fejlesztése. 

Önálló, több szempontú műértelmezések megfogalmazása a művekről 

szóló vélemények, elemzések értelmezésével is. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Ady Endre életműve.  

Kötet- és cikluskompozíció; 

költői szerepvállalás, az 

innováció szándéka. 

Klasszikus modernség, 

szecessziós-szimbolista 

látásmód; a versritmus 

megújítása. 

 

Meghatározó korszakok (pl. 

A tanuló  

 ismeri az életmű főbb alkotói 

korszakait; Ady helyét, költői 

szerepét a magyar irodalom 

történetében; költészetének 

jellegét; 

 tisztában van a 20. század 

eleji magyar irodalom 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek:  

társadalmi 

modernizáció, 

városiasodás, a modern 

újságírás. 

 

Vizuális kultúra:  

Ady-illusztrációk.  
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költői indulás, világháború), 

kötetek (pl. Új versek, A halottak 

élén), témák, motívumok (pl. 

magyarság, istenes, létharc, 

látomásszerű tájvers, ars poetica; 

élet-halál, hajó, ugar ) alapján  

jellemző alkotásainak 

értelmezése A Sion-hegy alatt;  

Góg és Magóg fia vagyok én...; 

Kocsi-út az éjszakában és még 4-

5 mű (memoriterek is), pl. 

Párisban járt az Ősz; A magyar 

ugaron; Harc a Nagyúrral; 

Hunn, új legenda; Bujdosó kuruc 

rigmusa; Az eltévedt lovas; 

Emlékezés egy nyár-éjszakára 

stb., esetleg egy-egy részlet 

publicisztikájából is). 

Utalás egy-egy téma, motívum, 

poétikai jellemző kortárs 

irodalmi megjelenítésére; az 

evokáció, az intertextualitás 

néhány példája. 

sajátosságaival és a megújítás 

szándékával; 

 műelemzések során 

megismeri Ady jellemző 

köteteit, szerkesztési 

módszereit, lírai témáit, 

motívumait, poétikai 

megoldásait; 

 képes önálló 

versértelmezések 

megfogalmazására; 

 műismereti minimuma: A 

Sion-hegy alatt;  Góg és 

Magóg fia vagyok én...; 

Kocsi-út az éjszakában és 

még négy-öt mű;  

 képessé válik az Ady-életmű 

jellemzőinek bemutatására 

(legalább tíz lírai alkotás 

alapján); a műveiről szóló 

vélemények, elemzések 

értelmezésére, kritikus 

befogadására; egy-egy 

szóbeli témakörben kijelölt 

feladat kifejtésére, 

memoriterek tolmácsolására. 

 

Földrajz:  

Ady-emlékhelyek 

topológiája. 

 

Informatika: 

tájékozódás a Nyugat 

digitalizált 

változatában. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Klasszikus modernség, szecessziós-szimbolista látásmód, tagoló vers, 

kötetkompozíció, ciklikus szerkesztés. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Portré – Móricz Zsigmond 

Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás 
Realista és naturalista epika, Móricz egy műve, pl. Hét krajcár vagy 

Légy jó mindhalálig/Pillangó/Árvácska.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Móricz helyének, látásmódjának, kérdésfeltevéseinek, alkotásmódja 

jellemzőinek megismerése, alkotásainak több szempontú 

megközelítése; felkészítés önálló novellaelemzések megfogalmazására, 

megvitatására.  A megjelenített létformák morális és társadalmi 

kérdései. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Móricz alkotásainak jellemzői, 

írásművészetének sajátosságai; 

A tanuló  

 ismeri Móricz helyét a magyar 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret:  
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naturalista és realista 

ábrázolásmódja. 

 

Tárgykörök, témák (pl. paraszti, 

dzsentri; szegénység) és műfaji 

változatok (novella, elbeszélés, 

történeti példázat, idill-típusú 

regény stb.).  

Novelláinak világa (legalább két 

mű elemzése, pl. Tragédia, 

Szegény emberek, Barbárok). 

Egy Móricz-regény (pl. Úri muri, 

Rokonok, Sárarany, Az Isten 

háta mögött) elemző 

értelmezése, sok szempontú 

megközelítéssel, pl. műfaji 

változat; szerkezet, 

jellemábrázolás, elbeszélés-

technika, nézőpont, 

közlésformák, hangnemek, írói 

előadásmód; problematika (pl. 

vívódó hősök, dzsentri-

ábrázolás).  

epika történetében (Nyugat; 

népi írók mozgalma, Kelet 

Népe); alkotásmódjának 

jellemzőit;  

 képes néhány alkotásának sok 

szempontú megközelítésére, 

saját álláspont kifejtésére és 

adott szempontú, önálló 

műértelmezésre 

(novellaelemzések 

megfogalmazására);  

 lehetőséget kap 

beszámoló/könyvajánló 

készítésére egyéni 

olvasmányélménye alapján;  

 műismereti minimuma: 

Móricz egy regénye (házi 

olvasmány) és egy novellája; 

 alkalmassá válik a művek 

értelmezéseinek kritikus 

befogadására; egy szóbeli 

érettségi témakör anyagának 

összeállítására és az abban 

megjelölt feladat kifejtésére. 

Móricz-művek filmes, 

televíziós adaptációi 

(pl. Pillangó, Égi 

madár, Rokonok, 

Barbárok, Árvácska). 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Realista és naturalista ábrázolásmód, népi írók mozgalma. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Életmű – Kosztolányi Dezső 

Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás Kosztolányi egy novellája és lírai alkotása(i), memoriterek.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Törekvés a társadalmi, közösségi és egyéni konfliktusok szellemi 

hátterének megértésére, a morális gondolkodásra és ítéletalkotásra. A 

személyiség, az egyediség tisztelete, a közös emberi sorsból fakadó 

szolidaritás. 

Kosztolányi jellegzetes lírai témáira, poétikai megoldásaira 

összpontosító műelemzések. Kis- és nagyepikájából néhány jelentős 

darab értelmezése. A kreativitás, a képzelőerő, a képzettársítási 

képesség fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Kosztolányi Dezső életműve.  

Pályaszakaszok, életérzések, 

A tanuló  

 ismeri az életmű főbb alkotói 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 
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költői magatartásformák; 

világkép, művészetfelfogás 

(homo aestheticus); 

stílusirányzatok (pl. 

impresszionizmus, 

expresszionizmus); viszonya az 

anyanyelvhez. 

 

Jellemző lírai tematika; 

hangnemek, műfajok, 

versciklusok (pl. A szegény 

kisgyermek panaszai); 

Számadás-kötet; kis- és 

nagyszerkezetek; ars poeticák; 

legalább 4 lírai alkotás, köztük: 

Hajnali részegség, Halotti 

beszéd. 

Novellák (pl. A kulcs, Fürdés 

stb.) és novellaciklusok (Esti 

Kornél-novellák). 

Egy Kosztolányi-regény (pl. 

Édes Anna, Pacsirta) elemző 

értelmezése, sok szempontú 

megközelítéssel, pl. műfaji 

változat; szerkezet, 

jellemábrázolás, 

elbeszéléstechnika, nézőpont, 

közlésformák, hangnemek, írói 

előadásmód; problematika. 

 

Utalás egy-egy téma, motívum, 

poétikai jellemző kortárs 

irodalmi megjelenítésére; az 

evokáció, az intertextualitás 

néhány példája. 

korszakait; Kosztolányi 

helyét, szerepét a magyar 

irodalom történetében; 

írásművészetének jellegét;  

 tisztában van a Nyugat első 

nemzedéke tevékenységével, 

jelentőségével;   

 műelemzések során 

megismeri Kosztolányi 

jellemző lírai témáit, poétikai 

megoldásait; kis- és 

nagyepikájának néhány 

jelentős darabját;  

 képes lírai és epikai 

alkotások önálló 

értelmezésének 

megfogalmazására;  

 műismereti minimuma: 

Kosztolányi egy regénye és 

két novellája; lírai alkotásai, 

Hajnali részegség, Halotti 

beszéd és még egy-két műve 

(memoriter is); 

 képessé válik a Kosztolányi-

életmű jellemzőinek 

bemutatására (legalább 4 lírai 

alkotás, egy regény, két 

novella alapján); a műveiről 

szóló vélemények, elemzések 

értelmezésére, kritikus 

befogadására; egy-egy 

szóbeli témakörben kijelölt 

feladat kifejtésére, 

memoriterek tolmácsolására. 

ismeretek:  

urbanizáció, kulturális 

élet, sajtó. 

 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret: 

Kosztolányi-művek 

filmes feldolgozásai.  

 

Etika; Filozófia: 

filozófiai, lélektani 

irányzatok, pl. a 

freudizmus és hatása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Versciklus, novellaciklus, példázat, lélektan. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Látásmódok: Karinthy Frigyes, Krúdy Gyula Órakeret 

8 óra 



 349. 
 

Előzetes tudás 
Karinthy Frigyes: Tanár úr kérem, részlet; karcolat, paródia; esetleg: 

Ezeregyéjszaka és Szindbád alakja.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai  

A nosztalgia és humor szerepe a műalkotásban és az ember 

önértelmezésében.  

Az alkotói életútra összpontosító bemutatás: Karinthy és Krúdy helye a 

korszakban; alkotás- és látásmódjuk jellemzői. Önálló tájékozódás, 

műválasztás, műértelmezések, összehasonlító elemzések. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Karinthy kisepikájának jellemzői 

választott novella (pl. A cirkusz; 

Találkozás egy fiatalemberrel; 

Barabbás) és a Tanár úr kérem 

karcolatgyűjtemény darabjai 

alapján.  

Humorfelfogása (humoreszkjei). 

Irodalmi karikatúrák (néhány, 

már megismert szerző /mű és 

paródiája) az Így írtok ti 

szemelvényei alapján. 

 

Krúdy Gyula írói világa, egyéni 

hangja legalább egy Szindbád-

novella alapján (pl. Negyedik út, 

Ötödik út); anekdotikusság, az 

idő és az emlékezés formaalkotó 

szerepe.  

A Krúdy-művek 

atmoszférájának, témáinak, 

alakjainak, motívumainak 

megidézése (stílusimitációk, pl. 

Márai Sándor: Szindbád 

hazamegy; Huszárik Zoltán: 

Szindbád).  

A tanuló 

 kijelöli Karinthy és Krúdy 

helyét a korszakban (újságírás; 

Nyugat, illetve csoporthoz nem 

tartozás); ismeri alkotás- és 

látásmódjuk jellemzőit;  

 képes néhány alkotás 

értelmezésére, műelemzések 

kritikus befogadására, saját 

álláspont kifejtésére és adott 

szempontú, önálló 

műmegközelítésre (pl. 

novellaelemzések 

megfogalmazására);  

 képessé válik összehasonlító 

elemzésekre (párnovellák, pl. A 

jó tanuló felel/A rossz tanuló 

felel; ellentétesek, pl. Magyar 

dolgozat/Röhög az egész 

osztály); mű és paródiája 

összevetésére); novellaciklus 

és film összehasonlító 

elemzésére;  

 műismeret: Karinthy 

(választható valamely műve); 

Krúdy egy novellája. 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret: 

Huszárik Zoltán 

Szindbádja. 

Karinthy műveinek 

filmes adaptációi, 

műveinek előadó-

művészeti példái. 

 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: 

urbanizáció, városi 

élet Budapesten. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Humor, paródia, karcolat, novellaciklus, hasonmásalak, nosztalgia.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Életmű – Babits Mihály 

Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás A Nyugat mint folyóirat és mozgalom. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

A lét erkölcsi aspektusai a háború, világégés idején. Betegség és 

prófétai küldetés értelmezési lehetőségei. A vívódó, az örök értékeket 
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céljai védő, a magyarság sorsát egyetemes horizontba helyező művek 

megismerése. 

Babits főbb alkotói korszakainak, helyének, szerepének megismertetése, 

műértelmezések: jellemző témák, hangnemek, motívumok, poétikai 

megoldások feltárása. A jelentéstulajdonítás során kapcsolatkeresés az 

európai és a magyar irodalom nagy hagyományaival, kódjaival.  

A kreativitás, a képzelőerő, a képzettársítási képesség fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Babits Mihály életműve.  

Pályaszakaszok, kötetek, költői 

magatartásformák (pl. 

pályakezdés; világháborúk ideje; 

kései költészet); életérzések, 

világkép, értékrend, 

művészetfelfogás (homo 

moralis); a bölcseleti, filozófiai 

érdeklődés hatásai. Magyarság és 

európaiság. 

 

Szerepe a Nyugat mozgalmában; 

irodalmi kapcsolatai; esszé- és 

irodalomtörténet-írói, műfordító 

tevékenysége. 

 

Stílusirányzati sokszínűsége (pl. 

impresszionizmus, szecesszió, 

szimbolizmus); klasszicizálás, 

antikizálás; hagyomány és 

modernség egysége.  

 

Jellemző lírai tematika, költői 

magatartás (békevers, pl. Húsvét 

előtt; a prófétaszerep elutasítása 

vagy vállalása, pl. Mint különös 

hírmondó); versszerkezetek, 

hangnemek, formák, motívumok 

gazdagsága (pl. Esti kérdés, Ősz 

és tavasz között); ars poeticus 

alkotások (pl. A lírikus epilógja; 

Cigány a siralomházban; Csak 

posta voltál).  

 

A választott művekhez 

kacsolódó fogalmi ismeretek (pl. 

gyászdal, tárgyias költészet, 

ditirambus, könyörgésvers). 

A Jónás könyve, mint az 

ószövetségi példázat parafrázisa. 

Jónás és az  r magatartása. 

Nyelvhasználati és hangnemi 

A tanuló 

 ismeri az életmű főbb alkotói 

korszakait; Babits helyét, 

szerepét a magyar irodalom 

és a Nyugat történetében; 

írásművészetének jellegét;  

 tisztában van a Nyugat első 

nemzedéke tevékenységével, 

jelentőségével;   

 műelemzések során 

megismeri Babits jellemző 

lírai témáit, poétikai 

megoldásait és a Jónás 

könyvét;   

 képes Babits-művek önálló 

értelmezésének 

megfogalmazására;  

 műismereti minimuma: Esti 

kérdés, Ősz és tavasz között 

és még egy-két műve 

(memoriter is) és a Jónás 

könyve;  

 képessé válik a Babits-életmű 

jellemzőinek bemutatására 

(legalább négy lírai alkotás); 

a műveiről szóló 

vélemények, elemzések 

értelmezésére, kritikus 

befogadására; egy-egy 

szóbeli témakörben kijelölt 

feladat kifejtésére, 

memoriterek tolmácsolására. 

Vizuális kultúra:  

Babits- portrék. 

 

Informatika:  

adattárak internetes 

közlések (pl. a Nyugat), 

hanganyagok. 

 

Etika; Filozófia: 

filozófiai, etikai 

irányzatok és hatásuk. 
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összetettség.  

 

Utalás egy-egy téma, motívum, 

poétikai jellemző kortárs 

irodalmi megjelenítésére; az 

evokáció, az intertextualitás 

néhány példája. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Bergsoni időszemlélet, ditirambus, prófétaság, küldetéstudat, rájátszás.  

 

 

 

Osztályozóvizsga feltétele: 

A félévi osztályozóvizsga követelménye a leadott tananyag függvényében határozható meg, 

az év végi a továbbhaladás feltételeivel egyezik meg. 

 

Továbbhaladás feltétele:  

 

Elbeszélő költemény és verses regény, ballada, ütemhangsúlyosa és időmértékes formák 

Drámai költemény, lírai dráma 

Realizmus, naturalizmus, impresszionizmus, szimbolizmus;  

Prózavers, szabad vers 

Drámaiatlan dráma 

Hangulatlíra, filozófiai dal 

Avantgárd 

Szürrealizmus 

Képvers 

Klasszikus modernség  

Kötetkompozíció 

Prófétaság, küldetéstudat 

Versciklus, novellaciklus, példázat 

Realista és naturalista ábrázolásmód 

 

 

 

 12. osztály   

 

Magyar nyelv 

 

 

Heti óraszám: 1 

Éves óraszám: 31 

Választott tankönyv: Antalné Szabó Ágnes—Rácz Judit: Magyar nyelv és 

kommunikáció 12. osztály 

 

Témakör Óraszám 

Kommunikáció 3 
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Általános nyelvészeti ismeretek 4 

Pragmatikai ismeretek 7 

Nyelvtörténet 8 

Ismeretek a nyelvről 9 

Összesen 31 
 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Kommunikáció 
Órakeret 

3 óra 

Előzetes tudás Gyakorlott, tudatos szóbeli kommunikáció. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai  

A különböző kommunikációs színtereknek és helyzeteknek megfelelő 

nyelvi és nem nyelvi jelek használata. Az egyes helyzetek által 

megkívánt formák megsértésének dekódolása, a szándék felismerése, 

megfelelő kezelése. 

A kommunikációs zavarok felismerésére és feloldására néhány taktika 

elsajátítása. 

A manipulációs szándékok felismerése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Tájékozottság különféle beszédhelyzetek megítélésében; megfelelő 

stílus és magatartás megtalálása ismeretlen kommunikációs 

helyzetben is.  

Kommunikációs zavarok felfedezése, elhárítása. 

A mindennapi társalgásban, a nyilvános kommunikációs színtereken, 

valamint az internetes felületeken előforduló manipulációs 

szándékok, hibás következtetések felismerése. 

A reklámok, internetes felületek verbális és nem verbális közlési 

szándékának felismerése. 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret:  

reklám, meggyőzés, 

manipuláció. 

 

Vizuális kultúra:  

képi közlés. 

 

Dráma és tánc: 

szituációk, dialógusok 

értelmezése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Kommunikációs zavar. Manipuláció. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Általános nyelvészeti ismeretek 

Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás Kommunikáció, jelentéstan. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A rendszerező, szintetizáló képesség fejlesztése: általános, összefoglaló 

ismeretek a nyelvről, a nyelv és az ember viszonyáról.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az ember mint nyelvhasználó lény; a nyelv, a kommunikáció és az 

ember elválaszthatatlan egysége. 

A nyelv mint jelrendszer, a nyelv mint a gondolkodás része.  

A nyelvek egyező és eltérő tulajdonságai, nyelvtipológia, főbb 

nyelvtípusok és jellemzőik (az anyanyelvhez és más, tanult, ismert 

nyelvek jellemző tulajdonságainak összehasonlító megfigyelése). 

Nyelvi identitás. 

Idegen nyelvek: 

nyelvtípus, 

kommunikáció, nyelvi 

tolerancia. 

 

Vizuális kultúra:  

a vizuális nyelv 
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Korlátozott kódú nyelvek: gesztusnyelvek, jelnyelvek.  összetevői. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Nyelvtípus (agglutináló, izoláló, flektáló). 

Korlátozott kód, gesztusnyelv, jelnyelv. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Pragmatikai ismeretek 

Órakeret 

7 óra 

Előzetes tudás Szövegtani, jelentéstani és stilisztikai ismeretek. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A nyelv működésének, a nyelvhasználatnak a megfigyelése különböző 

kontextusokban, különböző cél elérésére. 

Annak megtapasztalása, hogy az emberek hogyan képesek a nyelvi 

szöveg által közvetített jelentésen túl is hatni, befolyásolni partnerüket, 

hogyan képesek megnyilatkozásaikkal akár cselekvéseket is 

végrehajtani.  

A kulturált nyelvi magatartás fejlesztése: a magyar nyelv leggyakoribb 

udvariassági formái használati körének, nyelvi formáinak megfigyelése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A nyelvhasználat, a beszélgetés, a társalgás főbb összetevőinek a 

különféle beszédaktusok szerepének, megnyilvánulási formáinak 

megfigyelése, az együttműködési elvek tudatos használata, illetve 

megsértésük következményeinek megtapasztalása. 

A társalgásban előforduló néhány jellemző deixis forma szerepe. 

Az udvariassági formák használata. 

Idegen nyelvek:  

idegen nyelvi 

kommunikáció, 

udvariassági formák.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Megnyilatkozás.  

Társalgás, társalgási forduló, szóátvétel, szóátadás. 

Beszédaktus (lokúció, illokúció, perlokúció). 

Deixis. 

Együttműködési elv (mennyiségi, minőségi, mód, kapcsolódási). 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Nyelvtörténet 

Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás 

A nyelvhasználat társadalmi jelenségként való szemlélete, néhány 

alapvető kérdése, a történetiség fogalma, a nyelv területi tagolódása, 

nyelvjárások.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A szinkrón és diakrón nyelvszemlélet fejlesztése. 

Kellő tájékozottság a magyar nyelv rokonságáról, típusáról, helyéről a 

világ nyelvei között. A magyar nyelv történeti korszakairól szerezett 

tudás összekapcsolása az irodalomtörténeti és történelmi 

tanulmányokkal. 

A problémamegoldó gondolkodás fejlesztése: a magyar nyelv eredetéről 

kialakított elméletek ismeretében elhatárolódás a tudománytalan 

nyelvrokonítástól, de nyitottság az újabb tudományos kutatások 

irányában. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Változás és állandóság a nyelvben. Nyelvtípusok és nyelvcsaládok, a 

magyar nyelv jellemzői. A magyar nyelv eredete, finnugor 

rokonságának bizonyítékai, története, kutatói. A nyelvrokonság 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek:  
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bizonyítékainak tudományos eszközei.  

A nyelvtörténeti kutatások forrásai: kézírásos és nyomtatott 

nyelvemlékek.  

A magyar nyelv történetének főbb korszakai, a legfontosabb 

nyelvemlékeink (A tihanyi apátság alapítólevele, Halotti beszéd, 

Ómagyar Mária-siralom) megismerése. Nyelvtörténeti-

nyelvtudományi kézikönyvek (pl. A magyar nyelv történeti-

etimológiai szótára – TESZ) megismerése, használata.  

Az összehasonlító nyelvtudomány módszerei.  

A szókincs jelentésváltozásának főbb típusai, tendenciái. 

A nyelvújítás története, hatása, értékelése, ortológus-neológus vita 

főbb állomásai és szereplői, a magyar nyelv sztenderdizációja. 

A mai nyelvállapot néhány jellemzője. 

a magyar nép 

vándorlásának 

története, 

nyelvemlékek, 

kódexek. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Nyelvtípus, nyelvcsalád. 

Uráli nyelvcsalád, finnugor rokonság.  

Ősmagyar, ómagyar, középmagyar kor, újmagyar kor, újabb magyar kor. 

Nyelvemlék (szórványemlék, vendégszöveg, kódex, ősnyomtatvány). 

Ősi szó, belső keletkezésű szó, jövevény- és idegen szó. 

Nyelvújítás, ortológus, neológus. 

Szinkrón és diakrón nyelvszemlélet. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Ismeretek a nyelvről 

Órakeret 

9 óra 

Előzetes tudás A tanult anyanyelvi ismeretek. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Rendszerező képesség, önálló tanulás fejlesztése: az érettségi 

témaköreinek és a követelményeknek megfelelő tételvázlatok 

összeállítása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A tanult nyelvészeti, kommunikációs, szövegértési és szövegalkotási, 

nyelvi ismeretek rendszerező áttekintése. 

Történelem,társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek; Etika; 

Filozófia; Idegen 

nyelvek:  

a nyelvről, a 

nyelvhasználatról 

szerzett ismeretek. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Nyelv, beszéd, kommunikáció, szöveg, nyelvi szint, retorika, stílus, 

jelentés, nyelv és társadalom, magyar nyelv, nyelvtörténet, nyelvi változás. 

 

 

Osztályozóvizsga feltétele: 

A félévi osztályozóvizsga követelménye a leadott tananyag függvényében határozható meg, 

az év végi a továbbhaladás feltételeivel egyezik meg. 

 

Továbbhaladás feltétele: 

  

Kommunikációs zavar 

Nyelvtípus (agglutináló, izoláló, flektáló).Korlátozott kód, gesztusnyelv, jelnyelv. 
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Nyelvtípus, nyelvcsalád. Uráli nyelvcsalád, finnugor rokonság.  

Ősmagyar, ómagyar, középmagyar kor, újmagyar kor, újabb magyar kor. 

Nyelvemlék (szórványemlék, vendégszöveg, 

Jövevény- és idegen szó. 

Nyelvújítás, ortológus, neológus. 

Szinkrón és diakrón nyelvszemlélet. 

Nyelv, beszéd, kommunikáció, szöveg, nyelvi szint, retorika, stílus, jelentés, nyelv és 

társadalom, magyar nyelv, nyelvtörténet, nyelvi változás 

Megnyilatkozás. 

Társalgás, társalgási forduló, szóátvétel, szóátadás. 

 

 

 

 

 

12. osztály 

 

Irodalom 

 

 

Heti óraszám: 3 

Éves óraszám: 93 

Alkalmazott tankönyv: Mohácsy Károly: Színes irodalom 12. osztály 

Témakör Óraszám 

Világirodalom – avantgárd irányzatok; a magyar avantgárd 6 

Életmű – József Attila 10 

Világirodalom – epikai és lírai törekvések a 20. században és a kortárs 
irodalomban 

8 

Színház- és drámatörténet – a 20. századi és a kortárs drámairodalom néhány 
törekvése 

6 

Portré – Radnóti Miklós 4 

Portrék – Szabó Lőrinc, Márai Sándor, Pilinszky János, Weöres Sándor, Ottlik Géza 15 

Látásmódok – Illyés Gyula, Németh László, Örkény István, Nagy László, Füst Milán 12 

Művelődéstörténeti, irodalomtörténeti tájékozódás – Portrék, látásmódok a 20. 
század magyar irodalmából (választható szerzők, művek) 

8 

Portrék, látásmódok a kortárs irodalomból (választható szerzők, művek) 10 

Regionális kultúra 2 

Az irodalom határterületei 4 

Rendszerezés, számonkérés 8 

Összesen 93 
 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Világirodalom – avantgárd irányzatok; a magyar 

avantgárd 

Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás Stílusirányzatok a századfordulón. 
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A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Modernség és hagyomány kérdésfelvetései a magyar avantgárd 

irodalomban. A 20. század eleji stílusirányzatok létrejöttének, a 

csoportok, programok szándékainak, esztétikai elveinek, poétikai 

megoldásainak feltárása. Dokumentumok megvitatása a magyar 

avantgárd sajátos helyzetéről, Kassák szerepéről. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Világirodalom – avantgárd 

irányzatok. 

Formabontás és formaépítés 

(közös tendenciák a 

stílusirányzatokban). 

 

Futurizmus, expresszionizmus, 

szürrealizmus: néhány 

szemelvény az egyes irányzatok 

dokumentumaiból, illetve néhány 

irodalmi alkotás (pl. Marinetti, 

Majakovszkij; Trakl, G. Benn; 

Apollinaire, Éluard műveiből). 

A jellemzően nem irodalmi 

irányzatok (kubizmus, 

konstruktivizmus, dada, stb.) 

néhány célkitűzése, formajegye. 

A magyar avantgárd sajátosságai, 

az aktivizmus programja; Kassák 

Lajos szerepe (egy-két művének 

ismerete, pl. Mesteremberek; A 

ló meghal...). 

A tanuló 

 megismeri a 20. század eleji 

stílusirányzatok létrejöttét, a 

csoportok, programok 

szándékait, esztétikai elveit, 

poétikai megoldásait;  

 a magyar avantgárd sajátos 

helyzetét, Kassák szerepét. 

Vizuális kultúra; 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret:  

az avantgárd a 

képzőművészetekben 

(futurizmus, 

expresszionizmus, 

szürrealizmus, 

kubizmus, 

konstruktivizmus, 

dada); az 

expresszionista és 

szürrealista 

filmművészet. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Avantgárd, futurizmus, expresszionizmus, szürrealizmus, aktivizmus, 

szabad vers, szimultanizmus, önműködő írás, képvers. 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Életmű – József Attila 

Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás 
József Attila: Altató; Betlehemi királyok; Mama; művek az 5–8. 

évfolyamról.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az esztétikai élmény hatása az önismeretre, a világismeretre. Igény és 

képesség az ízlés önálló fejlesztésére. Egyén és közösség 

viszonyrendszerének ellentmondásossága. Annak felismerése, hogy a 

társadalmi-szociális elkötelezettség és az egyéni lét értelmezése 

egyszerre van jelen az életműben. Az életmű főbb alkotói korszakainak 

többféle megközelítésmódot alkalmazó megismertetése. József Attila 

helye, szerepe a magyar irodalom történetében; írásművészetének 

jellege. A komplex képek elemzése révén (is) a kreativitás, a 

képzelőerő, a képzettársítási képesség fejlesztése. 

Műelemzések: jellemző lírai témák, stílusirányzati jellemzők, poétikai 

megoldások feltárása. Felkészítés önálló versértelmezések 

megfogalmazására, vélemények, interpretációk befogadására. 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

József Attila életműve.  

Pályaszakaszok, életérzések, költői 

magatartásformák (pl. Tiszta 

szívvel; Tudod, hogy nincs 

bocsánat); világkép, 

költészetfelfogás (pl. Ars poetica; 

Thomas Mann üdvözlése). 

Stílusirányzatok (pl. 

expresszionizmus, szürrealizmus, 

Medáliák) és stílustendenciák (pl. 

újnépiesség) hatása.  

 

Jellemző lírai tematika (pl. 

Külvárosi éj; Óda; Nem emel föl); 

gondolati költészet 1932-1934 

között (pl. Téli éjszaka, 

Reménytelenül; A város peremén); 

kései költészet (közéleti, pl. 

Levegőt; A Dunánál; Hazám; 

szerelmi, pl. Nagyon fáj; tragikus 

önsors versek, pl. Karóval jöttél; 

Talán eltűnök hirtelen...). 

Versszerkezetek, verstípusok, 

hangnemek, formák, témák, 

motívumok (pl. gyermek, éjszaka, 

külváros, bűntudat) gazdagsága. 

Komplex költői képek 

(síkváltások).   

Hatása a későbbi költészetre (pl. 

Pilinszky, Nagy László). 

A választott művekhez kapcsolódó 

fogalmi ismeretek (pl. freudizmus, 

agitatív vers, szegényember-vers, 

szonettkoszorú). 

 

Utalás egy-egy téma, motívum, 

poétikai jellemző kortárs irodalmi 

megjelenítésére; az evokáció, az 

intertextualitás néhány példája. 

A tanuló 

 ismeri az életmű főbb 

alkotói korszakait; József 

Attila helyét, szerepét a 

magyar irodalom 

történetében; 

írásművészetének jellegét;  

 műelemzések során 

megismeri József Attila 

jellemző lírai témáit, 

motívumait, poétikai 

megoldásait;  

 képes önálló 

versértelmezések 

megfogalmazására;  

 műismereti minimuma: 

Külvárosi éj; Óda; Tudod, 

hogy nincs bocsánat és még 

négy-öt műve (memoriter 

is); 

 képessé válik az életmű 

jellemzőinek bemutatására 

(legalább tizenkét lírai 

alkotás alapján); a műveiről 

szóló vélemények, 

elemzések értelmezésére, 

kritikus befogadására; egy-

egy szóbeli témakörben 

kijelölt feladat kifejtésére, 

memoriterek 

tolmácsolására. 

Informatika:  

könyvtári és internetes 

tájékozódás József 

Attila 

dokumentumokról.  

 

Ének-zene: 

megzenésített 

költemények. 

 

Etika; Filozófia: 

korabeli irányzatok és 

hatásuk; filozófiai 

kérdésfelvetések. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Komplex kép, síkváltás, szabad vers, létösszegzés, időszembesítés, 

önmegszólítás. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Világirodalom – epikai és lírai törekvések a 20. 

században és a kortárs irodalomban 

Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás Avantgárd irányzatok. 
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A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Valóság és fikció, a bűntelenség és bűnösség, létbe vetettség filozófiai 

kérdéseinek értelmezése 

A 20. századi irodalom néhány meghatározó tendenciájának 

megismertetése. Művek, műrészletek feldolgozása, alkotói nézőpontok, 

látásmódok, témák, történeti, kulturális kontextusok megvitatása.  Az 

önálló olvasóvá válás támogatása, felkészítés a tanulói szerző- és 

műválasztásokra, a választott művek önálló feldolgozására és 

megosztására. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Epikus művek (szemelvények, 

részletek a kis- és nagyepikából) 

pl. Kafka (pl. Az átváltozás); 

Thomas Mann (pl. Tonio Kröger 

/ Mario és a varázsló; Bulgakov: 

A Mester és Margaríta; Camus 

(pl.: Közöny); Orwell (pl. 

Állatfarm / 1984); Faulkner, 

Hemingway, Hrabal, I. B. 

Singer, Szolzsenyicin 

alkotásaiból és kortárs művekből. 

A választott szerzők jellemző 

tematikája, kérdésfelvetése; 

formanyelvi, szóhasználati 

sajátosságai.  

Művek és adaptációik 

összevetése. 

 

Lírai alkotások (szemelvények, 

részletek). 

Legalább egy lírikus látásmódja 

egy-két művének elemző 

megközelítésével (pl. T. S. 

Eliot). 

A választott szerzőkhöz, 

művekhez kacsolódó fogalmi 

ismeretek (pl. intellektuális 

költészet, mitologizálás, 

mitoszregény, dokumentum-

irodalom, parabola, 

egzisztencializmus). 

A tanuló 

 megismeri a 20. századi 

irodalom néhány meghatározó 

tendenciáját;  

 ismer néhány jellemző, 

jelentős 20. századi epikus 

művet, részletet (pl. Bulgakov, 

Camus, Faulkner, 

Hemingway, Hrabal, Kafka, 

Thomas Mann, Orwell, I. B. 

Singer, Szolzsenyicin 

alkotásaiból) és kortárs 

szerzők epikai és lírai 

alkotásait;  

 ismeri egy kiemelkedő lírikus 

portréját, egy-két művét (pl. 

T. S. Eliot);  

 képes önálló műértelmezések 

megfogalmazására;  

 lehetőséget kap saját 

olvasmányélményeinek 

előadására (műbemutatás / 

ajánlás). 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret:  

filmes feldolgozások, 

pl. Kafka, Orwell, 

Hrabal műveiből. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Neoavantgárd, posztmodern, családregény, objektív líra, vezérmotívum, 

montázstechnika, abszurd.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Színház- és drámatörténet – a 20. századi és a kortárs 

drámairodalom néhány törekvése 

Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás Csehov és még egy 19. század végi szerző dramaturgiája. 
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A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A színházi hatásrendszer befogadása; a társadalmi, közösségi és egyéni 

konfliktusok hátterének megértése. Annak megélése, hogy a művekben 

megjelenített konfliktusok átélése, megértése segítséget ad a saját 

életproblémák felismerésében, értelmezésében. A színház és a dráma 

alakulása, jellegzetes tendenciák. A drámai történetmondás 

sajátosságai. Színház és dráma kapcsolata.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

A 20. századi és/vagy a kortárs 

drámairodalom egy-két jellemző 

tendenciája 

(pl. az epikus dráma, abszurd 

dráma, egzisztencialista dráma, 

groteszk színház, amerikai 

drámairodalom köréből). 

 

Szemelvények, részletek drámai 

művekből, pl. Brecht (pl. 

Koldusopera/Kurázsi mama; 

Beckett: Godot-ra várva); 

Ionesco: A kopasz énekesnő; 

Dürrenmatt (pl. Az öreg hölgy 

látogatása/A fizikusok); egy 

szerző, mű középpontba állítása. 

 

A választott szerzőkhöz, 

művekhez kacsolódó fogalmi 

ismeretek (pl. epikus színház, 

elidegenítő effektusok, song, 

tézisdráma, abszurd dráma, 

példázatosság, groteszk komédia, 

paradoxon). 

A tanuló  

 megismeri a 20. századi 

és/vagy kortárs dráma és 

színház néhány jellemző 

tendenciáját;  

 elemez egy-két jelentős 20. 

századi vagy kortárs alkotást, 

újításaiknak (vagy a 

hagyomány és újítás 

kettősségének) 

figyelembevételével; 

bemutatja dramaturgiájuk 

sajátosságait;  

 megismer néhány álláspontot 

a művek értelmezéséhez;  

 lehetőség szerint megtekint 

egy színházi előadást (vagy 

felvételét), és közös 

elemzéssel értékelik az adott 

interpretációt;  

 lehetőség szerint kidolgoznak 

egy-egy jelenetet az elemzett 

művekből;  

 alkalmassá válik a művek 

értelmezéseinek kritikus 

befogadására. 

Dráma és tánc: 

színháztörténet, 

színházművészet. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Epikus színház, abszurd dráma. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Portré – Radnóti Miklós 

Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás 
Radnóti egy-két műve, köztük: Nem tudhatom (memoriter is). 

Klasszicizálás, antikvitás; idill, tragikum; az ekloga műfajának 
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története. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A költői és prófétai hivatás a világháború küszöbén és a II. világháború 

alatt. A zsidóüldözések okozta kulturális veszteség befogadása, 

megértése. Költői magatartásformák, jellemző műfajok, témák több 

szempontú megközelítése. A műfaji konvenció jelentéshordozó 

szerepének bemutatása. Versszervező elvek felismerése és értelmezése. 

Az esztétikai érzék, a formaérzék fejlesztése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Radnóti Miklós portréja. 

Életút és életmű egysége 

(haláltudat, munkaszolgálat, 

lágervers; idill és tragikum). A 

kor jellemzői (pl. Töredék), 

Radnóti tragédiája és költői 

magatartásformái (jóság, 

tiltakozás, lázadás, emlékezés, 

emberség, hazaszeretet, pl. Nem 

tudhatom, hitvesi költészet, pl. 

Tétova óda, Levél a hitveshez). 

Jellemző műfajok, témák, 

életérzések költészetében; 

műveinek formai és stiláris 

sajátosságai (avantgárd, szabad 

vers, klasszicizálás stb.). 

Eklogaciklusa (a Hetedik ecloga 

és legalább még egy mű alapján, 

pl. Negyedik ecloga). A Tajtékos 

ég és a bori notesz (pl. Erőltetett 

menet, Razglednicák). 

 

Utalás egy-egy téma, motívum, 

poétikai jellemző kortárs 

irodalmi megjelenítésére; az 

evokáció, az intertextualitás 

néhány példája. 

A tanuló  

 tisztában van Radnóti 

életművének jellegével; a 

költő helyével, szerepével a 

magyar irodalom 

történetében; Vergilius rá tett 

hatásával; 

 felismeri jellemző műfajait, 

versformáit; 

 műismereti minimuma: Nem 

tudhatom, Hetedik ecloga és 

még két műve; 

 Radnóti kapcsán alkalmassá 

válik legalább négy 

alkotásának és a műveiről 

szóló véleményeknek, 

elemzéseknek az 

értelmezésére; egy-egy 

szóbeli témakör kifejtésére; 

memoriterek tolmácsolására. 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek: 

munkaszolgálat, 

munkatábor.   

 

Földrajz:  

emlékhelyek, Radnóti 

életének, sorsának 

topológiája. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Kulturális veszteség, eklogaciklus, idill és tragikum, razglednica. 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Portrék – Szabó Lőrinc, Márai Sándor, Pilinszky 

János, Weöres Sándor, Ottlik Géza 

Órakeret 

15 óra 

Előzetes tudás 
A 20. századi magyar irodalom néhány jelentős szerzőjének már 

megismert életműve vagy portréja.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az erkölcs, egyén és közösség viszonyának kérdései lírai és prózai 

alkotásokban.  

A lírai beszédmód változatainak értelmezése; a korszakra és az egyes 

alkotókra jellemző beszédmódok feltárása, néhány jellegzetes alkotás 

összevetése. A kreativitás, a képzelőerő, a képzettársítási képesség 
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fejlesztése. 

 Az önálló olvasóvá válás támogatása, felkészítés a tanulói szerző- és 

műválasztásokra, a választott művek önálló feldolgozására és 

megosztására. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Szabó Lőrinc költészetének 

jellege, pl. a Lóci-versek, Az Egy 

álmai; a Semmiért egészen és 

versciklusainak (pl. a 

Tücsökzene) néhány darabja 

alapján. 

 

Weöres Sándor költészetének 

tematikus és formai 

változatossága (pl. a 

Rongyszőnyeg; Magyar etüdök 

alapján); gondolati költészete; 

szerepversei, stílusutánzatai (pl. 

a Psyché szemelvényei).  

 

Pilinszky János világlátásának 

tükröződése költészetében; 

alkotásmódjának, poétikai 

megoldásainak, motívumainak 

sajátosságai (a Harmadnapon és 

még egy műve alapján, pl. 

Négysoros, Francia fogoly, 

Harbach 1944, Apokrif stb.).  

 

Márai Sándor életműve néhány 

epikus szemelvény alapján (pl. 

Egy polgár vallomásai;  

A gyertyák csonkig égnek; 

Napló); esszérészlet (pl. Füves 

könyv) és lírai alkotás (Halotti 

beszéd) alapján; az emigráns 

léthelyzet hatása. 

Ady Endre 

publicisztikájából részlet (pl. 

Ismeretlen Korvin-kódex 

margójára, Kosztolányi Dezső 

esszérészlet (pl. Ábécé a 

fordításról és ferdítésről), Illyés 

Gyula esszérészlet (pl. 

Hajszálgyökerek ) 

Ottlik Géza: Iskola a határon - 

sok szempontú 

regényértelmezés.   

 

A választott szerzőkhöz, 

A tanuló 

 tisztában van az adott 20. 

századi szerzők életművének 

jellegével; az alkotók 

helyével, szerepével a 

magyar irodalom 

történetében;   

 műismereti minimum: Szabó 

Lőrinc egy-két műve, Weöres 

Sándor egy-két műve; 

Pilinszky János 

Harmadnapon és még egy 

műve; 

 választhat: Márai Sándor 

egy-két alkotása; Ottlik Géza 

egyik műve;  

 a szerzők kapcsán alkalmassá 

válik a műveikről szóló 

véleményeknek, 

elemzéseknek az 

értelmezésére; egy-egy 

szóbeli témakör kifejtésére; 

memoriterek tolmácsolására. 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret:  

Bódy Gábor: Psyché.  

 

Informatika:  

adattárak, honlapok, 

önálló tájékozódás pl. a 

Márai-és az Ottlik- 

kultuszról. 
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művekhez kacsolódó fogalmi 

ismeretek. 

 

Utalás egy-egy téma, motívum, 

poétikai jellemző kortárs 

irodalmi megjelenítésére; az 

evokáció, az intertextualitás 

néhány példája. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Szerepvers, stílusutánzás, négysoros.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Látásmódok – Illyés Gyula, Németh László, Örkény 

István, Nagy László, Füst Milán 

Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás 
Képesség lírai, epikai művek, drámák értelmezésére, önálló 

feldolgozására. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az önálló olvasóvá válás támogatása, felkészítés a tanulói szerző- és 

műválasztásokra, a választott művek önálló feldolgozására, az 

identitáskeresés, a szociális és etnikai dilemmák azonosítására, 

értelmezésére és a kapcsolatos vélemények megosztására. 

Annak felismerése, hogy az írói-költői felelősség, szociális-társadalmi 

együttérzés változatos módon, műfajban és tematikában szólalhat meg. 

Szerzők több szempontú bemutatása, életművük jellege, szerepük a 

magyar irodalomban. Téma, hangnem, beszédhelyzet és műfaj 

összefüggéseinek megfogalmazása néhány jellegzetes példán. Egy-egy 

mű korabeli és mai hatása (pl. Egy mondat a zsarnokságról; egyperces 

novellák).  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Illyés Gyula lírájának 

sajátosságai az Egy mondat a 

zsarnokságról és más műve 

alapján (pl. Bartók, Koszorú); az 

irodalmi szociográfia műfaja, l. 

Puszták népe (vagy részletek).  

 

Németh László egy regénye (pl. 

Iszony) vagy egy drámája (pl. II. 

József; A két Bolyai).  

 

Nagy László költői világa, 

alkotásmódja (pl. népiesség, 

hosszúénekek, montázstechnika, 

képrendszer, portrévers, képvers) 

egy-két műve alapján (pl. 

Himnusz minden időben, Ki viszi 

át a szerelmet; József Attila!; 

Menyegző). 

 

Az archaikus és modern Füst 

Milán költészetében, egy két mű 

A tanuló 

 tisztában van az adott 20. 

századi szerzők életművének 

jellegével; az alkotók 

helyével, szerepével a 

magyar irodalom 

történetében;   

 műismereti minimuma: Illyés 

Gyula egy műve;  

 továbbá választhat: Németh 

László egy műve; Örkény 

István néhány műve; Nagy 

László egy-két műve; 

esszérészlet Illyés Gyula, 

Németh László műveiből;  

 a szerzők kapcsán alkalmassá 

válik a műveikről szóló 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret:  

Örkény műveinek 

filmes adaptációi.  

 

Informatika:  

internetes közlés, 

adattárak –önálló 

tájékozódás. 
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alapján; vagy egy kisregény vagy 

a Feleségem története című 

regény értelmezése. 

 

Örkény István groteszk 

látásmódja néhány egyperces 

novella és/vagy a Tóték alapján. 

A választott szerzőkhöz, 

művekhez kacsolódó fogalmi 

ismeretek. 

véleményeknek, 

elemzéseknek az 

értelmezésére; egy-egy 

szóbeli témakör kifejtésére; 

memoriterek tolmácsolására. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Népi írók mozgalma, irodalmi szociográfia, hosszúének, portrévers, 

képvers, groteszk látásmód, egyperces novella. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Művelődéstörténeti, irodalomtörténeti tájékozódás – 

Portrék, látásmódok a 20. század magyar irodalmából 

(választható szerzők, művek) 

Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás 
A 20. századi magyar irodalom jellemzői (életművek, portrék, 

látásmódok).  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az önálló olvasóvá válás támogatása, felkészítés a tanulói szerző- és 

műválasztásokra, a választott művek önálló feldolgozására, 

értelmezésére és a kapcsolatos vélemények megosztására. A magyar 

irodalom sokféleségének, határokon átnyúló egységének 

megbecsülése. 

Művelődéstörténeti és irodalomtörténeti tájékozódás, irányzatok, 

csoportok, szerzők sajátosságai. A 20. század különböző korszakainak 

kulturális, irodalmi törekvései. Különböző típusú, terjedelmű és műfajú 

epikai, lírai művek, továbbá esszék elemzése, értelmezése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Választás alapján művek, 

szemelvények 20. századi:  

 szépprózai alkotásokból, pl. 

Gion Nándor, Mészöly 

Miklós, Nyirő József (pl. Úz 

Bence, Kopjafák), Szabó 

Magda (pl. Abigél), Sánta 

Ferenc (pl. Sokan voltunk), 

Sütő András műveiből;  

 lírikusok munkásságából, pl. 

Áprily Lajos, Dsida Jenő, 

Nemes Nagy Ágnes, Orbán 

Ottó, Sinka István, Szilágyi 

Domokos egy-két műve;  

 értekező prózai művekből, 

esszékből, pl. Nemes Nagy 

Ágnes, Szerb Antal és mások 

A tanuló 

 tisztában van a választott 20. 

századi szerzők életművének 

jellegével; az alkotók 

helyével, szerepével a 

magyar irodalom 

történetében;  

 megismeri a század 

irodalmának néhány 

törekvését, sajátosságát 

(nemzeti konzervatív 

irodalom, népi írók 

mozgalma, határon túli 

magyar és emigráns 

irodalom);  

 választhat 

műelemzést/műajánlást 

Informatika:  

internetes közlés, 

irodalmi adattárak és 

honlapok. 



 364. 
 

műveiből, például Szabó 

Dezső Adyról írt esszéiből. 

 Művelődés- és 

irodalomtörténeti 

tájékozódás: a nemzeti 

konzervatív irodalom, a népi 

írók mozgalma, a határon túli 

és emigráns irodalom.  

 A választott szerzőkhöz, 

művekhez kacsolódó fogalmi 

ismeretek. 

egyéni olvasmányélményei 

alapján;   

 a szerzők kapcsán alkalmassá 

válik a műveikről szóló 

véleményeknek, 

elemzéseknek az 

értelmezésére; egy-egy 

szóbeli témakör kifejtésére, 

memoriterek tolmácsolására. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Művelődéstörténet, irodalomtörténet, nézőpont, nézőpontváltás, nemzeti 

konzervatív irodalom, parabola, intertextualitás; költői attitűd, költői 

szerep; Kárpát-medencei, erdélyi irodalom; emigráns irodalom; „ötágú 

síp”. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Portrék, látásmódok a kortárs irodalomból (választható 

szerzők, művek) 

Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás A 20. és 21. századi magyar irodalom tendenciái. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az önálló olvasóvá válás támogatása, felkészítés a tanulói szerző- és 

műválasztásokra, a választott művek önálló feldolgozására, 

értelmezésére és a kapcsolatos vélemények megosztására. 

Annak a belátása, hogy a kortárs törekvések megismerése segíti a 

körülöttünk levő világ megértését. 

Kortárs irodalom: a tájékozottság növelése, az eligazodás támogatása; a 

fogalmi műveltség bővítése. Kortárs alkotások értelmezése, a művekről 

szóló vélemények, elemzések mérlegelése. A kortárs irodalmi élet több 

szempontú bemutatása. Kertész Imre Sorstalanság című regényének 

feldolgozása. 

Az elektronikus tömegkommunikáció és az irodalom kölcsönhatásának 

új jelenségei.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Szemelvények a kortárs 

szépprózai alkotásokból, lírai 

művekből, esszéirodalomból. 

 

A kortárs dráma és színház 

világa (egy választott mű 

elemzése).   

 

Irodalmi díjak és díjazottak (a 

Nobel-díjas: Kertész Imre 

Sorstalanság című regénye). 

Kortárs irodalmi élet. 

A választott szerzőkhöz, 

A tanuló 

 tisztában van a kortárs 

irodalomból választott 

szerzők életművének 

jellegével; az alkotók 

helyével, szerepével; 

 megismeri a kortárs irodalom 

néhány törekvését, 

sajátosságát, a posztmodern, 

digitális irodalom, 

Dráma és tánc:  

a kortárs színház 

irányzatai, példái.  

 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret:  

az elektronikus 

tömegkommunikáció és 

az irodalom 

kölcsönhatásának új 

jelenségei. 

 

Informatika:  
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művekhez kacsolódó fogalmi 

ismeretek. 

 

Tájékozódás az irodalmi és 

könyvtári adatbázisok, blogok, 

kritikai folyóiratok, internetes 

folyóiratok között. 

 

Önálló olvasmányválasztás 

szempontjai, indoklása, 

értékelése, mások 

szempontjainak értelmezése. 

hangoskönyv fogalmát; 

 választhat 

műelemzést/műajánlást 

egyéni olvasmányélményei 

alapján; 

 értelmez egy kortárs drámai 

alkotást (lehetőleg megtekinti 

színházban/felvételről);  

 információkat szerez a 

kortárs irodalmi életről 

(könyvünnepek, 

sikerkönyvek); irodalmi 

díjakról (pl. Kertész Imre 

Nobel-díjas Sorstalanság 

című regényéről);  

 a szerzők kapcsán alkalmassá 

válik a műveikről szóló 

véleményeknek, 

elemzéseknek az 

értelmezésére; egy-egy 

szóbeli témakör kifejtésére, 

memoriterek tolmácsolására. 

a digitális közlés példái.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Kortárs nyilvánosság, nyomtatott és internetes folyóiratok, hangoskönyv, 

digitális közlés. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Regionális kultúra 

Órakeret 

2 óra 

Előzetes tudás A választott tárgyhoz kapcsolódó irodalmi ismeretek.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Azonosulás a szűkebb-tágabb tájegység történeti és jelenkori 

értékeivel, a regionális kötődés erősítése. Irodalmi emlékhelyek, 

nemzeti identitás. Eligazodás, tudás- és tapasztalatszerzés a 

tájegység/település/kerület/iskola stb. kulturális, irodalmi 

hagyományairól, irodalmi emlékhelyeiről.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

A régió, tájegység, település, 

kerület, iskola kulturális, 

irodalmi, múltbeli és jelen 

hagyományai (pl. kisebbségi, 

nemzetiségi irodalom, folklór, 

múzeum, színház stb.); 

az ide kötődő, ehhez kapcsolódó 

szerző(k) irodalmi műve(i). 

A tanuló 

 tisztában van a 

tájegység/település/kerület/is

kola stb. kulturális, irodalmi 

hagyományaival, ismer 

irodalmi emlékhelyeket;   

Vizuális kultúra; Hon és 

népismeret; Földrajz; 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek:  

régió, tájegység, 

történelmi emlékezet, 

emlékhely, hagyomány. 



 366. 
 

Irodalmi emlékhelyek (szülőház, 

emlékszoba, kiállítás, múzeum, 

temető, színház stb.). 

A választott tárgyhoz kapcsolódó 

fogalmi ismeretek. 

 a tematika kapcsán 

alkalmassá válik egy szóbeli 

témakör kifejtésére (érettségi 

követelményrendszer). 

 

Társadalomismeret: 

civil társadalom, a 

lokális kulturális 

szerveződések 

jelentősége. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Régió, regionalitás, hagyomány, kisebbség, nemzetiség, folklór, az 

irodalom „földrajza”, interkulturalitás, kulturális emlékezet. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Az irodalom határterületei 

Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás 
Népköltészet, műköltészet, alkalmi költészet. Szórakoztató irodalom, 

slágerszöveg. 

A témakör 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Igény és képesség erősítése az ízlés önálló, tudatos fejlesztésére. Az 

esztétikai és művészeti tudatosság alakítása, fejlesztése. Az irodalmiság 

változó fogalmának áttekintése, példákkal. Több szempontot érintő 

megbeszélés az ízlésről, annak kontextusairól, alakulásáról. A művészet 

kultúraalkotó szerepének megfigyelése. Más kultúrák megismerésének 

igénye. Az érvelő képesség, a retorikai tudás továbbfejlesztése. Példával 

való bizonyítása, hogy az irodalom egyrészt folyamatos, másrészt 

történetileg változó hagyomány. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

A szórakoztató irodalom típusai, 

hatáskeltő eszközei és sajátos 

műfajainak jellemzői (pl. 

fantasy-irodalom, 

detektívregény, sci-fi, lektűr; 

dalszöveg). 

 

Az irodalom filmen; filmes 

feldolgozások.  

 

Film- és könyvsikerek, 

divatjelenségek. 

 

Az irodalmi ismeretterjesztés 

főbb nyomtatott és elektronikus 

műfajai. 

A választott témához kapcsolódó 

fogalmi ismeretek. 

A tanuló 

 tisztában van az irodalmiság 

változó fogalmával;  

 megérti az ízlés kontextuális 

függőségét; 

 alakul igénye és képessége az 

ízlés önálló fejlesztésére;  

 fejlődik médiatudatossága, 

esztétikai és művészeti 

tudatossága;  

 választhat 

műelemzést/műajánlást 

egyéni olvasmány-

élményei/filmélményei 

alapján; 

 a tárgykör kapcsán 

alkalmassá válik a 

jelenségekről/művekről szóló 

véleményeknek, 

elemzéseknek az 

Vizuális kultúra:  

kortárs művészet.  

 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret:  

filmes feldolgozások, 

mediatizált kultúra. 

 

Ének-zene:  

a zene fogyasztásának 

jelenségei, zenei 

szubkultúrák.  

 

Társadalomismeret:  

a kulturális fogyasztás 

társadalmi jellemzői; 

értékviták. 
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értelmezésére; egy-egy 

szóbeli témakör kifejtésére. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Ízlés, értelmezés, szórakoztatás, populáris kultúra, kultusz, divat, irodalmi 

ismeretterjesztés, digitális kultúra, (filmes) adaptáció. 

 

 

Osztályozóvizsga feltétele: 

A félévi osztályozóvizsga követelménye a leadott tananyag függvényében határozható meg, 

az év végi a továbbhaladás feltételeivel egyezik meg. 

Továbbhaladás feltétele: 

Humor, paródia, karcolat 

Ízlés 

Szórakoztatás, populáris kultúra, kultusz, divat, adaptáció 

Komplex kép, szabad vers, létösszegzés, időszembesítés, önmegszólítás 

Posztmodern, családregény 

Abszurd 

Epikus színház, abszurd dráma 

Eklogaciklus, idill és tragikum, razglednica 

Szerepvers 

Népi írók mozgalma, irodalmi szociográfia, egyperces novella 

Erdélyi irodalom, emigráns irodalom 

Nyomtatott és internetes folyóiratok, hangoskönyv  

Régió, hagyomány, kisebbség, nemzetiség, folklór 

 

 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

A tanuló szóbeli és írásbeli kommunikációs helyzetekben megválasztja 

a megfelelő hangnemet, nyelvváltozatot, stílusréteget. Alkalmazza a 

művelt köznyelv (regionális köznyelv), illetve a nyelvváltozatok 

nyelvhelyességi normáit, képes felismerni és értelmezni az attól eltérő 

nyelvváltozatokat.  
Értő módon használja a tömegkommunikációs, illetve az audiovizuális, 

digitális szövegeket. Az értő, kritikus befogadásra is alapozva képes 

önálló szövegalkotásra néhány publicisztikai, audiovizuális és 

informatikai hátterű műfajban, a képi elemek, lehetőségek és a szöveg 

összekapcsolásában rejlő közlési lehetőségek kihasználásával.  

Rendszeresen használja a könyvtárat, ide értve a különféle (pl. 

informatikai technológiákra épülő) információhordozók használatát is. 

Képes arra, hogy kellő problémaérzékenységgel, kreativitással és 

önállósággal igazodjon el az információk világában; értelmesen és 

értékteremtően tudjon élni az önképzés lehetőségeivel.  

Bizonyítja szövegelemzési, szövegértelmezési jártasságát a tanult leíró 

nyelvtani, szövegtani, jelentéstani, pragmatikai ismeretek 

alkalmazásával; a szépirodalmi szövegek mellett képes szakmai-
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tudományos, publicisztikai, közéleti (audiovizuális, informatikai alapú) 

szövegek feldolgozására, értelmezésére is. Bizonyítja különféle 

szövegek megértését, a szöveg felépítésére, grammatikai jellemzőire, 

témahálózatára, tagolására irányuló elemzéssel.  

A hivatalos írásművek műfajaiban képes önálló szövegalkotásra  

(pl. önéletrajz, motivációs levél). Képes olvasható, rendezett írásra.  

Képes szövegek kapcsolatainak és különbségeinek felismerésére, 

értelmezésére (pl. tematikus, motivikus kapcsolatok, utalások, nem 

irodalmi és irodalmi szövegek, tények és vélemények összevetése), e 

képességek alkalmazására elemző szóbeli és írásbeli műfajokban. 

Alkalmazza az idézés szabályait és etikai normáit. Képes definíció, 

magyarázat, prezentáció, értekezés (kisértekezés) készítésére az 

olvasmányaival, a felvetett és tárgyalt problémákkal összefüggésben, 

maga is meg tud fogalmazni kérdéseket, problémákat.  

Bizonyítja a magyar nyelv rendszerének és történetének ismeretét, a 

grammatikai, szövegtani, jelentéstani, stilisztikai-retorikai, helyesírási 

jelenségek önálló fölismerését, a tanultak tudatos alkalmazását.  

Átfogó ismerettel bír a nyelv és társadalom viszonyáról, illetve a nyelvi 

állandóság és változás folyamatáról. Anyanyelvi műveltségének fontos 

összetevője a tájékozottság a magyar nyelv eredetéről, rokonságáról, 

történetének főbb korszakairól; a magyar nyelv és a magyar művelődés 

kapcsolatának tudatosítása.  

Tudja alkalmazni a művek műfaji természetének, poétikai jellemzőinek 

megfelelő szövegfeldolgozási eljárásokat, megközelítési módokat. 

Fel tudja ismerni a szépirodalmi és nem szépirodalmi szövegekben 

megjelenített értékeket, erkölcsi kérdéseket, álláspontokat, 

motivációkat, magatartásformákat, képes ezek értelmezésére, önálló 

értékelésére.  

Képes erkölcsi kérdések, döntési helyzetek megnevezésére, példával 

történő bemutatására, következtetések megfogalmazására. Részt vesz 

elemző beszélgetésekben, ennek tartalmához hozzájárul saját 

véleményével. Képes az irodalmi művekben megjelenő álláspontok 

azonosítására, követésére, megvitatására, összehasonlítására, eltérő 

vélemények megértésére, újrafogalmazására. 

Tájékozott az olvasott, feldolgozott lírai alkotások különböző 

műfajaiban, poétikai megoldásaiban, kompozíciós eljárásaiban.  

Képes tudásanyagának többféle szempontot követő megfogalmazására 

írásban a magyar és a világirodalom kiemelkedő alkotóiról.  

Meggyőzően be tudja mutatni a tanult stíluskorszakok, irányzatok 

sajátosságait. 

Képes a feldolgozott epikai, lírai és drámai művek jelentésének, 

erkölcsi tartalmának tárgyszerű ismertetésére.  

Be tud mutatni műveket, alkotókat a magyar és világirodalom 

korszakaiból, továbbá a kortárs irodalomból. 

Képes művek közötti kapcsolatok, témák, fölismerése és értékelése, az 

evokáció, az intertextualitás példáinak bemutatására. Képes különböző 

korokban keletkezett alkotások tematikai, poétikai szempontú 

értelmezésére, összevetésére.  

Képes memoriterek szöveghű tolmácsolására, kifejező 

szövegmondásra. 
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Matematika minden szakgimnáziumi osztályban ágazattól függetlenül 

 

Alapelvek, célok, feladatok 

 

A matematikatanítás feladata a matematika különböző arculatainak bemutatása. A tanulók 

matematikai gondolkodásának fejlesztése során alapvető cél, hogy mind inkább ki tudják 

választani és alkalmazni tudják a természeti és társadalmi jelenségekhez illeszkedő 

modelleket, gondolkodásmódokat (analógiás, heurisztikus, becslésen alapuló, matematikai 

logikai, axiomatikus, valószínűségi, konstruktív, kreatív stb.), módszereket (aritmetikai, 

algebrai, geometriai, függvénytani, statisztikai stb.) és leírásokat. Fontos a modellek 

érvényességi körének és gyakorlati alkalmazhatóságának eldöntését segítő képességek 

fejlesztése. A tanulási folyamat során fokozatosan megismertetjük a tanulókkal a matematika 

belső struktúráját (fogalmak, axiómák, tételek, bizonyítások elsajátítása). Mindezzel 

fejlesztjük a tanulók absztrakciós és szintetizáló képességét. Az új fogalmak alkotása, az 

összefüggések felfedezése és az ismeretek feladatokban való alkalmazása fejleszti a 

kombinatív készséget, a kreativitást, az önálló gondolatok megfogalmazását, a felmerült 

problémák megfelelő önbizalommal történő megközelítését, megoldását. A diszkussziós 

képesség fejlesztése, a többféle megoldás keresése, megtalálása és megbeszélése a többféle 

nézőpont érvényesítését, a komplex problémakezelés képességét is fejleszti. A folyamat 

végén a tanulók eljutnak az önálló, rendszerezett, logikus gondolkodás bizonyos szintjére. 

A feladatmegoldáson keresztül a tanuló képessé válhat a pontos, kitartó, fegyelmezett 

munkára. Kialakul bennük az önellenőrzés igénye, a sajátunkétól eltérő szemlélet tisztelete. 

 A fokozott szaktanári figyelem, az iskolai könyvtár és az elektronikus eszközök 

használatának lehetősége segíthetik az esélyegyenlőség megvalósulását. 

 

 

9-10. évfolyam 

 

A megismerés módszerei között fontos a gyakorlati tapasztalatszerzés, de az ismertszerzés fő 

módszere a tapasztalatokból szerzett információk rendszerezése, igazolása, ellenőrzése, és az 

ezek alapján elsajátított ismeretanyag alkalmazása.  

 

A középiskola első két évfolyamán sok, korábban már szereplő ismeret, összefüggés, fogalom 

újra előkerül, úgy, hogy a fogalmak definiálásán, az összefüggések igazolásán, az ismeretek 

rendszerezésén, kapcsolataik feltárásán és az alkalmazási lehetőségeik megismerésén van a 

hangsúly. Ezért a tanulóknak meg kell ismerkedniük a tudományos feldolgozás alapvető 

módszereivel. 

 

A problémamegoldás megszerettetésének igen fontos eszközei lehetnek a matematikai alapú 

játékok. A matematikatanításnak ebben a szakaszában sok érdekes matematikatörténeti 

vonatkozással lehet közelebb hozni a tanulókhoz a tantárgyat. Változatos példákkal, 

feladatokkal mutathatunk rá arra, hogy milyen előnyöket jelenthet a mindennapi életben, ha 

valaki jól tud problémákat megoldani. 

 

Ez az életkor már alkalmassá teszi a tanulókat az önálló ismeretszerzésre. Követelmény, hogy 

egyes adatoknak, fogalmaknak, ismereteknek könyvtárban, interneten nézzenek utána. Ez a 

kutatómunka hozzájárulhat a tanulók digitális kompetenciájának növeléséhez, ugyanúgy, mint 

a geometriai és egyéb matematikai programok használata is. 
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11-12. évfolyam 

 

Ez a szakasz az érettségire felkészítés időszaka is, ezért a fejlesztésnek kiemelten fontos 

tényezője az elemző- és összegző képesség alakítása. Ebben a két évfolyamban áttekintését 

adjuk a korábbi évek ismereteinek, eljárásainak, problémamegoldó módszereinek, emellett 

sok, gyakorlati területen széles körben használható tudást is közvetítünk. Az érettségi előtt 

már elvárható többféle ismeret együttes alkalmazása.  

A sík- és térgeometriai fogalmak és tételek mind a térszemlélet, mind az analógiás 

gondolkodás fejlesztése szempontjából lényegesek. A koordináta-geometria elemeinek 

tanításával a matematika különböző területeinek összefüggéseit s így a matematika 

komplexitását mutatjuk meg. 

 

Minden témában nagy hangsúllyal ki kell térnünk a gyakorlati alkalmazásokra, az ismeretek 

más tantárgyakban való felhasználhatóságára. A terület-, felszín-, térfogatszámítás más 

tantárgyakban és mindennapjaink gyakorlatában is elengedhetetlen. A sorozatok, kamatos 

kamat témakör kiválóan alkalmas a pénzügyi, gazdasági problémákban való jártasság 

kialakításra.  

 

Az anyanyelvi kommunikáció fejlesztését is segíti, ha önálló kiselőadások, prezentációk 

elkészítését, megtartását várjuk el a diákoktól. A matematikatörténet feldolgozása például 

alkalmas erre. Ez sokat segíthet abban, hogy a matematikát kevésbé szerető tanulók se 

tekintsék gondolkodásmódjuktól távol álló területnek a matematikát. 

 

 

9. évfolyam 

 

Heti óraszám: 3 óra 

Évi óraszám: 108 óra 

Választott tankönyv: 

 

Témakörök Óraszám 

Gondolkodási és megismerési módszerek (Halmazok,  kombinatorika, százalék) 8 óra 

Összefüggések, függvények, sorozatok 13 óra 

Számelmélet, hatványozás, polinomok, algebrai törtek 24 óra 

Egyenletek, egyenlőtlenségek  24 óra 

Geometria 29 óra 

Ismétlés 10 óra 

Összesen  108 óra 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Gondolkodási és megismerési módszerek (Halmazok, 

gráfok) 

Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás Példák halmazokra, geometriai alapfogalmak, alapszerkesztések. 

Halmazba rendezés több szempont alapján. Gyakorlat szövegek 
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értelmezésében. A matematikai szakkifejezések adott szinthez 

illeszkedő ismerete. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A valós számok halmazának ismerete. Kommunikáció, együttműködés. 

A matematika épülése elveinek bemutatása. Halmazok eszközjellegű 

használata. Gondolkodás; ismeretek rendszerezési képességének 

fejlesztése. Önfejlesztés, önellenőrzés segítése, absztrakciós képesség, 

kombinációs készség fejlesztése.  

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A gráffal kapcsolatos 
alapfogalmak (csúcs, él, 
fokszám).  
Egyszerű hálózat szemléltetése.  

Gráfok alkalmazása 
problémamegoldásban.  
Számítógépek egy munkahelyen, 
elektromos hálózat a lakásban, 
település úthálózata stb. 
szemléltetése gráffal. 
Gondolatmenet megjelenítése 
gráffal. 

Kémia: molekulák 
térszerkezete. 
 
Informatika: 
problémamegoldás 
informatikai 
eszközökkel és 
módszerekkel, 
hálózatok. 
 
Történelem, társadalmi 
és állampolgári 
ismeretek: pl. családfa. 
 
Technika, életvitel és 
gyakorlat: közlekedés. 

Alapfogalmak, halmaz, 
részhalmaz. Halmazműveletek: 
unió, metszet, különbség. 
Halmazok közötti viszonyok 
megjelenítése. 
 

Megosztott figyelem; két, illetve 
több szempont egyidejű 
követése.  
Szöveges megfogalmazások 
matematikai modellre fordítása.  
Elnevezések megtanulása, 
definíciókra való emlékezés. 

 

Magyar nyelv és 
irodalom: mondatok, 
szavak, hangok 
rendszerezése. 
 
Biológia-egészségtan: 
halmazműveletek 
alkalmazása a 
rendszertanban. 
 
Kémia: anyagok 

csoportosítása. 

Véges és végtelen halmazok. 

Végtelen számosság szemléletes 

fogalma. 

Matematikatörténet: Cantor 

Megosztott figyelem; két, illetve 
több szempont egyidejű 
követése.  
Szöveges megfogalmazások 
matematikai modellre fordítása.  
Elnevezések megtanulása, 
definíciókra való emlékezés. 
Annak megértése, hogy csak a 

véges halmazok elemszáma 

adható meg természetes számmal 

 

Alaphalmaz és komplementer 
halmaz.  

Annak tudatosítása, hogy 
alaphalmaz nélkül nincs 
komplementer halmaz.  

Biológia-egészségtan: 
élőlények osztályozása; 
besorolás közös rész 
nélküli halmazokba. 
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Halmaz közös elem nélküli 
halmazokra bontása 
jelentőségének belátása. 

A megismert számhalmazok: 
természetes számok, egész 
számok, racionális számok. 
A számírás története. 

A megismert számhalmazok 
áttekintése. Természetes számok, 
egész számok, racionális számok 
elhelyezése halmazábrában, 
számegyenesen. 

Informatika: 
számábrázolás 
(problémamegoldás 
táblázatkezelővel). 

Valós számok halmaza. Az 
intervallum fogalma, fajtái. 
Irracionális szám létezése. 

Annak tudatosítása, hogy az 
intervallum végtelen halmaz. 

 

Távolsággal megadott 
ponthalmazok, adott 
tulajdonságú ponthalmazok (kör, 
gömb, felező merőleges, 
szögfelező, középpárhuzamos). 

Ponthalmazok megadása ábrával. 
Megosztott figyelem; két, illetve 
több szempont egyidejű követése 
(például két feltétellel megadott 
ponthalmaz). 

Vizuális kultúra: a tér 
ábrázolása. 
 
Informatika: tantárgyi 
szimulációs programok 
használata. 

 

Matematikatörténet:  

Euklidesz szerepe a 

tudományosság kialakításában.  

 

Kísérletezés, módszeres 

próbálkozás, sejtés, cáfolás 

megkülönböztetése. 

Érvelés, vita. Érvek és 

ellenérvek. Ellenpélda szerepe.  

Mások gondolataival való vitába 

szállás és a kulturált vitatkozás.  

Megosztott figyelem; két, illetve 

több szempont (pl. a saját és a 

vitapartner szempontjának) 

egyidejű követése. 

Magyar nyelv és 

irodalom: mások 

érvelésének 

összefoglalása és 

figyelembevétele. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Unió, metszet, különbség, komplementer halmaz. Gráf csúcsa, éle, csúcs 

fokszáma. Faktoriális. 
 
 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Összefüggések, függvények, sorozatok 
Órakeret 

13 óra 

Előzetes tudás Halmazok. Hozzárendelés fogalma. Grafikonok készítése, olvasása. 
Pontok ábrázolása koordináta-rendszerben.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Összefüggések, folyamatok megjelenítése matematikai formában 
(függvény-modell), vizsgálat a grafikon alapján. A vizsgálat 
szempontjainak kialakítása. Függvénytranszformációk algebrai és 
geometriai megjelenítése.  

 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A függvény megadása, elemi 

tulajdonságai. 

Ismeretek tudatos memorizálása 

(függvénytani alapfogalmak).  

Alapfogalmak megértése, 

konkrét függvények elemzése a 

grafikonjuk alapján.  

Fizika; kémia; 

biológia-egészségtan: 

időben lejátszódó 

folyamatok leírása, 

elemzése. 
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Időben lejátszódó valós 

folyamatok elemzése grafikon 

alapján. Számítógép használata a 

függvények vizsgálatára. 

 

Informatika: tantárgyi 

szimulációs programok 

használata, adatkezelés 

táblázatkezelővel. 

A lineáris függvény, lineáris 

kapcsolatok. A lineáris 

függvények tulajdonságai. Az 

egyenes arányosság. A lineáris 

függvény grafikonjának 

meredeksége, ennek jelentése 

lineáris kapcsolatokban. 

Táblázatok készítése adott 

szabálynak, összefüggésnek 

megfelelően. 

Időben lejátszódó történések 

megfigyelése, a változás 

megfogalmazása. Modellek 

alkotása: lineáris kapcsolatok 

felfedezése a hétköznapokban 

(pl. egységár, a változás 

sebessége). Lineáris függvény 

ábrázolása paraméterei alapján. 

Számítógép használata a lineáris 

folyamat megjelenítésében. 

Fizika: időben lineáris 

folyamatok vizsgálata, 

a változás sebessége. 

 

Kémia: egyenes 

arányosság. 

 

Informatika: 

táblázatkezelés. 

Számok abszolút értéke, az 

abszolútérték-függvény. Az 

baxx   függvény 

grafikonja, tulajdonságai ( 0a

). 

Ismeretek felidézése 

(függvénytulajdonságok). 

 

A fordított arányosság 

függvénye. 
x

a
x  ( 0ax ) 

grafikonja, tulajdonságai.  

Ismeretek felidézése 

(függvénytulajdonságok). 

Fizika: ideális gáz, 

izoterma. 

 

Informatika: tantárgyi 

szimulációs programok 

használata. 

Függvények alkalmazása.  Valós folyamatok 

függvénymodelljének 

megalkotása. A folyamat 

elemzése a függvény 

vizsgálatával, az eredmény 

összevetése a valósággal. A 

modell érvényességének 

vizsgálata.  

Számítógép alkalmazása (pl. 

függvényrajzoló program). 

Megosztott figyelem; két, illetve 

több szempont egyidejű 

követése. 

Fizika: kinematika. 

 

Informatika: tantárgyi 

szimulációs programok 

használata. 

Az cbxaxx 2  (a  0) 

másodfokú függvény ábrázolása 

és tulajdonságai.  

Függvénytranszformációk 

áttekintése az vuxax  2)(  

Ismeretek felidézése (algebrai 

ismeretek és 

függvénytulajdonságok 

ismerete).  

Számítógép használata. 

Fizika: egyenletesen 

gyorsuló mozgás 

kinematikája. 

 

Informatika: tantárgyi 

szimulációs programok 
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alak segítségével.  használata. 

A négyzetgyökfüggvény és 

transzformációi. Az xx       

( 0x ) függvény grafikonja, 

tulajdonságai. 

Ismeretek felidézése 

(függvénytulajdonságok). 

Fizika: matematikai 

inga lengésideje. 

 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Függvény. Valós függvény. Értelmezési tartomány, értékkészlet, 

zérushely, növekedés, fogyás, szélsőértékhely, szélsőérték. Alapfüggvény. 

Függvénytranszformáció. Lineáris kapcsolat. Meredekség. Grafikus 

megoldás. 

 
 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  Számelmélet, hatványozás, polinomok, algebrai törtek 
Órakeret 

24 óra 

Előzetes tudás 
Számolás racionális számkörben. Prímszám, összetett szám, 

oszthatósági szabályok. Hatványjelölés. Egyszerű algebrai kifejezések 

ismerete, zárójel használata 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Tájékozódás a világ mennyiségi viszonyaiban, tapasztalatszerzés. 

Problémakezelés és -megoldás. Algebrai kifejezések biztonságos 

ismerete, kezelése. Szabályok betartása, tanultak alkalmazása.  

 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Számelmélet elemei.  

A tanult oszthatósági szabályok. 

Prímtényezős felbontás, 

legnagyobb közös osztó, 

legkisebb közös többszörös. 

Relatív prímek.  

Matematikatörténeti és 

számelméleti érdekességek: 

(pl. végtelen sok prímszám 

létezik, tökéletes számok, 

barátságos számok,  

Eukleidész. Mersenne, Euler, 

Fermat)  

A tanult oszthatósági szabályok 

rendszerezése. Prímtényezős 

felbontás, legnagyobb közös 

osztó, legkisebb közös 

többszörös meghatározása a 

felbontás segítségével. 

Egyszerű oszthatósági feladatok, 

szöveges feladatok megoldása. 

Gondolatmenet követése, 

egyszerű gondolatmenet 

megfordítása.  

Érvelés. 

 

Hatványozás 0 és negatív egész 

kitevőre. Permanencia-elv. 

Fogalmi általánosítás: a korábbi 

definíció kiterjesztése. 

 

A hatványozás azonosságai. Korábbi ismeretekre való 

emlékezés. 

 

Különböző számrendszerek. A 

helyiértékes írásmód lényege. 

Kettes számrendszer. 

A különböző számrendszerek 

egyenértékűségének belátása. 

Informatika: 

kommunikáció ember 

és gép között, 



 375. 
 

Matematikatörténet: Neumann 

János. 

adattárolás egységei. 

Számok normálalakja. Az egyes fogalmak (távolság, 

idő, terület, tömeg, népesség, 

pénz, adat stb.) mennyiségi 

jellemzőinek kifejezése 

számokkal, mennyiségi 

következtetések. Számolás 

normálalakkal írásban és 

számológép segítségével. 

A természettudományokban és a 

társadalomban előforduló nagy 

és kis mennyiségekkel történő 

számolás 

Fizika; kémia; 

biológia-egészségtan: 

tér, idő, nagyságrendek 

– méretek és 

nagyságrendek becslése 

és számítása az atomok 

méreteitől az ismert 

világ méretéig; 

szennyezés, 

környezetvédelem. 

Nevezetes azonosságok: 

kommutativitás, asszociativitás, 

disztributivitás.  

Számolási szabályok, zárójelek 

használata. 

Régebbi ismeretek mozgósítása, 

összeillesztése, felhasználása.  

 

(a ± b)
2
, (a ± b)

3
 polinom alakja, 

22 ba   szorzat alakja. 

Azonosság fogalma. 

Ismeretek tudatos memorizálása 

(azonosságok).  

Geometria és algebra 

összekapcsolása az azonosságok 

igazolásánál. 

Fizika: számítási 

feladatok megoldása 

(pl. munkatétel).  

Egyszerű feladatok polinomok, 

illetve algebrai törtek közötti 

műveletekre. Tanult azonosságok 

alkalmazása. Algebrai tört 

értelmezési tartománya. Algebrai 

kifejezések egyszerűbb alakra 

hozása. 

Ismeretek felidézése, 

mozgósítása (pl. szorzattá 

alakítás, tört egyszerűsítése, 

bővítése, műveletek törtekkel). 

Fizika; kémia; 

biológia-egészségtan: 

számítási feladatok. 

Egyes változók kifejezése fizikai, 

kémiai képletekből.  

A képlet értelmének, 

jelentőségének belátása. 

Helyettesítési érték kiszámítása 

képlet alapján. 

Fizika; kémia: képletek 

értelmezése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Hatvány. Normálalak.  

 
 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Egyenletek, egyenlőtlenségek, egyenletrendszerek 
Órakeret: 

24 óra 

Előzetes tudás 
Egyenlet megoldása. Egyenlőtlenség. Egyszerű szöveg alapján 

egyenlet felírása (modell alkotása), megoldása, ellenőrzése 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Elsőfokú egyenletek és egyenletrendszerek megoldási módszerei, a 

megoldási módszer önálló kiválasztási képességének kialakítása.  

Gyakorlati problémák matematikai modelljének felállítása, a modell 

hatókörének vizsgálata, a kapott eredmény összevetése a valósággal; 
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ellenőrzés fontossága. A problémához illő számítási mód kiválasztása, 

eredmény kerekítése a tartalomnak megfelelően.  

Alkotás öntevékenyen, saját tervek szerint; alkotás adott feltételeknek 

megfelelően; átstrukturálás. Számológép használata. 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Elsőfokú egyenlet, 

egyenlőtlenség grafikus és 

algebrai megoldása.  

 
 

Törtegyütthatós egyenletek és 
egyenlőtlenségek. 

 
 

Egy abszolútértéket tartalmazó 
egyenletek. baxcx  . 

Definíciókra való emlékezés. 
 

Elsőfokú egyenletrendszer 

grafikus és algebrai megoldása.  

Behelyettesítő módszer, egyenlő 

együtthatók módszere. 

Megosztott figyelem; két, illetve 

több szempont egyidejű 

követése.  

 

Fizika; kémia; biológia-

egészségtan; földrajz: 

számítási feladatok. 

Egyenlettel illetve 

egyenletrendszerrel megoldható 

szöveges számítási feladatok a 

természettudományokból, a 

mindennapokból. 

Százalékszámítás. 

Szöveges számítási feladatok 

megoldása a 

természettudományokból, a 

mindennapokból (pl. 

százalékszámítás: megtakarítás, 

kölcsön, áremelés, árleszállítás, 

bruttó ár és nettó ár, ÁFA, 

jövedelemadó, járulékok, 

élelmiszerek százalékos 

összetétele).  

A növekedés és csökkenés 

kifejezése százalékkal („mihez 

viszonyítunk?”). Gondolatmenet 

lejegyzése (megoldási terv). 

Számológép használata. Az 

értelmes kerekítés megtalálása. 

Fizika; kémia; biológia-

egészségtan:  

számítási feladatok. 

 

Informatika: 

problémamegoldás 

táblázatkezelővel. 

 

Földrajz: a pénzvilág 

működése. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: tudatos 

élelmiszer-választás, 

becslések, mérések, 

számítások. 

Társadalmi, 

állampolgári és 

gazdasági ismeretek:  

a család pénzügyei és 

gazdálkodása, 

vállalkozások. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 Elsőfokú egyenlet. Alaphalmaz, értelmezési tartomány. Azonosság. 

Ekvivalens egyenlet. Hamis gyök. Százalék. Egyenletrendszer. Függvény. 

Grafikus megoldás. Behelyettesítő módszer, egyenlő együtthatók 

módszere. 

  

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Geometria 

Órakeret: 

29 óra 

Előzetes tudás Térelemek, illeszkedés. Sokszögek, háromszögek alaptulajdonságai, 
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négyszögek csoportosítása; speciális háromszögek és négyszögek 

elnevezése, felismerése, alaptulajdonságaik. Alapszerkesztések, 

háromszög szerkesztése alapadatokból. Háromszög köré írt kör és beírt 

kör szerkesztése. Háromszögek egybevágósága. Kör és gömb, hasábok, 

hengerek és gúlák felismerése, alaptulajdonságaik.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Tájékozódás a térben. Számítások síkban és térben. A geometriai 

transzformációk alkalmazása problémamegoldásban. A szimmetria 

szerepének felismerése a matematikában, a valóságban. A szükséges és 

az elégséges feltétel felismerése. Tájékozódás valóságos viszonyokról 

térkép és egyéb vázlatok alapján. Összetett számítási probléma 

lebontása, számítási terv készítése (megfelelő részlet kiválasztása, a 

részletszámítások logikus sorrendbe illesztése). Valós probléma 

geometriai modelljének megalkotása, számítások a modell alapján, az 

eredmények összevetése a valósággal; a valóságos tárgyak formájának 

és a tanult formáknak az összevetése, gyakorlati számítások (henger, 

hasáb, kúp, gúla, gömb). Korábbi ismeretek mozgósítása. Számológép, 

számítógép használata. 

 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Geometriai alapfogalmak. 

Térelemek, távolságok és szögek 

értelmezése 

Idealizáló absztrakció: pont, 

egyenes, sík, síkidomok, testek. 

Vázlat készítése. 

 

A háromszögek csoportosítása, 

szögeikre és oldalaira vonatkozó 

tételek. A háromszög nevezetes 

vonalai, körei. Oldalfelező 

merőlegesek, belső szögfelezők, 

magasságvonalak, középvonalak 

tulajdonságai, súlyvonal, 

súlypont. Körülírt kör, beírt kör. 

Matematikatörténet:  

például az Euler-egyenes, 

Feuerbach-kör bemutatása 

(interaktív 

szerkesztőprogrammal). 

A definíciók és tételek pontos 

ismerete, alkalmazása.  

Informatika: tantárgyi 

szimulációs programok 

használata (geometriai 

szerkesztőprogram). 

Pitagorasz-tétel alkalmazásai. 

 

Ismeretek mozgósítása, 

rendszerezése 

problémamegoldás érdekében. 

Állítás és megfordításának 

gyakorlása.  

. 

Konvex sokszögek általános 

tulajdonságai. Átlók száma, 

belső szögek összege. Szabályos 

sokszög belső szöge. 

Fogalmak alkotása 

specializálással: konvex 

sokszög, szabályos sokszög. 

 

Kör és részei, kör és egyenes. Ív, 

húr, körcikk, körszelet. Szelő, 

érintő. 

Fogalmak pontos ismerete. Fizika: körmozgás, a 

körpályán mozgó test 

sebessége. 
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Vizuális kultúra: 

építészeti stílusok. 

A szög mérése.  Mérés, mérési elvek 

megismerése. Mértékegység-

választás, mérőszám. 

Fizika: szögsebesség, 

körmozgás, 

rezgőmozgás. 

 

Földrajz: tájékozódás a 

földgömbön; hosszúsági 

és szélességi körök, 

helymeghatározás. 

Thalész tétele.  

A matematika mint kulturális 

örökség. 

Ismeretek tudatos memorizálása. 

Állítás és megfordításának 

gyakorlása. 

 

A tengelyes és a középpontos 

tükrözés, az eltolás, a pont körüli 

elforgatás. A transzformációk 

tulajdonságai.  

A geometriai vektorfogalom. 

A megmaradó és a változó 

tulajdonságok tudatosítása. 

Fizika: 

elmozdulásvektor, 

forgások. 

 

Földrajz: bolygók 

tengely körüli forgása, 

keringés a Nap körül. 

Egybevágóság, szimmetria.  Szimmetria felismerése a 

matematikában, a 

művészetekben, a 

környezetünkben található 

tárgyakban. 

Informatika: tantárgyi 

szimulációs programok 

használata. 

 

Vizuális kultúra: 

kifejezés, 

képzőművészet; 

művészettörténeti 

stíluskorszakok. 

 

Biológia-egészségtan: 

az emberi test síkjai, 

szimmetriája. 

Szimmetrikus négyszögek. 

Négyszögek csoportosítása 

szimmetriáik szerint. 

Szabályos sokszögek.  

Fogalmak alkotása 

specializálással. 

Vizuális kultúra: 

kifejezés, 

képzőművészet; 

művészettörténeti 

stíluskorszakok. 

Egyszerű szerkesztési feladatok.  Szerkesztési eljárások 

gyakorlása. Szerkesztési terv 

készítése, ellenőrzés. Megosztott 

figyelem; két, illetve több 

szempont egyidejű követése. 

Pontos, esztétikus munkára 

nevelés. 

Informatika: tantárgyi 

szimulációs programok 

használata (geometriai 

szerkesztőprogram). 

Kulcsfogalmak/ fogalmak 
Tér, sík, egyenes, pont. Sokszög. 

Háromszög, négyszög, speciális 
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háromszög, speciális négyszög. 

Belső szög, külső szög, átló. 

Kerület, terület. Egybevágó, 

hasonló. Szimmetria.  

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

Ismétlés Órakeret:       

   10 óra 

  
 

 

 

Osztályozóvizsga feltétele: 

A félévi osztályozóvizsga követelménye a leadott tananyag függvényében határozható meg, 

az év végi a továbbhaladás feltételeivel egyezik meg. 

 

Továbbhaladás feltétele:  

A gráffal kapcsolatos alapfogalmak (csúcs, él, fokszám). Egyszerű hálózat szemléltetése. 

Halmaz, részhalmaz. Halmazműveletek: unió, metszet, különbség. Halmazok közötti 
viszonyok megjelenítése. Halmaz számossága, komplementer halmaz.. Számhalmazok. 

Távolsággal megadott ponthalmazok, adott tulajdonságú ponthalmazok (kör, gömb, felező 
merőleges, szögfelező, középpárhuzamos). 

A lineáris függvény és tulajdonságai. Az egyenes arányosság. A lineáris függvény 
grafikonjának meredeksége. 

Az abszolútérték-függvény. Az baxx   függvény grafikonja, tulajdonságai ( 0a ). 

A fordított arányosság függvénye, grafikonja, tulajdonságai. 

Az cbxaxx 2  (a  0) másodfokú függvény ábrázolása és tulajdonságai. 

Függvénytranszformációk áttekintése az vuxax  2)(  alak segítségével. 

A négyzetgyökfüggvény és transzformációi. Az xx  ( 0x ) függvény grafikonja, 

tulajdonságai.   

 

A tanult oszthatósági szabályok. Prímtényezős felbontás, legnagyobb közös osztó, legkisebb 

közös többszörös. Relatív prímek.  

Hatványozás 0 és negatív egész kitevőre. A hatványozás azonosságai.  Kettes számrendszer. 

Számok normálalakja.    (a ± b)
2
, (a ± b)

3
 polinom alakja, 

22 ba   szorzat alakja. 

Elsőfokú egyenlet, egyenlőtlenség grafikus és algebrai megoldása. Törtes egyenletek és 

egyenlőtlenségek. Egy abszolútértéket tartalmazó egyenletek. baxcx  . 

Százalékszámítás.  

Elsőfokú egyenletrendszer grafikus és algebrai megoldása. Szöveges feladatok megoldása. 

 

Geometriai alapfogalmak. Térelemek, távolságok és szögek értelmezése. A háromszögek 

csoportosítása, szögeikre és oldalaira vonatkozó tételek. A háromszög nevezetes vonalai, 

körei. Oldalfelező merőlegesek, belső szögfelezők, magasságvonalak, középvonalak 

tulajdonságai, súlyvonal, súlypont.  
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Pitagorasz-tétel alkalmazásai. A Pitagorasz-tétel és alkalmazása a derékszögű háromszög 

hiányzó oldalainak kiszámítására. Távolságok számítása gyakorlati feladatokban. 

Konvex sokszögek általános tulajdonságai. Átlók száma, belső szögek összege. Szabályos 

sokszög belső szöge.  

Kör és részei, kör és egyenes. Ív, húr, körcikk, körszelet. Szelő, érintő. A szög mérése.  

Thalész tétele. 

 A tengelyes és a középpontos tükrözés, az eltolás, a pont körüli elforgatás. A transzformációk 

tulajdonságai. 

 A geometriai vektorfogalom. 

Szimmetrikus négyszögek. Négyszögek csoportosítása szimmetriáik szerint. Szabályos 

sokszögek. Egyszerű szerkesztési feladatok. 

 

 

10. évfolyam 

 

Heti óraszám: 3 óra 

Évi óraszám: 108 óra 

Választott tankönyv: 

 

Témakörök Óraszám 

Gondolkodási és megismerési módszerek 4 óra 

Szögfüggvények 22 óra 

Négyzetgyök, másodfokú egyenletek, egyenletrendszerek 40 óra 

Hasonlóság 12 óra 

Vektorok 10 óra 

Valószínűség, statisztika 10 óra 

Ismétlés 10 óra 

Összesen  108 óra 

 
 
 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Gondolkodási és megismerési módszerek 
Órakeret   

4 óra 

Előzetes tudás Gyakorlat szövegek értelmezésében. A matematikai szakkifejezések 

adott szinthez illeszkedő ismerete. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Gondolkodás; ismeretek rendszerezési képességének fejlesztése. 

Önfejlesztés, önellenőrzés segítése, absztrakciós képesség, 

kombinációs készség fejlesztése.  

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Logikai műveletek: „nem”, „és”, 
„vagy”, „ha…, akkor”.  
 

Matematikai és más jellegű 
érvelésekben a logikai műveletek 
felfedezése, megértése, önálló 
alkalmazása. A köznyelvi 
kötőszavak és a matematikai 
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logikában használt kifejezések 
jelentéstartalmának összevetése. 
A hétköznapi, nem tudományos 
szövegekben található 
matematikai információk 
felfedezése, rendezése a 
megadott célnak megfelelően. 
Matematikai tartalmú (nem 
tudományos jellegű) szöveg 
értelmezése. 

A „minden” és a „van olyan” 

helyes használata.  

Nyitott mondatok 

igazsághalmaza, szemléltetés 

módjai. 

A „minden” és a „van olyan” 

helyes használata.  

Halmazok eszközjellegű 

használata. 

 

Állítás és megfordítása. 

„Akkor és csak akkor” típusú 

állítások.  

Az „akkor és csak akkor” 

használata. Feltétel és 

következmény felismerése a  

„Ha …, akkor …” típusú 

állítások esetében. 

Korábbi, illetve újabb (saját) 

állítások, tételek jelentésének 

elemzése. 

 

Egyszerű kombinatorikai 
feladatok: leszámlálás, sorba 
rendezés, gyakorlati problémák. 
Kombinatorika a 
mindennapokban. 

Rendszerezés: az esetek 
összeszámlálásánál minden 
esetet meg kell találni, de minden 
esetet csak egyszer lehet 
számításba venni. Megosztott 
figyelem; két, illetve több 
szempont egyidejű követése. 
Esetfelsorolások, diszkusszió (pl. 
van-e ismétlődés).  
Sikertelen megoldási kísérlet 
után újjal való próbálkozás; a 
sikertelenség okának feltárása 
(pl. minden feltételre figyelt-e). 

Informatika: 
problémamegoldás 
táblázatkezelővel. 
 
Technika, életvitel és 
gyakorlat: hétköznapi 
problémák megoldása a 
kombinatorika 
eszközeivel. 
 
Magyar nyelv és 
irodalom: periodicitás, 
ismétlődés és 
kombinatorika mint 
szervezőelv poetizált 
szövegekben. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak 

Logikai művelet (NEM, ÉS, 

VAGY. „Ha …., akkor …”). 

Feltétel és következmény. Sejtés, 

bizonyítás, megcáfolás. 

Ellentmondás. 

 

  

 

  

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél  Szögfüggvények 
Órakeret 

22 óra 
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Előzetes tudás Sokszögek, háromszögek alaptulajdonságai 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Tájékozódás a térben. Számítások síkban és térben. Valós probléma 

geometriai modelljének megalkotása, számítások a modell alapján, az 

eredmények összevetése a valósággal; a valóságos tárgyak formájának 

és a tanult formáknak az összevetése, gyakorlati számítások (henger, 

hasáb,  

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Hegyesszög szinusza, 
koszinusza, tangense és 
kotangense. 

 Fizika: erővektor 
felbontása derékszögű 
összetevőkre. 

A Pitagorasz-tétel és a 
hegyesszög szögfüggvényeinek 
alkalmazása a derékszögű 
háromszög hiányzó adatainak 
kiszámítására. Távolságok,  
szögek és terület számítása 
gyakorlati feladatokban, síkban 
és térben. 

A valós problémák matematikai 
(geometriai) modelljének 
megalkotása, a problémák önálló 
megoldása.  

Fizika: erővektor 
felbontása derékszögű 
összetevőkre. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Szinusz, koszinusz, tangens, kotangens. 

  

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Másodfokú egyenletek, egyenletrendszerek 
Órakeret 

38 óra 

Előzetes tudás Egyenlet megoldása. Egyenlőtlenség. Egyszerű szöveg alapján 

egyenlet felírása (modell alkotása), megoldása, ellenőrzése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Másodfokú egyenletek, egyenletrendszerek megoldási módszerei, a 

megoldási módszer önálló kiválasztási képességének kialakítása.  

Gyakorlati problémák matematikai modelljének felállítása, a modell 

hatókörének vizsgálata, a kapott eredmény összevetése a valósággal; 

ellenőrzés fontossága. A problémához illő számítási mód kiválasztása. 

eredmény kerekítése a tartalomnak megfelelően.  

Számológép használata. 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A négyzetgyök definíciója. A 

négyzetgyök azonosságai 

A négyzetgyök azonosságainak 

használata konkrét esetekben. 
 

A másodfokú egyenlet 
megoldása, a megoldóképlet.  

Különböző algebrai módszerek 
alkalmazása ugyanarra a 
problémára (szorzattá alakítás, 
teljes négyzetté kiegészítés). 
Ismeretek tudatos memorizálása 
(rendezett másodfokú egyenlet és 
megoldóképlet 
összekapcsolódása).  
A megoldóképlet biztos 
használata. 

Fizika: egyenletesen 

gyorsuló mozgás 

kinematikája. 
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Másodfokú egyenletre vezető 
gyakorlati problémák, szöveges 
feladatok.  

Matematikai modell (másodfokú 
egyenlet) megalkotása a szöveg 
alapján. A megoldás ellenőrzése, 
gyakorlati feladat megoldásának 
összevetése a valósággal 
(lehetséges-e?). 

Fizika; kémia: 

számítási feladatok. 

Gyöktényezős alak. Másodfokú 

polinom szorzattá alakítása. 

Algebrai ismeretek alkalmazása. 
 

Gyökök és együtthatók 

összefüggései. 

Önellenőrzés: egyenlet 

megoldásának ellenőrzése.  

 

Néhány egyszerű magasabb fokú 
egyenlet megoldása. 
Matematikatörténet:  
részletek a harmad- és ötödfokú 
egyenlet megoldásának 
történetéből. 

Annak belátása, hogy vannak a 
matematikában megoldhatatlan 
problémák.

 

 

Másodfokú egyenletrendszer.  
A behelyettesítő módszer. 

Egyszerű másodfokú 
egyenletrendszer megoldása. A 
behelyettesítő módszerrel is 
megoldható feladatok.  
Megosztott figyelem; két, illetve 
több szempont egyidejű 
követése. 

 

Egyszerű másodfokú 
egyenlőtlenségek. 

02  cbxax  (vagy > 0) 
alakra visszavezethető 
egyenlőtlenségek ( 0a ). 

Egyszerű másodfokú 
egyenlőtlenség megoldása. 
Másodfokú függvény 
eszközjellegű használata. 

Informatika: tantárgyi 
szimulációs programok 
használata. 

Példák adott alaphalmazon 
ekvivalens és nem ekvivalens 
egyenletekre, átalakításokra. 
Alaphalmaz, értelmezési 
tartomány, megoldáshalmaz. 
Hamis gyök, gyökvesztés. 

Megosztott figyelem; két, illetve 
több szempont egyidejű 
követése. 
Halmazok eszközjellegű 
használata. 

 

Összefüggés két pozitív szám 
számtani és mértani közepe 
között. Gyakorlati példa 
minimum és maximum probléma 
megoldására. 

Geometria és algebra 
összekapcsolása az azonosság 
igazolásánál.  
Gondolatmenet megfordítása. 

Fizika: minimum- és 
maximumproblémák. 

Egyszerű négyzetgyökös 
egyenletek. dcxbax  . 

Megoldások ellenőrzése. 
Fizika: például 
egyenletesen gyorsuló 
mozgással kapcsolatos 
kinematikai feladat. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Hamis gyök. Másodfokú egyenlet, diszkrimináns. Egyenletrendszer. 

Egyenlőtlenség. Számtani közép, mértani közép 

  

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Hasonlóság Órakeret 
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17 óra 

Előzetes tudás 

Térelemek, illeszkedés. Sokszögek, háromszögek alaptulajdonságai, 

négyszögek csoportosítása; speciális háromszögek és négyszögek 

elnevezése, felismerése, alaptulajdonságaik. Alapszerkesztések, 

háromszög szerkesztése alapadatokból. Háromszögek egybevágósága. 

A Pitagorasz-tétel ismerete. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Tájékozódás a térben. Számítások síkban és térben Tájékozódás 

valóságos viszonyokról térkép és egyéb vázlatok alapján. Összetett 

számítási probléma lebontása, számítási terv készítése (megfelelő 

részlet kiválasztása, a részletszámítások logikus sorrendbe illesztése). 

Valós probléma geometriai modelljének megalkotása, számítások a 

modell alapján, az eredmények összevetése a valósággal; Számológép, 

számítógép használata. 

 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 Középpontos hasonlóság, 

hasonlóság. Arányos 

osztás. 

A hasonlósági 

transzformáció.  

A megmaradó és a változó 

tulajdonságok tudatosítása. 

Informatika: tantárgyi 

szimulációs programok 

használata (geometriai 

szerkesztőprogram). 

 Hasonló alakzatok.  A megmaradó és a változó 

tulajdonságok tudatosítása: a 

megfelelő szakaszok hosszának 

aránya állandó, a megfelelő 

szögek egyenlők, a kerület, a 

terület, a felszín és a térfogat 

változik. 

 

 A háromszögek 

hasonlóságának alapesetei.  

Szükséges és elégséges feltétel 

megkülönböztetése. Ismeretek 

tudatos memorizálása. 

 

 A hasonlóság 

alkalmazásai.  

Magasságtétel, befogótétel 

Hasonló síkidomok 

kerületének, területének 

aránya.  

Hasonló testek felszínének 

és térfogatának aránya 

 

 j ismeretek matematikai 

alkalmazása.  

Fizika: súlypont, 

tömegközéppont. 

 

Vizuális kultúra:  

összetett 

arányviszonyok 

érzékeltetése, 

formarend, az 

aranymetszés 

megjelenése a 

természetben, 

alkalmazása a 

művészetekben. 

 A körív hossza. Egyenes 

arányosság a középponti 

szög és a hozzá tartozó 

Együttváltozó mennyiségek 

összetartozó adatpárjainak 

vizsgálata. 

Fizika: körmozgás 

sebessége, 

szögsebessége. 
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körív hossza között 

(szemlélet alapján). A szög 

ívmértéke 

 

Földrajz: távolság a 

Föld két pontja között. 

 A körcikk területe. 

Egyenes arányosság a 

középponti szög és a hozzá 

tartozó körcikk területe 

között . 

Együttváltozó mennyiségek 

összetartozó adatpárjainak 

vizsgálata. 

 

 A hasonlóság gyakorlati 

alkalmazásai. Távolság, 

szög, terület a tervrajzon, 

térképen. 

Modellek alkotása a matematikán 

belül; matematikán kívüli 

problémák modellezése: 

geometriai modell. 

Földrajz: 

térképkészítés, 

térképolvasás. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Hasonló. Szimmetria. Arány.  

  

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Vektorok 
Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás Hegyesszögek szögfüggvényei. Geometriai alapfogalmak. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Számítások síkban.  

Korábbi ismeretek mozgósítása.  

 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 
Vektorok összege, két 

vektor különbsége. 

Műveleti analógiák (összeadás, 

kivonás). 

Fizika: erők összege, 

két erő különbsége, 

vektormennyiség 

változása (pl. sebesség-

változás). 

 Vektor szorzása valós 

számmal. 

 j műveletfogalom kialakítása és 

gyakorlása. 

Fizika: Newton II. 

törvénye. 

 Vektorok felbontása 

összetevőkre. 

Ismeretek mozgósítása új 

helyzetben. Emlékezés korábbi 

információkra. 

Fizika: eredő erő, eredő 

összetevőkre bontása. 

 
Bázisvektorok, 

vektorkoordináták. 

Elnevezések, jelek és egyéb 

megállapodások megjegyzése. 

Emlékezés definíciókra. 

Fizika: 

helymeghatározás, 

erővektor felbontása 

összetevőkre. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Vektor, vektorművelet 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Valószínűség, statisztika 
Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás Valószínűségi kísérletek elvégzése, elemzése. Táblázatok, diagramok 

olvasása. Százalékszámítás. 
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A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A valószínűség fogalmának mélyítése: ismeretek rendszerezése, 

tapasztalatszerzés újabb kísérletekkel, a kísérletek kiértékelése (relatív 

gyakoriság, eloszlás), következtetések. Diagram, vonaldiagram, 

oszlopdiagram, kördiagram készítése, olvasása. Táblázat értelmezése, 

készítése. Számítógép használata az adatok rendezésében, 

értékelésében, ábrázolásában. 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 Statisztikai adatok és 
ábrázolásuk (gyakoriság, 
relatív gyakoriság, 
eloszlás, kördiagram, 
oszlopdiagram, 
vonaldiagram). 

Adatok jegyzése, rendezése, 
ábrázolása. Együttváltozó 
mennyiségek összetartozó 
adatpárjainak jegyzése.  
Diagramok, táblázatok olvasása, 
készítése.  
Grafikai szervezők összevetése 
más formátumú 
dokumentumokkal, 
következtetések levonása írott, 
ábrázolt és számszerű információ 
összekapcsolásával. 
Számítógép használata. 

Informatika: 
adatkezelés, 
adatfeldolgozás, 
információmegjelenítés. 
 
Történelem, társadalmi 
és állampolgári 
ismeretek: történelmi, 
társadalmi témák 
vizuális ábrázolása 
(táblázat, diagram). 
 
Földrajz: időjárási, 
éghajlati és gazdasági 
statisztikák. 

 
Adathalmazok jellemzői: 

átlag, medián, módusz. 

A statisztikai mutatók nyújtotta 

információk helyes értelmezése.  

Nagy adathalmaz vizsgálata 

kevés statisztikai jellemzővel: 

előnyök és hátrányok.  

Informatika: statisztikai 

adatelemzés. 

 
Véletlen esemény és 

bekövetkezésének esélye, 

valószínűsége.  

A véletlen esemény szimmetria 

alapján, logikai úton vagy 

kísérleti úton megadható, 

megbecsülhető esélye, 

valószínűsége.  

Kísérletek, játékok csoportban. 

Biológia-egészségtan: 

öröklés, mutáció. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Adat. Diagram, táblázat. Módusz, medián, átlag. Véletlen kísérlet. Biztos 

esemény, lehetetlen esemény. Gyakoriság, relatív gyakoriság, esély, 

valószínűség. 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

 

Ismétlés 

 

Órakeret 

10 óra 

 

Osztályozóvizsga feltétele: 

A félévi osztályozóvizsga követelménye a leadott tananyag függvényében határozható meg, 

az év végi a továbbhaladás feltételeivel egyezik meg. 

Továbbhaladás feltétele: 

Logikai műveletek: „nem”, „és”, „vagy”, „ha…, akkor”. A „minden” és a „van olyan” helyes 

használata.             Nyitott mondatok igazsághalmaza, szemléltetés módjai. Állítás és 

megfordítása. „Akkor és csak akkor” típusú állítások. 
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Egyszerű kombinatorikai feladatok: leszámlálás, sorba rendezés. 

Hatványozás 0 és negatív egész kitevőre. A hatványozás azonosságai.  

Racionális, irracionális számok. Racionális szám átalakítása tizedestörtté. A négyzetgyök 

definíciója. A négyzetgyök azonosságai. Műveletek négyzetgyökökkel.  

Hegyesszög szinusza, koszinusza, tangense és kotangense. A Pitagorasz-tétel és a hegyesszög 

szögfüggvényeinek alkalmazása a derékszögű háromszög hiányzó adatainak kiszámítására. 

Távolságok, szögek és terület számítása gyakorlati feladatokban, síkban és térben. 

Másodfokú fv. és transzformációi. A másodfokú egyenlet megoldása, a megoldóképlet. 

Másodfokú egyenletre vezető szöveges feladatok. Gyöktényezős alak. Másodfokú polinom 

szorzattá alakítása. Gyökök és együtthatók összefüggései. Néhány egyszerű magasabb fokú 

egyenlet megoldása. Másodfokú egyenletrendszer. Szöveges feladatok megoldása. 

 Egyszerű másodfokú egyenlőtlenségek. 02  cbxax  (vagy > 0) alakra visszavezethető 
egyenlőtlenségek ( 0a ). 
Összefüggés két pozitív szám számtani és mértani közepe között. Négyzetgyökös kifejezések 
értelmezési tartományának vizsgálata. Egyszerű négyzetgyökös egyenletek. dcxbax  . 

Párhuzamos szelők tétele, szögfelezőtétel. Középpontos hasonlóság, hasonlóság. Arányos 

osztás. 

A hasonlósági transzformáció. A háromszögek hasonlóságának alapesetei. Háromszög 
súlyvonalai, súlypontja, hasonló síkidomok kerületének, területének aránya. Magasságtétel, 
befogótétel a derékszögű háromszögben. Két pozitív szám mértani közepe. 

Vektor szorzása valós számmal. Vektorok felbontása összetevőkre. Bázisvektorok, 
vektorkoordináták. 

Statisztikai adatok és ábrázolásuk (gyakoriság, relatív gyakoriság, eloszlás, kördiagram, 
oszlopdiagram, vonaldiagram). 
Adathalmazok jellemzői: átlag, medián, módusz. Véletlen esemény és bekövetkezésének 

esélye, valószínűsége. 

11. évfolyam 

Heti óraszám: 3 óra 

Évi óraszám: 108 óra 

Választott tankönyv: 

 

Témakörök Óraszám 

Gondolkodási és megismerési módszerek (Kombinatorika, gráfok) 11 óra 

Számtan, algebra (Hatvány, gyök, logaritmus) 24 óra 

Trigonometria 20 óra 

Koordinátageometria 31 óra 

Valószínűség-számítás, statisztika 15 óra 

Ismétlés 7 óra 

Összesen  108 óra 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Gondolkodási és megismerési módszerek 

(Kombinatorika, gráfok) 

Órakeret  

11 óra 
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Előzetes tudás Sorbarendezési, leszámlálási problémák megoldása. Gráffal 

kapcsolatos alapfogalmak. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Ismeretek rendszerezése, alkalmazása. Mintavétel céljának, értelmének 

megértése. Gráfokkal kapcsolatos ismeretek alkalmazása, bővítése, 

konkrét példák alapján gráfokkal kapcsolatos állítások 

megfogalmazása. A modellhasználati, modellalkotási képesség 

fejlesztése. 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Vegyes kombinatorikai 
feladatok, kiválasztási feladatok. 
A kombinatorika alkalmazása 
egyszerű geometriai 
feladatokban.  
Mintavétel visszatevés nélkül és 
visszatevéssel. 
(Matematikatörténet: Erdős Pál.) 

Modell alkotása valós 
problémához: kombinatorikai 
modell.  
Megosztott figyelem; két, illetve 
több szempont egyidejű 
követése. 
 

Földrajz: előrejelzések, 
tendenciák 
megfogalmazása 
 
Biológia-egészségtan: 
genetika 

Binomiális együtthatók. Jelek szerepe, alkotása, 
használata: célszerű jelölés 
megválasztásának jelentősége a 
matematikában.  

 

Gráfelméleti alapfogalmak, 
alkalmazásuk. (Fokszám összeg 
és az élek száma közötti 
összefüggés. 
Matematikatörténet: Euler.) 

Modell alkotása valós 
problémához: gráfmodell. 
Megfelelő, a problémát jól 
tükröző ábra készítése. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Mintavétel visszatevéssel, visszatevés nélkül 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Számtan, algebra (Hatvány, gyök, logaritmus) 
Órakeret   

24 óra 

Előzetes tudás 
Hatvány fogalma egész kitevőre, hatványozás azonosságai. Egyenlet, 

egyenlőtlenség megoldása. Ekvivalens egyenlet fogalma. Függvénytani 

alapfogalmak. Négyzetgyök. Függvény megadása, tulajdonságai. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Tájékozódás a világ mennyiségi viszonyaiban: valós problémák 

megoldása megfelelő modell választásával. A matematika alkalmazása 

más tudományokban. Ismeretek rendszerezése, alkalmazása.  

A matematika épülésének elvei: létező fogalom újraértelmezése, 

kiterjesztése. A fogalmak kiterjesztése követelményeinek megértése. 

Függvénytulajdonság alkalmazása egyenlet megoldásánál (pl. szigorú 

monotonitás). A folyamatok elemzése a függvényelemzés módszerével. 

Tájékozódás az időben: lineáris folyamat, exponenciális folyamat. 

Alkotás öntevékenyen, saját tervek szerint; alkotások adott 

feltételeknek megfelelően. Ismerethordozók használata. 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

n-edik gyök.  A matematika belső  
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A négyzetgyök fogalmának 

általánosítása. 

fejlődésének felismerése, új 

fogalmak alkotása.  

Hatványozás pozitív alap és 

racionális kitevő esetén. 

Fogalmak módosítása újabb 

tapasztalatok, ismeretek 

alapján.  

A hatványfogalom célszerű 

kiterjesztése, permanenciaelv 

alkalmazása.  

 

Hatványozás azonosságainak 

alkalmazása. Példák az 

azonosságok érvényben 

maradására. 

Ismeretek tudatos 

memorizálása. Ismeretek 

mozgósítása. 

 

Az exponenciális függvények. Permanenciaelv alkalmazása.  

Exponenciális folyamatok a 

természetben és a 

társadalomban.  

Modellek alkotása (függvény 

modell): a lineáris és az 

exponenciális 

növekedés/csökkenés 

matematikai modelljének 

összevetése konkrét, valós 

problémákban (például: 

népesség, energiafelhasználás, 

járványok stb.).  

Fizika; kémia: 

radioaktivitás. 

 

Földrajz: a társadalmi-

gazdasági tér szerveződése 

és folyamatai. 

 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek; 

földrajz: globális 

kérdések: - erőforrások 

kimerülése, 

fenntarthatóság, 

demográfiai robbanás a 

harmadik világban, 

népességcsökkenés az 

öregedő Európában. 

A definíciók és a hatványozás 

azonosságainak közvetlen 

alkalmazásával megoldható 

exponenciális egyenletek.  

Modellek alkotása (algebrai 

modell): exponenciális 

egyenletre vezető valós 

problémák (például: befektetés, 

hitel, értékcsökkenés, népesség 

alakulása, radioaktivitás). 

Fizika; kémia: 

radioaktivitás. 

Földrajz; biológia-

egészségtan: globális 

problémák - demográfiai 

mutatók, a Föld eltartó 

képessége és az élelmezési 

válság, világjárványok, 

túltermelés és 

túlfogyasztás. 

A logaritmus értelmezése. 

Matematikatörténet: 

A logaritmussal való számolás 

szerepe (például a Kepler-

törvények felfedezésében). 

Korábbi ismeretek felidézése 

(hatvány fogalma). 

Ismeretek tudatos memorizálása. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: zajszennyezés. 

Kémia: pH-számítás. 

 

Fizika: Kepler-törvények. 

A logaritmusfüggvények 

vizsgálata. Logaritmus 

alapfüggvények grafikonja, 

 Fizika; kémia: 

radioaktivitás. 
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jellemzésük. 

Zsebszámológép használata, 

táblázat használata. 

Annak felismerése, hogy a 

technika fejlődésének alapja a 

matematikai tudás.  

Fizika; kémia: számítási 

feladatok. 

A logaritmus azonosságai. A hatványozás és a logaritmus 

kapcsolatának felismerése. 

 

A definíciók és a logaritmus 

azonosságainak közvetlen 

alkalmazásával megoldható 

logaritmusos egyenletek. 

Modellek alkotása (algebrai 

modell): logaritmus 

alkalmazásával megoldható 

egyszerű exponenciális 

egyenletek; ilyen egyenletre 

vezető valós problémák 

(például: befektetés, hitel, 

értékcsökkenés, népesség 

alakulása, radioaktivitás). 

Életvitel és gyakorlat: 

zajszennyezés. 

Kémia: pH-számítás. 

Biológia-egészségtan: 

érzékelés, az inger és az 

érzet. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

n-edik gyök. Racionális kitevőjű hatvány. Exponenciális növekedés, 

csökkenés. Logaritmus. Exponenciális függvény, logaritmusfüggvény. 

Exponenciális folyamat. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Trigonometria 
Órakeret  

20 óra 

Előzetes tudás 

Sokszögekkel  kapcsolatos ismeretek. Ponthalmazok, nevezetes 

ponthalmazok ismerete. Háromszögekre, speciális háromszögekre 

vonatkozó tételek. Egybevágóság, hasonlóság, szimmetria. 

Hegyesszögek szögfüggvényei. Ekvivalens egyenlet. Elsőfokú és 

másodfokú egyenlet algebrai megoldása. Alapszerkesztések, egyszerű 

szerkesztési feladatok körrel, háromszöggel kapcsolatosan. Vektorok, 

vektorműveletek.. Számológép (számítógép) használata. Hegyesszög 

szögfüggvényeinek értelmezése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Tájékozódás a térben. Tájékozódás a világ mennyiségi viszonyaiban: 

távolságok, szögek, terület, kerület  kiszámítása.. Emlékezés, korábbi 

ismeretek rendszerezése, alkalmazása. 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Szinusztétel, koszinusztétel. Általános eset, különleges eset 

viszonya (a derékszögű 

háromszög és a két tétel). 

Fizika: vektor 

felbontása adott állású 

összetevőkre. 

 

Földrajz: térábrázolás 

és térmegismerés 

eszközei, GPS. 

Síkidomok kerületének és 

területének számítása. 

Ismeretek alkalmazása. Földrajz: 

felszínszámítás. 

Pitagoraszi összefüggés egy szög A trigonometrikus azonosságok  
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szinusza és koszinusza között. 

Összefüggés a szög és a 

mellékszöge szinusza, illetve 

koszinusza között. A tangens 

kifejezése a szinusz és a 

koszinusz hányadosaként. 

megértése, használata.  

Függvénytáblázat alkalmazása 

feladatok megoldásában. 

Szögfüggvények kiterjesztése, 

trigonometrikus alapfüggvények 

(sin, cos, tg). 

A kiterjesztés szükségességének, 

alapgondolatának megértése. 

Időtől függő periodikus 

jelenségek kezelése. 

Fizika: periodikus 

mozgás, hullámmozgás, 

váltakozó feszültség és 

áram.  

 

Földrajz: térábrázolás 

és térmegismerés 

eszközei, GPS. 

A trigonometrikus függvények 

transzformációi: cxf )( , )( cxf 

; )(xcf ; )(cxf . 

Tudatos megfigyelés a változó 

szempontok és feltételek szerint. 

Informatika: tantárgyi 

szimulációs programok 

használata. 

Egyszerű trigonometrikus 

egyenletek. Trigonometrikus 

egyenletre vezető, háromszöggel 

kapcsolatos valós problémák. 

Azonosság alkalmazását igénylő 

egyszerű trigonometrikus 

egyenlet. 

A problémához hasonló egyszerű 

probléma keresése.  

Fizika: rezgőmozgás, 

adott kitéréshez, 

sebességhez, 

gyorsuláshoz tartozó 

időpillanatok 

meghatározása. 

Két vektor skaláris szorzata. A 

skaláris szorzat tulajdonságai. 

Két vektor merőlegességének 

szükséges és elégséges feltétele. 

A művelet újszerűségének 

felfedezése. 

A szükséges és az elégséges 

feltétel felismerése, 

megkülönböztetése. 

Fizika: mechanikai 

munka, mágneses 

fluxus. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Valós szám szinusza, koszinusza, tangense. Bázisrendszer, helyvektor. 

Skaláris szorzat. Szinuszfüggvény, koszinuszfüggvény, 

tangensfüggvény.  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Koordinátageometria 
Órakeret  

31 óra 

Előzetes tudás 

Háromszög nevezetes vonalai, pontjai, körei. Egybevágóság, 

hasonlóság, szimmetria. Elsőfokú és másodfokú egyenlet, 

kétismeretlenes egyenletrendszer algebrai megoldása. 

Alapszerkesztések, egyszerű szerkesztési feladatok körrel, 

háromszöggel kapcsolatosan. Vektorok, vektorműveletek. Számológép 

(számítógép) használata. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

 Tájékozódás a világ mennyiségi viszonyaiban: távolságok, szögek, 

terület, kerület kiszámítása. A matematika két területének (geometria és 

algebra) összekapcsolása: koordináta-geometria. Emlékezés, korábbi 

ismeretek rendszerezése, alkalmazása. 
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Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Helyvektor.  Emlékezés: jelek, jelölések, 

megállapodások. 

Fizika: vonatkoztatási 

rendszer, hely 

megadása. 

Műveletek koordinátáikkal adott 

vektorokkal. Vektorok és 

rendezett számpárok közötti 

megfeleltetés. 

A vektor fogalmának bővítése 

(algebrai vektorfogalom). Sík és 

tér: a dimenzió szemléletes 

fogalmának fejlesztése. 

Fizika: erők összeadása 

komponensek 

segítségével, 

háromdimenziós 

képalkotás (hologram). 

A helyvektor koordinátái. 

Szakasz felezőpontjának, 

harmadoló pontjának, a 

háromszög súlypontjának 

koordinátái.  

Képletek értelmezése, 

alkalmazása. 

Fizika: hely megadása. 

Két pont távolsága, a szakasz 

hossza.  

Képletek értelmezése, 

alkalmazása. 

 

Az egyenes különböző megadási 

módjai. Az irányvektor, a 

normálvektor, az iránytangens. 

Megosztott figyelem; két, illetve 

több szempont egyidejű 

követése. 

Informatika: 

ponthalmaz 

megjelenítése 

képernyőn (geometriai 

szerkesztőprogram). 

Iránytangens és az egyenes 

meredeksége. 

 Fizika: út-idő grafikon 

és a sebesség 

kapcsolata. 

A merőlegesség megfogalmazása 

skaláris szorzattal.  

Geometriai ismeretek 

felelevenítése, megfogalmazása 

algebrai alakban. 

 

Az egyenes egyenlete.  

Két egyenes párhuzamosságának, 

merőlegességének feltétele. 

Az egyenest jellemző adatok, a 

közöttük felfedezhető 

összefüggések értése, használata.  

Informatika: tantárgyi 

szimulációs programok 

használata (geometriai 

szerkesztőprogram). 

A kör egyenlete. Geometria és algebra 

összekapcsolása. 

Informatika: 

ponthalmaz 

megjelenítése 

képernyőn (geometriai 

szerkesztőprogram). 

Két egyenes metszéspontja.  
Kör és egyenes kölcsönös 
helyzete. 

Geometriai probléma megoldása 
algebrai eszközökkel. Ismeretek 
mozgósítása, alkalmazása 
(elsőfokú, illetve másodfokú 
kétismeretlenes egyenletrendszer 
megoldása). 

Informatika: 
ponthalmaz 
megjelenítése 
képernyőn (geometriai 
szerkesztőprogram). 

A kör adott pontjában húzott 
érintője. 

A geometriai fogalmak 
megjelenítése algebrai formában. 
Geometriai ismeretek 

Informatika: 
ponthalmaz 
megjelenítése 
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mozgósítása. képernyőn (geometriai 
szerkesztőprogram). 

A koordinátageometriai 
ismeretek alkalmazása egyszerű 
síkgeometriai feladatok 
megoldásában. 

Geometriai problémák 
megoldása algebrai eszközökkel. 
Geometriai problémák 
számítógépes megjelenítése. 

Informatika: tantárgyi 
szimulációs programok 
használata (geometriai 
szerkesztőprogram 
használata). 
 
Fizika: égitestek 
pályája. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 Bázisrendszer, helyvektor. Ponthalmaz egyenlete; két ismeretlenes 

egyenletnek megfelelő ponthalmaz.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Valószínűség-számítás, statisztika 
Órakeret   

15 óra 

Előzetes tudás 

A statisztika alapfogalmai. Adathalmaz statisztikai jellemzői, 

adathalmaz ábrázolása. Táblázatok kezelése. A véletlen esemény 

fogalma, a véletlen kísérlet fogalma. Gyakoriság, relatív gyakoriság. 

Esély és valószínűség hétköznapi fogalma. Kombinatorikai ismeretek. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Ismeretek rendszerezése, alkalmazása, bővítése. Műveletek értelmezése 

az események között. Matematikai elvonatkoztatás: a valószínűség 

matematikai fogalmának fejlesztése. Véletlen mintavétel módszerei 

jelentőségének megértése.  

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Eseményekkel végzett 

műveletek. Példák események 

összegére, szorzatára, 

komplementer eseményre, 

egymást kizáró eseményekre.  

Elemi események. Események 

előállítása elemi események 

összegeként. Példák független és 

nem független eseményekre. 

A matematika különböző 

területei közötti kapcsolatok 

tudatosítása. Logikai műveletek, 

halmazműveletek és események 

közötti műveletek 

összekapcsolása.  

Informatika: 

folyamatok, 

kapcsolatok leírása 

logikai áramkörökkel. 

Véletlen esemény, valószínűség.  

A valószínűség matematikai 

definíciójának bemutatása 

példákon keresztül.  

A véletlen kísérletekből számított 

relatív gyakoriság és a 

valószínűség kapcsolata. 

 

A valószínűség klasszikus 

modellje.  

Matematikatörténet: Rényi: 

Levelek a valószínűségről. 

A modell és a valóság 

kapcsolata. 

 

Egyszerű valószínűség-számítási 

problémák. 

Ismeretek mozgósítása, tanult 

kombinatorikai módszerek 

alkalmazása. 

Fizika: az űrkutatás 

hatása 

mindennapjainkra, a 

találkozás 
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valószínűsége. 

Statisztikai mintavétel. 

Valószínűségek visszatevéses 

mintavétel esetén. Visszatevés 

nélküli mintavétel. 

Modell alkotása (valószínűségi 

modell): a mintavételi eljárás 

lényege. 

Informatika: tantárgyi 

szimulációs programok 

használata. 

Adathalmazok jellemzői: átlag, 

medián, módusz, terjedelem, 

szórás. Nagy adathalmazok 

jellemzése statisztikai 

mutatókkal. 

A statisztikai kimutatások és a 

valóság: az információk kritikus 

értelmezése, az esetleges 

manipulációs szándék 

felfedeztetése. 

Közvélemény-kutatás, minőség-

ellenőrzés, egyéb gyakorlati 

alkalmazások elemzése. 

Számológép/számítógép 

használata statisztikai mutatók 

kiszámítására. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Valószínűség matematikai fogalma. Klasszikus valószínűség-számítási 

modell. Szórás. 

  

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Ismétlés 
Órakeret   

7 óra 

 

Osztályozóvizsga feltétele: 

A félévi osztályozóvizsga követelménye a leadott tananyag függvényében határozható meg, 

az év végi a továbbhaladás feltételeivel egyezik meg. 

Továbbhaladás feltétele: 

 

Képes egyszerű kombinatorikai feladatok megoldására. 

Ismeri a gráf szemléletes fogalmát, képes egyszerű alkalmazásokra. 

Biztonsággal alkalmazza a hatványozás azonosságait egész kitevő esetén. 

Ismeri a logaritmus fogalmát, jól alkalmazza az azonosságokat egyszerűbb esetekben. 

Képes megoldani egyszerű exponenciális, logaritmusos és trigonometrikus egyenleteket. 

Tájékozott az alapfüggvények grafikonjait és legfontosabb tulajdonságait (értelmezési-

tartomány, értékkészlet, zérushely, szélsőérték) illetően. 

Ismeri és alkalmazza a vektorműveleteket (összeadás, kivonás, skalárral való szorzás). 

Alkalmazza a szinusztételt és a koszinusztételt a háromszög hiányzó adatainak 

meghatározására. 

Képes vektorok koordinátáival számolni. 

Ki tudja számolni szakasz felezőpontjának koordinátáit. 

Fel tudja írni a kör középponti egyenletét. 

Ismeri és alkalmazza az egyenes (egy szabadon választott) egyenletét. 

Meg tudja határozni két egyenes metszéspontjának koordinátáit. 

Tudja vizsgálni kör és egyenes kölcsönös helyzetét. 

Képes egyszerű valószínűségi feladatok megoldására. 
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12. évfolyam 

 

Heti óraszám: 3 óra 

Évi óraszám: 93 óra 

Választott tankönyv: 

 

Témakörök Óraszám 

Számsorozatok 11 óra 

Térgeometria, térfogat- és felszínszámítás 22 óra 

Rendszerező összefoglalás 60 óra 

Összesen  93 óra 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Számsorozatok 
Órakeret 

11 óra 

Előzetes tudás . Hatványozás azonosságai.. Függvény megadása, tulajdonságai. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A folyamatok elemzése a függvényelemzés módszerével. Tájékozódás az 

időben: lineáris folyamat, exponenciális folyamat. A matematika és a 

valóság: matematikai modellek készítése, vizsgálata. Alkotás 

öntevékenyen, saját tervek szerint; alkotások adott feltételeknek 

megfelelően. Sorozat vizsgálata; rekurzió, képletek értelmezése. 

Ismerethordozók használata. 

smeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A számsorozat fogalma. A 

függvény értelmezési tartománya 

a pozitív egész számok halmaza.  

Matematikatörténet: Fibonacci. 

Sorozat megadása rekurzióval és 

képlettel. 

Informatika: 

problémamegoldás 

informatikai 

eszközökkel és 

módszerekkel: 

algoritmusok 

megfogalmazása, 

tervezése. 

Számtani sorozat, az n. tag, az 

első n tag összege. 

Matematikatörténet: Gauss. 

A sorozat felismerése, a megfelelő 

képletek használata 

problémamegoldás során. 

 

Mértani sorozat, az n. tag, az első 

n tag összege.  

A sorozat felismerése, a megfelelő 

képletek használata 

problémamegoldás során.  

A számtani sorozat mint lineáris 

függvény és a mértani sorozat 

Fizika; kémia, 

biológia-egészségtan; 

földrajz; történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 
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mint exponenciális függvény 

összehasonlítása. 

ismeretek: 

exponenciális 

folyamatok vizsgálata. 

Kamatoskamat-számítás.  Modellek alkotása: befektetés és 

hitel; különböző feltételekkel 

meghirdetett befektetések és 

hitelek vizsgálata; a hitel 

költségei, a törlesztés módjai. 

Az egyéni döntés felelőssége: az 

eladósodás veszélye.  

Korábbi ismeretek mozgósítása 

(pl. százalékszámítás). 

A szövegbe többszörösen mélyen 

beágyazott, közvetett módon 

megfogalmazott információk és 

kategóriák azonosítása. 

Földrajz: a 

világgazdaság 

szerveződése és 

működése, a pénztőke 

működése, a monetáris 

világ jellemző 

folyamatai, hitelezés, 

adósság, eladósodás. 

 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: a család 

pénzügyei és 

gazdálkodása, 

vállalkozások. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: szövegértés. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Térgeometria, térfogat- és felszínszámítás 
Órakeret 

22 óra 

Előzetes tudás 
Hasáb, henger, gúla, kúp, gömb felismerése. Felszín, térfogat szemléletes 

fogalma. Poliéder felszíne. Számológép (számítógép) használata. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Tájékozódás a térben. Tájékozódás a világ mennyiségi viszonyaiban: 

távolságok, szögek, terület, kerület, felszín és térfogat kiszámítása.. 

Emlékezés, korábbi ismeretek rendszerezése, alkalmazása. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Mértani testek csoportosítása. 
Hengerszerű testek (hasábok és 
hengerek), kúpszerű testek 
(gúlák és kúpok), csonka testek 
(csonka gúla, csonka kúp). 
Gömb. 

A problémához illeszkedő 
vázlatos ábra alkotása; síkmetszet 
elképzelése, ábrázolása. 
Fogalomalkotás közös tulajdonság 
szerint (hengerszerű, kúpszerű 
testek, poliéderek). 

Informatika: tantárgyi 
szimulációs programok 
használata 
(térgeometriai 
szimulációs program). 
 
Kémia: kristályok. 

A tanult testek felszínének, 
térfogatának kiszámítása. 
Gyakorlati feladatok. 

A valós problémákhoz modell 
alkotása: geometriai modell. 
Ismeretek megfelelő 
csoportosítása. 

Informatika: tantárgyi 
szimulációs programok 
használata 
(térgeometriai 
szimulációs program). 

Kulcsfogalmak/ fogalmak Valós szám szinusza, koszinusza, tangense. Bázisrendszer, 

helyvektor. Skaláris szorzat. Ponthalmaz egyenlete; 

kétismeretlenes egyenletnek megfelelő ponthalmaz. Felszín, 

térfogat. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Rendszerező összefoglalás 
Órakeret 

60 óra 

Előzetes tudás A középiskolai matematika anyaga. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A matematika épülésének elvei: ismeretek rendszerezése, alkalmazása. 

Motiválás. Emlékezés. Önismeret, önértékelés, reflektálás, önszabályozás. 

Alkotás és kreativitás: alkotás öntevékenyen, saját tervek szerint; 

alkotások adott feltételeknek megfelelően; átstrukturálás.  

Hatékony, önálló tanulás kompetenciájának fejlesztése. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Gondolkodási és megismerési módszerek 

Halmazok. Ponthalmazok és 

számhalmazok. Valós számok 

halmaza és részhalmazai. 

A problémának megfelelő 

szemléltetés kiválasztása (Venn-

diagram, számegyenes, koordináta-

rendszer). 

 

Állítások logikai értéke. Logikai 

műveletek. 

Szövegértés. A szövegben található 

információk összegyűjtése, 

rendszerezése. 

Filozófia: logika - a 

következetes és 

rendezett gondolkodás 

elmélete, a logika 

kapcsolódása a 

matematikához és a 

nyelvészethez. 

 

Informatika: Egy 

bizonyos, nemrég 

történt esemény 

információinak 

begyűjtése több 

párhuzamos forrásból, 

ezek összehasonlítása, 

elemzése, az 

igazságtartalom 

keresése. 

Navigációs eszközök 

használata: 

hierarchizált és 

legördülő menük 

használata. 

A halmazelméleti és a logikai 

ismeretek kapcsolata. 

Halmazok eszközjellegű 

használata. 

 

Definíció és tétel. A tétel 

bizonyítása. A tétel 

megfordítása. 

Emlékezés a tanult definíciókra és 

tételekre, alkalmazásuk önálló 

problémamegoldás során. 

 

Bizonyítási módszerek. Direkt és indirekt bizonyítás 

közötti különbség megértése. 

Filozófia: 

szillogizmusok. 
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Néhány tipikusan hibás 

következtetés bemutatása, 

elemzése. 

Kombinatorika: leszámlálási 

feladatok. Egyszerű feladatok 

megoldása gráfokkal. 

Sorbarendezési és kiválasztási 

problémák felismerése. 

Gondolatmenet szemléltetése 

gráffal. 

 

Műveletek értelmezése és 

műveleti tulajdonságok. 

Absztrakt fogalom és annak 

konkrét megjelenései: valós 

számok halmazán értelmezett 

műveletek, halmazműveletek, 

logikai műveletek, műveletek 

vektorokkal, műveletek vektorral 

és valós számmal, műveletek 

eseményekkel. 

 

Számtan, algebra 

Gyakorlati számítások. Kerekítés, közelítő érték, becslés. 

Számológép használata, értelmes 

kerekítés. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: alapvető 

adózási, biztosítási, 

egészség-, nyugdíj- és 

társadalombiztosítási, 

pénzügyi ismeretek. 

Egyenletek és egyenlőtlenségek. Megoldások az alaphalmaz, 

értelmezési tartomány, 

megoldáshalmaz megfelelő 

kezelésével.  

 

Algebrai azonosságok, 

hatványozás azonosságai, 

logaritmus azonosságai, 

trigonometrikus azonosságok. 

Az azonosságok szerepének 

ismerete, használatuk. Matematikai 

fogalmak fejlődésének bemutatása 

pl. a hatvány, illetve a 

szögfüggvények példáján. 

Fizika; kémia; 

biológia-egészségtan; 

földrajz; történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: képletek 

használata 

Egyenletek és egyenlőtlenségek 

megoldása. Algebrai megoldás, 

grafikus megoldás. Ekvivalens 

egyenletek, ekvivalens 

átalakítások. A megoldások 

ellenőrzése. 

Adott egyenlethez illő megoldási 

módszer önálló kiválasztása. 

Az önellenőrzésre való képesség. 

Önfegyelem fejlesztése: sikertelen 

megoldási kísérlet után újjal való 

próbálkozás. 

 

Első- és másodfokú egyenlet és 

egyenlőtlenség. Négyzetgyökös 

egyenletek. Abszolút értéket 

tartalmazó egyenletek. Egyszerű 

exponenciális, logaritmikus és 

trigonometrikus egyenletek. 

Tanult egyenlettípusok és 

egyenlőtlenségtípusok önálló 

megoldása. 
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Elsőfokú és egyszerű másodfokú 
kétismeretlenes egyenletrendszer 
megoldása. 

A tanult megoldási módszerek 
biztos alkalmazása. 

 

Egyenletekre, 
egyenlőtlenségekre vezető 
gyakorlati életből vett és 
szöveges feladatok. 

Matematikai modell (egyenlet, 
egyenlőtlenség) megalkotása, 
vizsgálatok a modellben, 
ellenőrzés.  

Fizika; kémia; 
biológia-egészségtan; 
földrajz; történelem, 
társadalmi és 
állampolgári 
ismeretek: 
matematikai modellek. 

Összefüggések, függvények, sorozatok 

A függvény megadása. A 
függvények tulajdonságai.  

Emlékezés: a fogalmak pontos 
felidézése, ismerete. 
Értelmezési tartomány, 
értékkészlet, zérushely, szélsőérték, 
monotonitás, periodicitás, paritás 
fogalmak alkalmazása konkrét 
feladatokban. 
Az alapfüggvények ábrázolása és 
tulajdonságai.  

 

A tanult alapfüggvények 
ismerete. 

Képi emlékezés statikus 
helyzetekben (grafikonok 
felidézése). 

 

Függvénytranszformációk: 
cxf )( , )( cxf  ; )(xcf ; )(cxf . 

Eltolás, nyújtás és összenyomás 
a tengelyre merőlegesen. 

Kapcsolat a matematika két 
területe között: 
függvénytranszformációk és 
geometriai transzformációk. 

 

Függvényvizsgálat a tanult 
szempontok szerint. 

Emlékezés, ismeretek mozgósítása.  

 Függvények használata valós 
folyamatok elemzésében. 
Függvény alkalmazása 
matematikai modell készítésében. 

Fizika, kémia; 
biológia-egészségtan; 
földrajz; történelem, 
társadalmi és 
állampolgári 
ismeretek: 
matematikai modellek. 

Geometria 

Geometriai alapfogalmak, 
ponthalmazok. 

  

Térelemek kölcsönös helyzete, 
távolsága, szöge. 
Távolságok és szögek 
kiszámítása. 

Valós problémában a megfelelő 
geometriai fogalom felismerése, 
alkalmazása. 

 

Geometriai transzformációk. 

Távolságok és szögek vizsgálata 

a transzformációknál. 
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Egybevágóság, hasonlóság. 

Szimmetriák. 

Szerepük felfedezése 

művészetekben, játékokban, 

gyakorlati jelenségekben. 

 

Háromszögekre vonatkozó 

tételek és alkalmazásuk.  

A háromszög nevezetes vonalai, 

pontjai és körei. Összefüggések 

a háromszög oldalai, oldalai és 

szögei között. 

A derékszögű háromszög 

oldalai, oldalai és szögei közötti 

összefüggések. 

Állítások, tételek jelentésére való 

emlékezés. 

A problémának megfelelő 

összefüggések felismerése, 

alkalmazása. 

 

Négyszögekre vonatkozó tételek 

és alkalmazásuk. 

Négyszögek csoportosítása 

különböző szempontok szerint. 

Szimmetrikus négyszögek 

tulajdonságai. 

Állítások, tételek jelentésére való 

emlékezés. 
 

Körre vonatkozó tételek és 

alkalmazásuk. 

Számítási feladatok. 

  

Vektorok, vektorok koordinátái. 

Bázisrendszer. 

Matematikatörténet: 

a vektor fogalmának fejlődése a 

fizikai vektorfogalomtól a 

rendezett szám n-esig. 

  

Vektorok alkalmazásai.   

Egyenes egyenlete. Kör 

egyenlete. Két alakzat közös 

pontja. 

Matematikatörténet: nevezetes 

szerkeszthetőségi problémák. 

Geometria és algebra 

összekapcsolása. 
 

Valószínűség-számítás, statisztika 

Diagramok. Statisztikai mutatók: 

módusz, medián, átlag, szórás. 

Adathalmazok jellemzése önállóan 

választott mutatók segítségével. A 

reprezentatív minta jelentőségének 

megértése. 

Magyar nyelv és 

irodalom: a tartalom 

értékelése hihetőség 

szempontjából; a 

szöveg hitelességével 

kapcsolatos tartalmi 

elemek magyarázata; a 

kétértelmű, 

többjelentésű tartalmi 

elemek feloldása; egy 

következtetés alapját 

jelentő tartalmi elem 
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felismerése; az olvasó 

előismereteire alapozó 

figyelemfelhívó 

jellegű címadás 

felismerése. 

Gyakoriság, relatív gyakoriság. 
Véletlen esemény valószínűsége.  
A valószínűség kiszámítása a 
klasszikus modell alapján.  
A véletlen törvényszerűségei. 

A valószínűség és a statisztika 
törvényei érvényesülésének 
felfedezése a termelésben, a 
pénzügyi a társadalmi 
folyamatokban.  
A szerencsejátékok 
igazságtalanságának és a 
játékszenvedély veszélyeinek 
felismerése. 

Technika, életvitel és 
gyakorlat; biológia-
egészségtan: 
szenvedélybetegségek 
és rizikófaktor. 

 

 

Osztályozóvizsga feltétele: 

A félévi osztályozóvizsga követelménye a leadott tananyag függvényében határozható meg, 

az év végi a továbbhaladás feltételeivel egyezik meg. 

 

Továbbhaladás feltétele: 

 

Ismeri és alkalmazza a tanult halmazműveleteket.  

Képes adott véges halmazok esetén kiszámítani a számosságokat. 

Tud egyszerű (matematikai) szövegeket értelmezni. 

Megfelelően alkalmazza az ítélet fogalmát. 

Egyszerű feladatokban alkalmazza a negáció, konjunkció, diszjunkció műveletét, és ezt össze 

tudja kapcsolni a halmazműveletekkel. 

Különbséget tud tenni definíció és tétel között. 

Használja és alkalmazza feladatokban a szükséges, az elégséges és a szükséges és elégséges 

feltételt. 

Tud egyszerű kombinatorikai feladatokat megoldani. 

Tud konkrét szituációkat szemléltetni gráfok segítségével. 

Tud prímtényezős felbontás és a tanult oszthatósági szabályok alkalmazásával egyszerű 

feladatokat megoldani. 

Ismeri a való számkör felépítését. 

Ismeri és használja a hatványozás azonosságait. 

Ismeri és használja feladatok megoldásában a logaritmus fogalmát és azonosságait. 

Tud algebrai kifejezésekkel műveleteket végezni. 

Felismeri az egyenes és fordított arányosságot, jól alkalmazza a százalékszámítást. 

Algebrai és grafikus módon is tud első- és másodfokú egyenleteket, egyenlőtlenségeket, 

valamint elsőfokú egyenletrendszereket megoldani. 

Képes nagyon egyszerű abszolút értékes, exponenciális, logaritmikus és trigonometrikus 

egyenleteket megoldani. 

Tud értéktáblázat és képlet alapján függvényt ábrázolni és adatokat  leolvasni a grafikonról. 

Képes jellemezni grafikonnal megadott egyszerű függvényeket. 

Ki tudja számítani számtani, illetve mértani sorozat tagjait és részletösszegeit. 

Helyesen alkalmazza feladatokban a térelemek távolságára és szögére vonatkozó definíciókat. 

Felismeri és használja feladatokban a különböző alakzatok szimmetriáit. 
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Ismeri a háromszög oldalai és szögei közötti összefüggéseit, a háromszög nevezetes vonalait 

és pontjait. 

Képes alkalmazni a Thalész- és a Pitagorasz-tételt. 

Ismeri a négyszögek fajtáit és tulajdonságait. 

Helyesen alkalmazza a tanult kerület-, terület-, felszín- és térfogat-számítási képleteket 

egyszerű feladatokban. 

Képes háromszögek hiányzó adatainak kiszámítására szögfüggvények, illetve szinusz- és 

koszinusztétel segítségével. 

Érti a vektor koordinátáinak fogalmát.  

Jól tudja különböző adatokból az egyenes és a kör egyenletét felírni. 

Képes egyenesek metszéspontját kiszámolni. 

Képes statisztikai adatokat rendezni, grafikonon ábrázolni, adott diagramról információt 

kiolvasni.  

Meg tudja határozni konkrét adatsokaság móduszát, mediánját, aritmetikai átlagát. 

Képes adathalmazokat összehasonlítani statisztikai mutatók segítségével. 

Egyszerű feladatokban jól alkalmazza a klasszikus valószínűség-számítási és a geometriai 

modellt. 
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NÉMET NYELV minden szakgimnáziumi osztályban ágazattól függetlenül 

 

Alapelvek, célok, feladatok 

 

 

Az élő idegen nyelv műveltségi terület céljait korunk emberének kommunikációs igényei 

határozzák meg, összhangban az Európa Tanács ajánlásaival. 

Az élő idegen nyelvek ismerete elengedhetetlen: 

— a világ dolgaiban való megbízható tájékozódáshoz; 

— a felelős, szabadon meghozott döntésekhez; 

— a munkaerőpiacon való boldoguláshoz; 

— a nemzetközi kommunikációba való bekapcsolódáshoz; 

— saját és más kultúrák értékeinek megértéséhez és megbecsüléséhez. 

 

Az idegen nyelvi kommunikáció – az anyanyelvi kommunikációhoz hasonlóan – az 

alapvető nyelvi készségekre épül: fogalmak, gondolatok, érzések, tények és vélemények 

megértése, kifejezése és értelmezése idegen nyelven különböző tevékenységi formákban. 

Ilyen a hallott és olvasott szöveg értése, a szövegalkotás és az interakció szóban és írásban. 

Ezek a tevékenységek az élet különböző területein – oktatás és képzés, munka, családi és 

társas élet, szabadidős tevékenységek – az egyén szükségleteinek megfelelően folynak. 

Az élethosszig tartó tanuláshoz a nyelvhasználónak el kell sajátítania az önálló tanulás 

stratégiáit, és a pozitív attitűdöt, amely magában foglalja a kulturális sokféleség tiszteletben 

tartását és a nyelvek, kultúrák közötti kommunikáció iránti érdeklődést és kíváncsiságot. 

A korszerű idegennyelv-oktatás a nyelvhasználó valós szükségleteire épül, ezért 

tevékenységközpontú. A feladatok megoldása során receptív, produktív, illetve interaktív 

nyelvi tevékenységeket végeznek. Mivel a valóságban a legtöbb megoldandó feladat több 

készség együttes alkalmazását teszi szükségessé, ezeket integráltan tanítjuk.  

A sikeres kommunikáció érdekében a tanulóknak meg kell ismerniük, és használniuk 

kell azokat a nyelvi eszközöket, amelyekből, és amelyekkel helyesen megformált, értelmes 

mondanivaló alakítható ki.  

A nyelvtanítás során törekedni kell arra, hogy a hallott vagy olvasott szöveg 

autentikus, a feladatvégzés szempontjából hiteles legyen, melyhez az internet is segítséget 

nyújt. 

A szakközépiskolákban az általános nyelvoktatáson túl lehetőséget biztosítunk arra, 

hogy a tanulók képzési irányuknak és nyelvi szintjüknek megfelelő szakmai tartalmakkal is 

megismerkedhessenek a célnyelven. A szakmai nyelv integrálása erősíti a tanulók 

motivációját, és hozzájárul ahhoz, hogy nyelvtudásuk és szaktudásuk kölcsönösen erősítse 

egymást, így sikeresebbé váljanak a pályafutásuk során. 

 

9–10. évfolyam 
 

Az élő idegen nyelvek tanításába a tantárgy jellegéből adódóan minden egyéb 
kulcskompetencia és a Nemzeti alaptantervben megfogalmazott nevelési cél beépíthető. A 10. 
évfolyam végére a tanulók idegen nyelvi tudása lehetővé teszi, hogy a körülöttük lévő világról 
idegen nyelven is szerezzenek információt, és ezzel a lehetőséggel már tudatosan éljenek.  
 

A NAT fejlesztési területei és nevelési céljai a tanulók életéhez és környezetéhez 
kapcsolódó témák feldolgozása során valósíthatók meg. Tudatosítani kell a tanulókban, hogy 
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az idegen nyelv kulcskompetencia, amely segítséget nyújt a magánéletben és a tanulásban, 
később, a szakmai pályafutás során, az eligazodásban és a boldogulásban. 

 
Ebben a nyelvtanítási szakaszban is fontosak a korosztályi sajátosságok. A legtöbb 

tanuló az önkeresés időszakát éli, kritikus önmagával szemben, erősek a kortárs csoport 
hatásai. Ugyanakkor építhetünk a tanulók nyelvi kreativitására, problémamegoldó 
gondolkodására is.  

A választott szakma idegen nyelvi feldolgozása minden nyelvi szinten lehetséges. Az 
új, a szakmában közvetlenül használható nyelvi tartalom is vonzóbbá teheti a tanulók számára 
a nyelvtanulást. 
 

 

 

11–12. évfolyam 

 

A 11-12. évfolyamon folytatódó nyelvoktatás legfontosabb célja a tanulók idegen 

nyelvi kommunikatív kompetenciájának további fejlesztése. A középiskolai tanulmányok 

végére a tanulók kellő tudással rendelkeznek ahhoz, hogy a körülöttük lévő világot tágabb 

kontextusban is értelmezni tudják, nyelvi ismereteiknek köszönhetően széleskörű 

információszerzésre is képesek. A középiskolai évekre egységesen meghatározott 

témakörökhöz a megadott szempontok segítenek eligazodni abban, hogyan valósíthatók meg 

az idegen nyelvek oktatása során a NAT-ban meghatározott fejlesztési célok, és hogyan 

fejleszthetők a kulcskompetenciák a nyelvtanítás során. A nevelési célok közül ezen a szinten 

is kiemelt fontosságú a tanulás tanítása, mivel a tanulóknak a 12. évfolyam végére olyan 

tanulási képességekkel kell rendelkezniük, amelyek lehetővé teszik nyelvtudásuk önálló 

fenntartását és továbbfejlesztését további tanulmányaik vagy munkájuk során, valamint egész 

életükön át. 

A 12. évfolyamon lehetőséget kell biztosítani arra is, hogy a tanulók megismerjék a 

nyelvi érettségi felépítését, követelményeit, és elsajátítsák az ezeknek megfelelő stratégiákat; 

megismerjék az érettségi során használt értékelési szempontokat, és alkalmazni tudják azokat 

önértékelésük során; illetve gyakorlatot szerezzenek az érettségi vizsga feladatainak 

megoldásában is. 

A 12. évfolyam a tanulók számára a továbbtanulás vagy a munka világába történő 

kilépés előtti utolsó tanév. A nyelvoktatásban is hangsúlyt kell kapnia az ezekre történő 

felkészítésnek, a szükséges készségek fejlesztésének. 

 

 

 

TANKÖNYVEK:  

 

56541 Maros Judit: KON-TAKT 1 (9-10.évfolyamon)  

56542 Maros Judit– Szitnyainé Gottlieb Éva: KON-TAKT 2 (10-11. évfolyamon) 

56543 Maros Judit– Szitnyainé Gottlieb Éva: KON-TAKT 3 (11-12. évfolyamon)  

Motta-Cwikokowska: Direkt Lehrwerk für Jugendliche 

Kiegészítő anyag: www. ntk.hu/kontakt 

 

Motiváltabb csoportoknak javasoljuk 12. évfolyamon az 56504 Somló Katalin: Abitraining 

Mittelstufe c. tankönyvet is.  
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9-10. évfolyam 

 

A fejlesztés területei 

 

 

Fejlesztési egység Hallott szöveg értése 

Előzetes tudás 

Az iskolán kívül, az iskoláztatás során és az első idegen nyelv 

tanulása közben szerzett tapasztalatok, ismeretek, készségek, 

motiváció. A tanuló már megért bizonyos célnyelvi fordulatokat, 

amelyek az anyanyelvében vagy első tanult idegen nyelvében is 

használatosak. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az eleinte nonverbális eszközökkel is támogatott célnyelvi 

óravezetés követése, a rövid, egyszerű tanári utasítások megértése; 

az ismerős témákhoz kapcsolódó egyszerű közlések és kérdések 

megértése;  

az egyszerű, konkrét, mindennapi helyzetekhez kapcsolódó 

közlésekből az alapvető fordulatok kiszűrése. 

A fejlesztés tartalma 

A rövid és egyszerű, az osztálytermi rutincselekvésekre, a közös munka megszervezésére 

vonatkozó tanári utasítások megértése. 

Egyszerű, konkrét mindennapi szükségletekre vonatkozó kifejezések megértése világos 

beszédben, az ismert témakörökhöz kapcsolódó, egyszerű szövegekben. 

Egyszerű instrukciók, útbaigazítások követése, egyszerű, személyes kérdések megértése 

világos beszéd esetén. 

A korosztálynak megfelelő, ismert témakörökhöz kapcsolódó, rövid, egyszerű autentikus 

szövegek bemutatásának aktív követése; a tanult nyelvi elemek felismerése; következtetés 

levonása a szövegfajtára, a témára és a lehetséges tartalomra vonatkozóan. 

A számok, árak, alapvető mennyiségek, az idő kifejezésének megértése. 

Alapvető stratégiák alkalmazása, például rövid hallott szövegben ismeretlen elemek 

jelentésének kikövetkeztetése; az ismert szavak, a beszédhelyzetre, a szereplőkre vonatkozó 

információk, a hallott szövegeket kísérő nonverbális elemek (például képek, képsorok, 

tárgyak, testbeszéd, hanglejtés) felhasználása a szöveg megértéséhez. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Közlemények, párbeszédek, instrukciók, figyelmeztetések, útbaigazítások, kisfilmek, rajz- 

és animációs filmek, rövid részletek a médiából, egyszerű dalok, versek, találós kérdések, 

viccek. 

 

Fejlesztési egység Szóbeli interakció 

Előzetes tudás 

Az iskolán kívül, az iskoláztatás során és az első idegen nyelv 

tanulása közben szerzett tapasztalatok, ismeretek, készségek, 

motiváció. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

A beszédszándék kifejezése egyszerű nyelvi eszközökkel, bővülő 

szókinccsel és nonverbális elemekkel támogatva; 
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céljai személyes adatokra vonatkozó kérdésfeltevés, és egyszerű nyelvi 

eszközökkel válaszadás a hozzá intézett kérdésekre; 

kommunikáció nagyon egyszerű, begyakorolt nyelvi panelekkel; 

törekvés a célnyelvi normához közelítő kiejtésre, intonációra és 

beszédtempóra. 

A fejlesztés tartalma 

Konkrét, egyszerű, mindennapos kifejezések megértése, ha a partner közvetlenül a 

tanulóhoz fordul, és világosan, lassan, ismétlésekkel beszél. 

A gondosan megfogalmazott, lassan elmondott, a tanulóhoz intézett kérdések és utasítások 

megértése, rövid, egyszerű útbaigazítások adása és követése. 

Részvétel egyszerű beszélgetésben szükség szerinti lassú ismétléssel, körülírással vagy 

módosítással. 

Egyszerű, az osztálytermi rutincselekvésekhez kapcsolódó kommunikáció. 

Beszédszándék kifejezése verbális és nonverbális eszközökkel (például bemutatkozás, 

bemutatás, valamint az üdvözlés és elköszönés alapvető formáinak használata, kérés, 

kínálás, érdeklődés mások hogyléte felől, reagálás hírekre). 

Egyszerű kérdések és állítások megfogalmazása, válaszadás, reagálás. 

Betanult beszédfordulatok alkalmazása, elemi információk kérésére és nyújtására például a 

tanulóról, beszélgetőpartneréről, lakóhelyről, a családtagok foglalkozásáról. 

A számok, árak, alapvető mennyiségek, idő kezelése. 

Érdeklődés árucikkek áráról, egyszerű vásárlási párbeszédek, néhány mondatos 

telefonbeszélgetések lebonyolítása. 

A beszélgetés strukturálásának néhány egyszerű eleme, például beszélgetés 

kezdeményezése, figyelemfelhívás. 

Egyszerű nyelvtani szerkezetek és mondatfajták betanult készletének szűk körű alkalmazása; 

szavak, illetve szócsoportok összekapcsolása nagyon alapvető lineáris kötőszavakkal. 

Nagyon rövid, különálló, többnyire előre betanult megnyilatkozások. 

Egyszerű jelenetek közös előadása. 

Magyarázat, segítség, ismétlés kérése metakommunikációs eszközökkel. 

Metakommunikációs és vizuális eszközök használata a mondanivaló támogatására. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Rövid társalgás, rövid tranzakciós és informális párbeszédek, szerepjátékok, betanult 

jelenetek, információ hiányán illetve különbözőségén alapuló szövegek. 

 

Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 

Előzetes tudás 

Az iskolán kívül, az iskoláztatás során és az első idegen nyelv 

tanulása közben szerzett tapasztalatok, ismeretek, készségek, 

motiváció. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési céljai 

Saját magához és közvetlen környezetéhez kötődő, ismert 

témákról egyszerű, begyakorolt fordulatokkal rövid 

megnyilatkozások; 

munkájának egyszerű nyelvi eszközökkel történő bemutatása;  

a célnyelvi normához közelítő kiejtés, intonáció és beszédtempó 

alkalmazása. 

A fejlesztés tartalma 

Ismerős, személyes témák (saját maga, család, iskola, ismerős helyek, emberek és tárgyak) 
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leírása szóban. 

Rövid, egyszerű szövegek felolvasása és emlékezetből történő elmondása. 

Történet elmesélése, élménybeszámoló, előre megírt szerep eljátszása egyszerű nyelvtani 

szerkezetekkel, mondatfajtákkal. 

Konkrét szituációkra vonatkozó, különálló szavakból és fordulatokból álló szókincs 

alkalmazása, ezek összekapcsolása az alapvető lineáris kötőszavakkal. 

A helyes kiejtés gyakorlása autentikus hangzóanyag segítségével. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Rövid történetek, témakifejtés, dalok, versek, mondókák, rapszövegek, rövid prezentációk és 

projektek csoportos bemutatása. 

 

Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése  

Előzetes tudás 

Az iskolán kívül, az iskoláztatás során és az első idegen nyelv 

tanulása közben szerzett tapasztalatok, ismeretek, készségek, 

motiváció.  

Különböző szövegfajták olvasásában való jártasság a tanuló 

anyanyelvén és az első idegen nyelven. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az ismert nevek, szavak és mondatok megértése egyszerű 

szövegekben; 

az egyszerű leírások, üzenetek, útleírások fő gondolatainak megértése 

az ismerős szavak, esetleg képek segítségével; 

a korosztálynak megfelelő témájú, egyszerű autentikus szöveg 

lényegének megértése, a szövegből néhány alapvető információ 

kiszűrése. 

 

A fejlesztés tartalma 

Egyszerű, mindennapi szövegekben (például feliratokon) az ismerős nevek, szavak és 

egyszerű fordulatok, a nemzetközi és a más nyelven tanult szavak felismerése. 

Egyszerű információkat tartalmazó, rövid leíró szövegek fő gondolatának megértése, például 

hirdetésekben, plakátokon vagy katalógusokban. 

Egyszerű, írott, képekkel támogatott instrukciók követése. 

Egyszerű üzenetek, például képeslapok szövegének megértése. 

Nyomtatványok, űrlapok személyes adatokra vonatkozó kérdéseinek megértése. 

Egyszerű, írásos útbaigazítások, útleírások követése. 

Az alapvető olvasási stratégiák alkalmazása, például az ismerős nevek, szavak és alapvető 

fordulatok összekapcsolása, szükség esetén a szöveg különböző részeinek újraolvasása, a 

szövegekhez kapcsolódó képek, képaláírások, címek, a vizuális információk felhasználása a 

szöveg megértéséhez. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Hirdetések, reklámok, plakátok, névjegykártyák, feliratok, versek, dalszövegek, 

újságfőcímek, könyv- és filmcímek, szöveges karikatúrák, képregények, viccek, nagyon 

egyszerű katalógusok, nyomtatványok, egyszerű üzenetek, útleírások, képeslapok. 

 

Fejlesztési egység Íráskészség 

Előzetes tudás 
Az iskolán kívül, az iskoláztatás során és az első idegen nyelv 

tanulása közben szerzett tapasztalatok, ismeretek, készségek, 
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motiváció. Bizonyos írásbeli műfajok és jellegzetességeik ismerete. 

Az írást illetően esetleg már kialakult attitűdök. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Ismert témáról rövid, egyszerű mondatok írása; 

írásban személyes adatokra vonatkozó egyszerű kérdésekre 

válaszadás;  

minta alapján néhány közismert műfajban egyszerű és rövid, 

tényközlő szövegek írása őt érdeklő, ismert témákról. 

 

A fejlesztés tartalma 

Szavak és rövid, jól olvasható szövegek másolása. 

Lista írása. 

Egyszerű fordulatok és mondatok írása a legegyszerűbb nyelvi szerkezetek használatával 

(például hol lakik, mit csinál a tanuló vagy mások). 

Adatok kérése és megadása írásban (például számok, dátumok, időpont, név, nemzetiség, 

cím, életkor); formanyomtatványok kitöltése. 

Rövid, egyszerű üdvözlő szöveg, üzenet írása. 

Személyes információt, tényt, tetszést vagy nem tetszést kifejező rövid üzenet, komment 

írása (például internetes fórumon, blogban). 

Egyszerű levél, e-mail írása a legfontosabb formai elemek betartásával (például címzés, a 

kommunikáció tárgyának megjelölése, a címzett megszólítása, búcsúzás). 

Kreatív, önkifejező műfajokkal való kísérletezés (például listavers, rapszöveg, rigmus, 

dalszöveg, rövid jelenet) írása, illetve átírása. 

Egyszerű írásos minták követése, aktuális, konkrét és egyszerű tartalmakkal való megtöltése. 

Kész szövegekből hasznos fordulatok kiemelése, alkalmazása. 

A mondanivaló közvetítése egyéb vizuális eszközökkel (például nyilazás, kiemelés, 

központozás, internetes/SMS rövidítés, emotikon, rajz, ábra, térkép, kép). 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Hagyományos és elektronikus nyomtatványok, űrlapok, listák, hagyományos és elektronikus 

képeslapok, poszterszövegek, képaláírások, üzenetek, SMS-ek/MMS-ek, levelek, e-mailek 

vagy internes profilok, üzenetek, internetes bejegyzések, instrukciók, versek; rapszövegek, 

rigmusok, dalszövegek, jelenetek. 

 

 

9. évfolyam 

 

Heti óraszám: 4 óra 

Éves óraszám: 144 óra 

Választott tankönyv: Maros Judit: KON-TAKT 1 

 

Témakörök Óraszám 

Ember és társadalom 18 óra 

Személyes vonatkozások, család 18 óra 

Gazdaság és pénzügyek 18 óra 

Környezetünk 16 óra 

Életmód 16 óra 

Szabadidő, művelődés, szórakozás 18 óra 

Munka világa 16 óra 

Iskola 18 óra 
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Kiegészítő ismeretek:  

 Ismerkedés a szakmával 

 Differenciálás, gyakorlás: az elsajátított 

ismeretek begyakorlása, elmélyítése a 

tanulók egyéni igényeinek megfelelően 

 és/vagy 

 témakörök elmélyítése, a helyi 

sajátosságokkal való kiegészítés (saját 

iskolám, iskolám ünnepei, hazám 

és/vagy célnyelvi országok ünnepei, 

szokásai stb.) 

16 óra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összesen:                                                                                           144 óra 

 

(Előzetes tudás: A2 szint) 

Témakörök 

Témák Kapcsolódási pontok 

Személyes vonatkozások, család  

A tanuló személyének és szűk környezetének 

bemutatása 

Családi kapcsolatok 

A családi élet mindennapjai: bevásárlás 

 

 

 

Technika, életvitel és gyakorlat: család 

és háztartás  

 

Etika: önismeret 

Ember és társadalom  

Barátok, kapcsolat a kortársakkal, felnőttekkel 

Öltözködés, divat, ruhadarabok vásárlása 

 

Etika: társas kapcsolatok 

 

Környezetünk 

Az otthon, a lakóhely és környéke 

Tájékozódás a városban 

A lakóhely szolgáltatásai, ügyintézés 

Időjárás 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek; hon- és 

népismeret: lakóhely és környékének 

hagyományai, az én falum, az én 

városom. 

Biológia-egészségtan: az időjárás 

tényezői 

Földrajz: településtípusok. 

Az iskola 

Tantárgyak 

Az ismeretszerzés különböző módjai 

A nyelvtudás szerepe, a nyelvtanulás 

Történelem, társadalmi, és 

állampolgári ismeretek: a tanulás 

technikái, élethosszig tartó tanulás. 

Informatika: digitális tudásbázisok, 

könyvtári információs rendszerek. 

A munka világa 

Diákmunka, nyári munkavállalás 

Foglalkozások 

Az adott szakma szókincsének és 

ismeretanyagának bevezetése 

Technika, életvitel és gyakorlat: 

pályaorientáció és munka. 
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Életmód 

Ételek, élelmiszerek 

Kedvenc ételek 

Életmód nálunk és a célországokban: stressz 

Technika, életvitel és gyakorlat: testi 

és lelki egészség, egészséges ételek. 

Biológia-egészségtan: egészséges 

életmód. 

Szabadidő, művelődés, szórakozás 

Szabadidős elfoglaltságok, hobbik, sportágak 

Kulturális lehetőségek itthon és a célországban 

Informatika: e-könyvek, 

médiatudatosság. 

Testnevelés és sport: példaképek, 

sportágak jellemzői. 

Ének-zene: pop-zene 

Gazdaság és pénzügyek 

Vásárlás, üzlettípusok, szolgáltatások 

Zsebpénz 

Fogyasztás, reklámok 

  

Technika, életvitel és gyakorlat: család 

és háztartás, tudatos vásárlás, 

pénzügyi ismeretek. 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: zsebpénz 

 

Kommunikációs eszközök   (A2 / B1-) 

 

Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs eszközök 

 

Megszólítás Entschuldigung… 

Köszönés, elköszönés  Guten Morgen / Tag! Auf Wiedersehen! Tschüs! 

Köszönet és arra reagálás Danke! Bitte! 

Bemutatkozás  Ich heiße Martin. 

Megszólítás  Entschuldigung, ich gehe jetzt. 

Érdeklődés hogylét iránt és arra 

reagálás 

Wie geht’s dir? Danke, prima. Und dir? 

Was fehlt dir? Ich habe Halsschmerzen. 

Bocsánatkérés és arra reagálás Entschuldigung! Kein Problem! 

Személyes levélben megszólítás, 

elköszönés 

Lieber Karl! 

herzlichst      Deine…, viele Grüße 

 

Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 

 

Sajnálkozás Es tut mir Leid! 

Öröm Ich freue mich, dass…/ Toll! 

Elégedettség, elégedetlenség Es ist prima.. Schade, dass… 

Csodálkozás Oh, das ist aber schön! 

Remény Ich hoffe, du kannst kommen! 

Bosszúság Das ist aber schlimm! 

 

Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 

 

Véleménykérés és arra reagálás Magst du Mathe? Ja. 

Meiner Meinung nach ist die Aufgabe zu schwer. 

Valaki igazának az elismerése és el Da hast du (nicht) Recht! 
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nem ismerése 

Egyetértés, egyet nem értés Ja, das stimmt! Das stimmt aber nicht!  

Tetszés, nemtetszés Das finde ich gut / blöd/ toll! 

Das gefällt mir. 

Akarat, kívánság, képesség ich will…,  Ich will das nicht. 

ich möchte…, Ich möchte nach Hause gehen. 

ich kann… Ich kann jetzt mitgehen. 

Ich soll pünktlich zu Hause sein. 

Ígéret Ich mache das schon! 

Szándék, terv Ich will / werde schnell abwaschen. 

Dicséret, kritika Toll! Echt! Blödsinn! 

 

Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs eszközök 

 

Dolgok, személyek megnevezése, 

leírása 

Das ist mein Bruder.… Meine Mutter ist schön. 

Eesemények leírása Zuerst erreichten wir den Berg, dann sind wir 

hochgestiegen, und zum Schluss haben wir die 

Burg besichtigt. 

Információkérés, információadás Wie ist das Zimmer? Prima. /Wie alt bist du? 12. 

Können Sie mir bitte sagen….? 

Igenlő vagy nemleges válasz ja, nein, nicht,  

kein, doch 

Ich habe kein Geld. Doch, ich spiele auch! 

Tudás, nem tudás Ich weiß (nicht). 

Bizonyosság, bizonytalanság Ich weiß es genau. Ich weiß nicht, ob es wirklich 

regnet oder nicht. 
 

A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs eszközök 

 

Kérés Ein Buch, bitte!  Gibst du mir ein Buch, bitte? 

Tiltás, felszólítás Öffne die Tür, bitte! Kommt spielen!  

Javaslat és arra reagálás Möchtest du einen Tee? Ja, gerne!  Können wir 

gehen? 

Meghívás és arra reagálás Kommst du? Ja. Nein, leider nicht. Nein, es tut 

mir leid. 

Kínálás és arra reagálás Noch ein Stück Kuchen? Ja, bitte. Nein, danke. 
 

Interakcióban jellemző kommunikációs eszközök 

 

Visszakérdezés, ismétléskérés Wie bitte? Können Sie es wiederholen, bitte? Sag 

es noch einmal! 

Nem értés  Ich verstehe nicht.  

Betűzés kérése, betűzés Buchstabiere bitte. 

Felkérés lassúbb, hangosabb 

beszédre 

Kannst du bitte lauter / langsamer sprechen? 
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Fogalomkörök  (A2 / B1-) Kontakt 1 L1-7 

 

 

Cselekvés, 

történés, létezés 

kifejezése 

   

 jelenidejűség Präsens  Ich bin heute zu Hause. Die 

Sonne scheint schön. 

  Präsens mit 

Vokalwechsel  

trennbare Verben 

Der Zug fährt gleich ab. 

 

Er liest das Buch vor. 

 

 

múltidejűség Präteritum 

(hatte, war) 

Ich hatte keine Zeit. Ich war 

nicht zu Hause. 

 

 

Jövőidejűség Futur mit werden Ich werde einen Kochkurs 

besuchen. 

 személytelenség es, man Es regnet. Man spricht hier 

deutsch. 

Birtoklás 

kifejezése 

   

  haben Hast du ein Auto? 

  Possessivpronomen 

(mein, dein) 

Das ist meine Familie. 

  Genitiv mit von, -s Peters Vater besucht uns heute. 

Wer ist dieser Mann?- Der 

Vater von Peter! 

Térbeli 

viszonyok 

   

 irányok, 

helymeghatározás  

 hier, dort, links, rechts 

oben, unten, hinten… 

Mein Schreibtisch steht links. 

  in(A/D) Er geht ins Kino. Er war im 

Kino. 

Időbeli 

viszonyok 

   

 gyakoriság Wie oft? 

selten, manchmal, 

oft, immer, nie 

einmal, zweimal 

 

Ich spiele oft mit Peter. 

Ich mache Gymnastik zweimal 

am Tag. 

Ich gehe wöchentlich zweimal 

schwimmen. 

 

 

időpont in, um, am, wann? 

diese/dieses/diesen 

im Winter, um 8 Uhr, am 

Freitag 

Diesen Montag geht es nicht. 
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Mennyiségi 

viszonyok 

   

 számok  eins, zwei, hundert 

 határozott 

mennyiség 

 eine Portion Pommes 

 

 

határozatlan 

mennyiség 

alles, viel, wenig, 

nichts, mehr-mehrere 

 

Ich lerne viel, und ich habe 

wenig Zeit. Ich brauche mehr 

Geld/mehrere Bücher. 

Minőségi 

viszonyok 

   

  Wie? Ich bin zufrieden. Das finde ich 

prima. 

Modalitás 

 

 

 

 mögen, möchte 

können, wollen 

 

Ich mag es nicht.  

Ich möchte ein Eis. 

Er kann nicht schwimmen. 

Ich will nach Hause gehen. 

 felszólítás  Komm morgen wieder! Spielt 

Tennis! 

Nehmen Sie bitte Platz!  Gehen 

wir jetzt! 

Esetviszonyok 

 

   

 

 

 Nominativ,  

Akkusativ 

Dativ   

  

Präpositionen mit 

dem Akkusativ (für) 

Präpositionen mit 

dem Dativ ( mit) 

Er zeichnet Bilder. Grete fragt 

uns, nicht ihn. 

Er gibt seinem Freund die 

Karte. 

 Ich brauche das Zimmer für 

einen Tag. 

 

Ich komme mit meiner 

Freundin 

Logikai 

viszonyok 

 

kérdőszók 

 

Was? Wer? Wo? 

Wann? Wohin? 

Woher? Wieviel?  

Wer ist der Mann dort? 

Woher kommen Sie? 

Wohin fährst du? 

Szövegösszetartó 

eszközök 

 

 

 

Kötőszók 

Névmások 

(Nominativ, 

Akkusativ, Dativ) 

und/oder/aber/denn 

das, ich, mich, mein, 

mir, dir  

dieser/diese/dieses 

 

Ich bin Arzt und wohne in 

Berlin. 

Er lebt in Ungarn, aber er 

spricht kein Ungarisch. 

Ich zeige dir ein Foto. 

Dieser Mann ist mein Freund. 

 

 Tagadás  Nicht, nein, kein 
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Osztályozóvizsga feltétele: 

A félévi osztályozóvizsga követelménye a leadott tananyag függvényében határozható meg, 

az év végi a továbbhaladás feltételeivel egyezik meg. 

Továbbhaladás feltétele: a tanévben tanult témák szókincsére épülő készségek A2/B1- szintű 

elsajátítása az adott kommunikációs eszközök és fogalomkörök ismerete 

 

 

10. évfolyam 

B1 – szint 

 

Heti óraszám: 4 óra 

Éves óraszám: 144 óra 

Választott tankönyv: Maros Judit: KON-TAKT 1 

   Szitnyainé Gottlieb Éva – Maros Judit. KON-TAKT 2 

 

Témakörök Óraszám 

1. Személyes vonatkozások, család 16 óra 

2.Ember és társadalom 16 óra 

3. Szabadidő 18 óra 

4.Környezetünk 16 óra 

5.Életmód 16 óra 

6.Utazás, turizmus 16 óra 

7.Tudomány és technika 14 óra 

8. Iskola 16 óra 

Kiegészítő ismeretek: 

 

 Ismerkedés a szakmával 

 a témakörök elmélyítése, a helyi sajátosságokkal való 

kiegészítés (saját iskolám, iskolám ünnepei, hazám és/vagy 

célnyelvi országok ünnepei, szokásai stb.) 

 és/vagy 

 Differenciálás, gyakorlás: az elsajátított ismeretek 

begyakorlása, elmélyítése a tanulók egyéni igényeinek 

megfelelően 

 

 

16 óra 

Összesen: 144 óra 

 

Témakörök 

 

Témák Kapcsolódási pontok 

Személyes vonatkozások, család  

Személyes tervek 

A családtagok életének fontos állomásai 

A családi élet mindennapjai, otthoni teendők, 

Technika, életvitel és gyakorlat: 

család és háztartás  

 

Etika: gyermekkor, ifjúság, 
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háztartási munkák felnőttkor, öregkor, családi élet 

Ember és társadalom  

Emberek belső jellemzése 

Kapcsolat generációk között 

A tizenévesek világa: lakóközösség, 

munkamegosztás; női, férfi szerepek 

Hasonlóságok és különbségek emberek között, 

szokások más országokban 

Etika: társas kapcsolatok, előítélet, 

tolerancia, bizalom, együttérzés; 

szegények és gazdagok 

 

Környezetünk 

Különböző lakások a világban, berendezések 

Lakótársak 

A lakóhely nevezetességei, szolgáltatásai 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek; hon- és 

népismeret: lakóhely és környék 

hagyományai, az én falum, az én 

városom 

Az iskola 

Iskolai élet, egy iskola bemutatása, iskolatípusok, 

osztályzás 

Külföldi és hazai iskola közötti különbségek 

Az internet szerepe a tanulásban 

Tanulás külföldön, nyelvtanulás 

Történelem, társadalmi, és 

állampolgári ismeretek: a tanulás 

technikái, élethosszig tartó tanulás. 

 

Informatika: digitális tudásbázisok 

A munka világa 

Nyári munkavállalás, diákmunka 

Állásinterjú, álláshirdetés 

Diákmunka 

Az adott szakma ismeretanyagának bővítése 

Technika, életvitel és gyakorlat: 

pályaorientáció és munka  

Életmód 

Háztartási munkák 

Magyar ételkülönlegességek 

Technika, életvitel és gyakorlat: 

pályaorientáció és munka 

Biológia-egészségtan: egészséges 

életmód 

Szabadidő, művelődés, szórakozás 

Házibuli 

 

Utazás, turizmus 

A közlekedés eszközei, lehetőségei, tömegközle-

kedés, autós és kerékpáros közlekedés, taxi. 

Szálláslehetőségek (camping, ifjúsági szállás, 

szálloda, stb.) 

Szabadság, nyaralás itthon és külföldön 

Utazás repülőgéppel, a repülőtéren 

Jegyvásárlás 

Turisztikai célpontok: városnézés, látnivalók, 

nevezetességek, múzeum 

Technika, életvitel és gyakorlat: 

közlekedési ismeretek, 

közlekedésbiztonság, 

fenntarthatóság, 

környezettudatosság a 

közlekedésben. 

 

Földrajz: egyes meghatározó 

jellegű országok turisztikai 

jellemzői 

Tudomány és technika 

A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben 

Számítógépes tevékenységek 

Az internet szerepe a tanulásban és a munkában 

Az adott szakmához kapcsolódó technikai eszközök 

Informatika: IKT eszközök előnyei 

és kockázatai 
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Gazdaság és pénzügyek 

Jegyvásárlás, szolgáltatások, pénzváltás 

Technika, életvitel és gyakorlat: 

pénzügyi ismeretek. 

 

Kommunikációs eszközök  B1- 

 

 

Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs eszközök 

 

Megszólítás Entschuldigung… 

Köszönés, elköszönés  Guten Morgen / Tag! Auf Wiedersehen! Tschüs! 

Köszönet és arra reagálás Danke! Bitte! 

Bemutatkozás  Ich heiße Martin. 

Megszólítás  Entschuldigung, ich gehe jetzt. 

Érdeklődés hogylét iránt és arra 

reagálás 

Wie geht’s dir? Danke, prima. Und dir? 

Was fehlt dir? Ich habe Halsschmerzen. 

Bocsánatkérés és arra reagálás Entschuldigung! Kein Problem! 

Gratuláció, jókívánságok és arra 

reagálás 

Herzlichen Glückwunsch zum…! Danke. 

Fröhliche Weihnachten. 

Gute Besserung! 

Személyes levélben megszólítás, 

elköszönés 

Lieber Karl! 

herzlichst      Deine…, viele Grüße 

 

Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 

 

Sajnálkozás Es tut mir Leid! 

Öröm Ich freue mich, dass…/ Toll! 

Elégedettség, elégedetlenség Es ist prima.. Schade, dass… 

Csodálkozás Oh, das ist aber schön! 

Remény Ich hoffe, du kannst kommen! 

Bánat Schade, dass… 

Bosszúság Das ist aber schlimm! 

 

Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 

 

Véleménykérés és arra reagálás Magst du Mathe? Ja. 

Meiner Meinung nach ist die Aufgabe zu schwer. 

Valaki igazának az elismerése és el 

nem ismerése 

Da hast du (nicht) Recht! 

Egyetértés, egyet nem értés Ja, das stimmt! Das stimmt aber nicht!  

Tetszés, nemtetszés Das finde ich gut / blöd/ toll! 

Das gefällt mir. 

Akarat, kívánság, képesség ich will…,  Ich will das nicht. 

ich möchte…, Ich möchte nach Hause gehen. 
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ich kann… Ich kann jetzt mitgehen. 

Ich soll pünktlich zu Hause sein. 

Ígéret Ich mache das schon! 

Szándék, terv Ich will / werde schnell abwaschen. 

Dicséret, kritika Toll! Echt! Blödsinn! 

 

Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs eszközök 

 

Dolgok, személyek megnevezése, 

leírása 

Das ist mein Bruder.… Meine Mutter ist schön. 

Eesemények leírása Zuerst erreichten wir den Berg, dann sind wir 

hochgestiegen, und zum Schluss haben wir die 

Burg besichtigt. 

Információkérés, információadás Wie ist das Zimmer? Prima. /Wie alt bist du? 12. 

Können Sie mir bitte sagen….? 

Igenlő vagy nemleges válasz ja, nein, nicht,  

kein, doch 

Ich habe kein Geld. Doch, ich spiele auch! 

Tudás, nem tudás Ich weiß (nicht). 

Bizonyosság, bizonytalanság Ich weiß es genau. Ich weiß nicht, ob es wirklich 

regnet oder nicht. 
 

A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs eszközök 

 

Kérés Ein Buch, bitte!  Gibst du mir ein Buch, bitte? 

Tiltás, felszólítás Öffne die Tür, bitte! Kommt spielen!  

Javaslat és arra reagálás Möchtest du einen Tee? Ja, gerne!  Können wir 

gehen? 

Meghívás és arra reagálás Kommst du? Ja. Nein, leider nicht. Nein, es tut 

mir leid. 

Kínálás és arra reagálás Noch ein Stück Kuchen? Ja, bitte. Nein, danke. 
 

Interakcióban jellemző kommunikációs eszközök 

 

Visszakérdezés, ismétléskérés Wie bitte? Können Sie es wiederholen, bitte? Sag 

es noch einmal! 

Nem értés  Ich verstehe nicht.  

Betűzés kérése, betűzés Buchstabiere bitte. 

Felkérés lassúbb, hangosabb 

beszédre 

Kannst du bitte lauter / langsamer sprechen? 

 

 

Fogalomkörök  B1- szint 

Kon-takt 1 L8, Kon-Takt 2 L1-5 
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Cselekvés, 

történés, létezés 

kifejezése 

   

 igepárok liegen/legen, 

stehen/stellen 

Das Buch liegt nicht hier. 

Ich lege das Buch auf den 

Tisch. 

 múltidejűség (1) Präteritum 

(szabályos és 

rendhagyó igék) 

Perfekt (sein/haben) 

Er machte einen Fehler. Ich 

ging in die Schule. 

Ich habe ein Eis gegessen. 

Er ist nach Hause gefahren. 

 múltidejűség (2) Modalverben im 

Präteritum (konnte, 

wollte, musste, durfte) 

Er konnte uns nicht helfen. 

  sich-Verben Ich freue mich. Er duscht sich. 

Birtoklás 

kifejezése 

   

  gehören + D. 

(<>gehören zu) 

Dieses Fahrrad gehört mir. 

(Zur Wohnung gehört eine 

Garage.) 

Térbeli 

viszonyok 

   

  auf, vor, hinter, neben 

(A/D) 

Ich lege das Heft auf den Tisch. 

Er steht neben dem Bett. 

  Präpositionen mit dem 

Akkusativ (über, 

durch) 

Sie spazieren durch den Park. 

Er geht über die Brücke. 

Időbeli 

viszonyok 

   

  voriges/nächstes  

 

gegen 

 

monatlich/wöchentlich 

Voriges Jahr fuhren wir nach 

Berlin.  

Er wird gegen acht nach Hause 

kommen. 

Ich habe zwei Stunden 

wöchentlich. 

 időtartam Wie lange?  

von … bis 

seit 

dátum 

Ich war von 5 bis 6 in der 

Konditorei. Seit vier Jahren 

wohne ich in dieser Stadt. 

am vierten Oktober 

Mennyiségi 

viszonyok 

   

 sorszámok erst, viert Gehen Sie die erste Straße 

links. 



 419. 
 

 határozatlan 

mennyiség 

Viel/wenig <>viele, 

wenige 

Ich lerne viel, und ich habe 

wenig Zeit. 

Viele meinen, es stimmt nicht! 

  Was für ein? 

Welcher? 

(Adjektivdeklination) 

Das ist eine leichte Aufgabe. 

Ich finde den roten Rock 

modisch. Sie hat einen reichen 

Mann geheiratet. 

 Hasonlítás 

fokozás 

so…, wie 

als 

Er ist nicht so gross, wie mein 

Bruder. 

Dieses Auto fährt schneller als 

ein Zug. 

Sie ist am schönsten. 

Minőségi 

viszonyok 

   

  Was für 

ein?/Welcher? 

Adjektivdeklination 

Was für ein Film ist das? 

Das ist ein deutscher Krimi. 

Welchen Film willst du sehen? 

– Den deutschen Krimi. 

Modalitás    

 

 

 dürfen Dürfen wir hier spielen? 

 Feltételes mód wäre/hätte, würde 

könnte/müsste 

Ich wäre lieber zu Hause. 

Er hätte gern ein Auto. 

Könntest du mir helfen? 

Esetviszonyok    

 

 

 

 Dativ (2) 

 

Genitiv 

 

Prapositionen mit dem 

Akkusativ (entlang) 

Keinem Gast gefällt dieses 

Angebot. 

Die Tür des Zimmers führt in 

den Garten. 

Gegen Sie hier den Fluß 

entlang. 

Logikai 

viszonyok 

   

 

 

 

 

alárendelések Kausalsatz 

Objektsatz 

 

Wir sind müde, weil wir heute 

sehr viel gelernt haben. 

Ich weiß (nicht) dass (ob) dir 

das schon klar ist. 

Szövegösszetartó 

eszközök 
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 Kötőszók  

 

trotzdem, weil,  

 

dass, ob 

 

 

kettős kötőszók 

(entweder-oder, 

weder-noch, sowohl-

als auch) 

Er ist krank, trotzdem geht er 

arbeiten. Er ist böse, weil  es 

immer regnet. Er meint, daß es 

nicht stimmt. Er fragt, ob es 

stimmt. 

Er hat weder eine Frau noch 

ein Tier. 

 

Osztályozóvizsga feltétele: 

A félévi osztályozóvizsga követelménye a leadott tananyag függvényében határozható meg, 

az év végi a továbbhaladás feltételeivel egyezik meg. 

Továbbhaladás feltétele: a tanévben tanult témák szókincsére épülő készségek B1- szintű 

elsajátítása az adott kommunikációs eszközök és fogalomkörök ismerete. 

 

A továbbhaladás feltételeihez a következő fogalomkörök ismerete és használata: 

 

 

Fogalomkörök B1- 

9. – 10. évfolyam 
 

Cselekvés, 

történés, létezés 

kifejezése 

   

 jelenidejűség Präsens Ich bin heute zu Hause. Die 

Sonne scheint schön. 

  Präsens mit 

Vokalwechsel,  

 
trennbare Verben 

Der Zug fährt gleich ab. 

  

Er liest das Buch vor. 

 múltidejűség,  Präteritum 

 

Perfekt 

Er machte einen Fehler. Ich 

ging in die Schule.. 

 

Ich habe ein Eis gegessen. 

 jövőidejűség Futur  

 

Ich werde dieses Jahr nach 

Spanien fahren.  

  sich-Verben Ich freue mich. 

 személytelenség es Es ist warm. Es schneit. 

Birtoklás 

kifejezése 
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  haben 

 

Ich habe einen Bruder.  

  Possessivpronomen Das ist meine Familie. 

  gehören + D. Dieses Fahrrad gehört mir. 

  von, -s Peters Vater besucht uns heute. 

Wessen Vater? Der Vater von 

Peter! 

Térbeli 

viszonyok 

   

 irányok, 

helymeghatározás  

 hier, dort, links, rechts 

oben, unten, hinten… 

Mein Schreibtisch steht links. 

  in, auf, vor, hinter, 

neben (A/D) 

Ich lege das Heft auf den Tisch. 

Er steht neben dem Bett. 

  Präpositionen mit 

dem Akkusativ 

Kommen Sie dis Strasse 

entlang! 

  Präpositionen mit 

dem Dativ 

Die Zeitschriften sind bei 

meiner Freundin. 

Időbeli 

viszonyok 

   

 gyakoriság Wie oft? 

selten, manchmal, 

oft, immer, nie 

einmal, zweimal 

monatlich, 

wöchentlich 

Ich spiele oft mit Peter. 

 

Ich mache Gymnastik zweimal 

am Tag. 

Ich gehe wöchentlich zweimal 

schwimmen. 

 időpont in, um, am, wann? 

jeder, dieser,, voriger  

gegen 

im Winter, um 8 Uhr, am 

Freitag 

Vorigen Freitag fuhren wir nach 

Berlin. 

Er wird gegen acht nach Hause 

kommen. 

 időtartam Wie lange? von … 

bis 

seit 

Ich war von 5 bis 6 in der 

Konditorei. 

Seit vier Jahren wohne ich in 

dieser Stadt. 

Mennyiségi 

viszonyok 

   

 számok  eins, zwei 

 határozott 

mennyiség 

 eine Portion Pommes 
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 határozatlan 

mennyiség 

alles, viel, wenig, 

nichts 

viele, wenige 

Ich lerne viel, und ich habe 

wenig Zeit. 

Viele meinen, es stimmt nicht! 

 sorszámok erst, viert Der vierte auf dem Foto bin ich. 

Minőségi 

viszonyok 

   

  Wie? Ich bin zufrieden. Das finde ich 

prima. 

  Was für ein? 

Welcher? 

(Adjektivdeklination) 

Das ist eine leichte Aufgabe. 

Ich finde den roten Rock 

modisch  

 hasonlítás so…, wie 

als 

Er ist nicht so groß, wie mein 

Bruder. 

Dieses Auto fährt schneller als 

ein Mercedes. 

Modalitás  möchte 

können, wollen 

 

mögen, dürfen 

Ich möchte ein Eis. 

Er kann nicht schwimmen. 

Ich will nach Hause. 

Ich mag nicht singen und ich 

kann auch nicht. 

Der Kranke darf noch nicht 

aufstehen. 

 felszólítás  Komm morgen wieder! Spielt 

Tennis! 

Nehmen Sie bitte Platz!  Gehen 

wir jetzt! 

Esetviszonyok  Nominativ, 

Akkusativ 

Dativ, Genitiv 

Er zeichnet Bilder. Grete fragt 

uns, nicht ihn. 

Er gibt seinem Freund die 

Hand.  

Die Tür des Zimmers führt in 

den Garten. 

Logikai 

viszonyok 

alárendelések Kausalsatz 

 

Objektsatz 

Temporalsatz 

Wir sind müde, weil wir heute 

sehr viel gelernt haben. 

Ich weiß (nicht) dass (ob) dir 

das schon klar ist. 

Als ich jung war,…. 

Immer wenn ich hier bin, gehe 

ich ins Schwimmbad. 
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Szövegösszetartó 

eszközök 

kötőszók 

névmások 

 

 

 

 

und/oder/aber/denn 

das 

ich, mich, mein, mir, dir  

dieser 

man 

Függő beszéd jelen időben  Sie sagte, dass sie heute ins 

Kino geht. 

 

 

 

11–12. évfolyam 

 

A fejlesztés területei 

 

Fejlesztési egység Hallott szöveg értése 

Előzetes tudás 

A1, azaz a tanuló már megért ismerős szavakat és alapvető 

fordulatokat, amelyek a személyére, családjára vagy a közvetlen 

környezetében előforduló konkrét dolgokra vonatkoznak. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az ismert szavak, a leggyakoribb fordulatok megértése, ha közvetlen, 

személyes dolgokról van szó; 

a rövid, világos, egyszerű megnyilatkozások, szóbeli közlések 

lényegének megértése; 

néhány, a megértést segítő alapvető stratégia egyre önállóbb 

alkalmazása.  

A fejlesztés tartalma 

Az ismert nyelvi elemekre támaszkodó, szükség szerint nonverbális elemekkel támogatott 

célnyelvi óravezetés folyamatos követése (például osztálytermi rutincselekvések, a közös 

munka megszervezése, eszközhasználat) és a tanári utasítások megértése. 

A legfontosabb témákkal kapcsolatos fordulatok és kifejezések megértése (például alapvető 

személyes és családi adatok, vásárlás, közvetlen környezet, foglalkozás). 

A lényeges információ megértése és kiszűrése kiszámítható, hétköznapi témákról szóló 

rövid hangfelvételekből, ha a megszólalók lassan és világosan beszélnek. 

Az egyszerű, begyakorolt beszélgetésekbe való bekapcsolódáshoz szükséges alapvető 

információk megértése. 

Lassú és világos, köznapi beszélgetés témájának megértése. 

Ismerős témákról folyó, világos, köznyelvi beszéd megértése, szükség esetén visszakérdezés 

segítségével. 

Egyszerű útbaigazítás megértése például gyalogos közlekedés vagy tömegközlekedés 

használata esetén. 

Telefonbeszélgetésben az alapvető információk megértése (hívás tárgya, kit kell keresni 

stb.). 

A tényközlő televíziós és rádiós hírműsorok témaváltásainak követése, a tartalom 

lényegének megértése. 

Különböző beszélők egyre nagyobb biztonsággal való megértése, amennyiben azok a 

célnyelvi normának megfelelő kiejtéssel, a tanuló nyelvi szintjéhez igazított tempóban, 

szükség esetén szüneteket tartva és a lényegi információkat megismételve beszélnek. 
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Alapvető stratégiák használata, például az ismeretlen szavak jelentésének kikövetkeztetése a 

szövegösszefüggésből, a nemzetközi vagy más nyelven tanult szavak felhasználása a hangzó 

szöveg megértéséhez, a várható vagy a megjósolható információk keresése. 

A vizuális elemek (képek, gesztusok, mimika, testbeszéd) felhasználása a szövegértés 

támogatására. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Üzenetek, útbaigazítás, rövid részletek a médiából (például időjárás-jelentés, interjúk, 

riportok), dalok, kisfilmek, rajz- és animációs filmek, történetek, versek, párbeszédek. 

 

 

Fejlesztési egység Szóbeli interakció 

Előzetes tudás 

A1 nyelvi szint, azaz egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt 

beszédfordulatokkal folytatott kommunikáció. Személyes adatokra 

vonatkozó kérdések és válaszok. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Kommunikáció egyszerű és közvetlen információcserét igénylő 

feladatokban számára ismert témákról egyszerű nyelvi eszközökkel, 

begyakorolt beszédfordulatokkal; 

részvétel rövid beszélgetésekben; 

kérdésfeltevés és válaszadás kiszámítható, mindennapi helyzetekben; 

gondolatok és információk cserélje ismerős témákról; 

egyre több kompenzációs stratégia tudatos alkalmazása, hogy 

megértesse magát, illetve megértse beszédpartnerét;  

törekvés a célnyelvi normához közelítő kiejtésre, intonációra és 

beszédtempóra. 

A fejlesztés tartalma 

Kapcsolatok létesítése: üdvözlés, elköszönés, bemutatkozás, mások bemutatása. 

Beszélgetés kezdeményezése, fenntartása és befejezése egyszerű módon. 

A mindennapi élet gyakran előforduló feladatainak megoldása (például utazás, útbaigazítás, 

szállás, étkezés, vásárlás, bank). 

Mindennapos gyakorlati kérdések megvitatása (például barátok meghívása, programok 

szervezése, megvitatása), egyszerű, mindennapi információk megszerzése és továbbadása. 

Érzések egyszerű kifejezése, köszönetnyilvánítás, egyszerű tanácsok kérése és adása. 

Vélemény egyszerű kifejezése (tetszés és nemtetszés, érdeklődés mások véleménye iránt, 

egyetértés és egyet nem értés) 

Az alapvető kommunikációs szükségletekhez, egyszerű, begyakorolt tranzakciók 

lebonyolításához elegendő szókincs és néhány egyszerű szerkezet helyes használata. 

A leggyakrabban előforduló kötőszavak alkalmazása szócsoportok és egyszerű mondatok 

összekapcsolására. 

A célnyelv tudatos használata a tanórai tevékenységek során a tanárral és a társakkal.  

Lehetőség esetén kapcsolatfelvétel, rövid társalgásban való részvétel célnyelvi beszélőkkel. 

Rákérdezés a meg nem értett kulcsszavakra vagy fordulatokra, ismétlés kérése megértés 

hiányában. 

Metakommunikációs és vizuális eszközök használata a mondanivaló támogatására. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Szerepjátékok, társasjátékok, dramatizált jelenetek, rövid társalgás, véleménycsere, 

információcsere, tranzakciós és informális párbeszédek. 
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Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 

Előzetes tudás 
A1, azaz a tanuló bemutatja magát és környezetét egyszerű fordulatokkal 

és mondatokkal. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Rövid, összefüggő beszéd egyre bővülő szókinccsel, egyszerű 

beszédfordulatokkal magáról és közvetlen környezetéről;  

megértetés a szintnek megfelelő témakörökben; 

a célnyelvi normához közelítő kiejtés, intonáció és beszédtempó 

alkalmazása. 

 

 

A fejlesztés tartalma 

Egyre bővülő szókinccsel, egyszerű nyelvi elemekkel megfogalmazott szöveg elmondása 

ismert témákról, felkészülés után. 

Történetmesélés, élménybeszámoló egyszerű nyelvtani szerkezetekkel, mondatfajtákkal. 

A mindennapi környezet (emberek, helyek, család, iskola, állatok), továbbá tervek, szokások, 

napirend és személyes tapasztalatok bemutatása.  

Egyszerű állítások, összehasonlítások, magyarázatok, indoklások megfogalmazása. 

Csoportos előadás vagy prezentáció jegyzetek alapján. 

Önálló vagy csoportban létrehozott alkotás rövid bemutatása és értékelése (például közös 

plakát). 

Az összefüggő beszéd létrehozásakor a begyakorolt nyelvi eszközök használata, ismerős 

helyzetekben ezek egyszerű átrendezése, kibővítése. 

A helyes kiejtés gyakorlása autentikus hangzóanyag segítségével. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Rövid történetek, témakifejtés, képleírás, élménybeszámoló, véleménynyilvánítás, bejelentés, 

csoportos előadás vagy prezentáció, projekt bemutatása. 

 

Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése  

Előzetes tudás 

A1, azaz a tanuló megérti egyszerű leírások, üzenetek, útleírások fő 

gondolatait, alapvető információkat keres nagyon egyszerű 

szövegekben. Tudja, hogy a szövegek címe, megformálása, a hozzá 

tartozó képek segítenek a szöveg megértésében. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési céljai 

Az adott helyzetben fontos konkrét információk megtalálása 

egyszerű, ismerős témákról írt autentikus szövegekben;  

egyszerű instrukciók megértése, a fontos információk kiszűrése 

egyszerű magánlevelekből, e-mailekből és rövid eseményeket 

tartalmazó szövegekből. 

A fejlesztés tartalma 

Konkrét információk megértése rövid, egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazott, 

mindennapi szövegekben (például hirdetések, prospektusok, étlap, menetrend). 

Lényeges információk megtalálása egyszerű, ismerős témákkal kapcsolatos magánlevelekben, 

e-mailekben, brosúrákban és rövid, eseményeket tartalmazó újságcikkekben. 

A közhasználatú táblák és feliratok megértése utcán, nyilvános helyeken és iskolában. 

A mindennapi életben előforduló egyszerű használati utasítások, instrukciók megértése. 

Közismert témákhoz kapcsolódó konkrét információk keresése honlapokon. 
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Egyszerű, rövid történetek, mesék, versek és egyszerűsített célnyelvi irodalmi művek olvasása. 

Alapvető szövegértési stratégiák használata, például a nemzetközi és a más nyelven tanult 

szavak, a várható vagy megjósolható információk keresése, továbbá a logikai, illetve időrendi 

kapcsolatokra utaló szavak felismerése. 

Az autentikus szövegek jellegéből fakadó ismeretlen fordulatok kezelése a szövegben. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Hirdetések, plakátok, nyomtatványok, egyszerű üzenetek, útleírások, képeslapok, feliratok, 

étlapok, menetrendek, egyszerű biztonsági előírások, eseményeket leíró újságcikkek, 

hagyományos és elektronikus magánlevelek, internetes fórumok hozzászólásai, képregények, 

ismeretterjesztő szövegek, egyszerűsített irodalmi szövegek, történetek, versek, dalszövegek. 

 

Fejlesztési egység Íráskészség 

Előzetes tudás 
A1, azaz a tanuló minta alapján néhány közismert műfajban nagyon 

egyszerű és rövid, tényközlő szövegeket ír őt érdeklő, ismert témákról. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Összefüggő mondatokat írása a közvetlen környezetével kapcsolatos 

témákról; 

az írás kommunikációs eszközeként történő használata egyszerű 

interakciókban; 

ismerős témákhoz kapcsolódó gondolatok egyszerű kötőszavakkal 

összekapcsolt mondatsorokban, írásban történő kifejezése; 

minta alapján néhány műfajban egyszerű és rövid, tényközlő szövegek 

írása őt érdeklő, ismert témákról. 

A fejlesztés tartalma 

Szavak és rövid, jól olvasható szövegek másolása és diktálás utáni leírása. 

Egyszerű, rövid szövegből vázlat készítése. 

Egyszerű szerkezetű, összefüggő mondatok írása a tanuló közvetlen környezetével kapcsolatos 

témákról, különböző szövegtípusok létrehozása (például leírás, élménybeszámoló, párbeszéd). 

Egyszerű írásos minták követése; aktuális, konkrét és egyszerű tartalmakkal való megtöltésük. 

Formanyomtatvány kitöltése a tanuló és mások alapvető személyes adataival. 

Az írás egyszerű tagolása: rövid bevezetés és lezárás. 

Közvetlen szükségletekhez kapcsolódó témákról rövid, egyszerű feljegyzés, üzenet készítése 

állandósult kifejezések használatával. 

Személyes információt, tényt, véleményt kifejező rövid üzenet, komment írása (például 

internetes fórumon, blogban). 

Egyszerű levél, e-mail írása (például köszönetnyilvánítás, elnézéskérés, információközlés, vagy 

programegyeztetés) a legalapvetőbb szerkezeti és stílusjegyek követésével (például 

megszólítás, elköszönés). 

Rövid, egyszerű önéletrajz írása. 

Kreatív, önkifejező műfajokkal való kísérletezés (például vers, rap, rigmus, dalszöveg, rövid 

jelenet írása, illetve átírása). 

Kész szövegekből hasznos fordulatok kiemelése és saját írásában való alkalmazása. 

A mondanivaló közvetítése egyéb vizuális eszközökkel (például nyilazás, kiemelés, 

központozás, internetes/SMS rövidítés, emotikon, rajz, ábra, térkép, kép). 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Hagyományos és elektronikus nyomtatványok, listák, hagyományos és elektronikus 

képeslapok, poszterszövegek, képaláírások, üzenetek, SMS-ek/MMS-ek, levelek, e-mailek 

vagy internes profilok, üzenetek, internetes bejegyzések, instrukciók, történetek, elbeszélések, 

mesék, leírások, versek, rapszövegek, rigmusok, dalszövegek, jelenetek. 
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A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

A2 szintű nyelvtudás.  

A tanuló képes egyszerű hangzó szövegekből kiszűrni a lényeget és 

néhány konkrét információt. 

Részt tud venni nagyon rövid beszélgetésekben, képes feltenni és 

megválaszolni kérdéseket kiszámítható, mindennapi helyzetekben, képes 

gondolatokat és információt cserélni ismerős témákról. 

Képes ismerős témakörökben rövid összefüggő szóbeli megnyilatkozásra 

egyszerű, begyakorolt mondatszerkezetek, betanult fordulatok, alapvető 

szókincs segítségével.  

Megért ismerős témákról írt rövid szövegeket, megtalálja a szükséges 

információkat egyszerű szövegekben, különböző szövegtípusokban.  

Összefüggő mondatokat, rövid tényközlő szöveget ír hétköznapi, őt érintő 

témákról minta alapján. 

 

 

 

11. évfolyam 

B1- / B1 szint 

 

Heti óraszám: 4 óra 

Éves óraszám: 144 óra 

Választott tankönyv: Szitnyainé Gottlieb Éva – Maros Judit. KON-TAKT 2 

    Szitnyainé Gottlieb Éva – Maros Judit. KON-TAKT 3 

 

 

Témakörök Óraszám 

1.Ember és társadalom 14 óra 

2.Személyes vonatkozások, család 14 óra 

3.Gazdaság és pénzügyek 14 óra 

4.Környezetünk 13 óra 

5.Életmód 13 óra 

6.Szabadidő, utazás, turizmus 13 óra 

7.Munka világa 14 óra 

8. Iskola 13 óra 

 

Kiegészítő ismeretek:  

 Ismerkedés a szakmával 

 Differenciálás, gyakorlás: az elsajátított 

ismeretek begyakorlása, elmélyítése a 

tanulók egyéni igényeinek megfelelően 

 és/vagy 

 témakörök elmélyítése, a helyi 

sajátosságokkal való kiegészítés (saját 

iskolám, iskolám ünnepei, hazám 

és/vagy célnyelvi országok ünnepei, 

szokásai stb.) 

36 óra 

Összesen 144 óra 

Témakörök 
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Témák Kapcsolódási pontok 

Személyes vonatkozások, család  

Családi élet, személyes tervek (pályaválasztás) 

Otthoni teendők 

Technika, életvitel és gyakorlat: 

család és háztartás  

Etika: önismeret 

Ember és társadalom  

Ünnepek, családi ünnepek, ajándékozás 

Ünnepek itthon és német nyelvterületen 

Konfliktusok és kezelésük pl. nyaralási 

előkészületnél 

Etika: családi és emberi 

kapcsolatok, tolerancia, bizalom, 

együttérzés 

 

Környezetünk 

Az otthon: városi és falusi élet 

Növények és állatok a környezetünkben 

Környezetvédelem a szűkebb környezetünkben 

Időjárási viszonyok 

 

Technika, életvitel és gyakorlat: 

fenntarthatóság, 

környezettudatosság otthon és a 

lakókörnyezetben, víz és energia- 

takarékosság, újrahasznosítás 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek; hon- és 

népismeret: lakóhely és környék 

hagyományai, az én falum, az én 

városom 

Földrajz: településtípusok 

Biológia-egészségtan: életközösség, 

védett természeti értékek 

Az iskola 

Az ismeretszerzés különböző módjai. 

Nyelvtanulás külföldön, iskolai hagyományok 

 

Történelem, társadalmi, és 

állampolgári ismeretek: a tudás 

fogalmának átalakulása, a tanulás 

technikái, élethosszig tartó tanulás. 

A munka világa 

Foglalkozások és a szükséges kompetenciák, 

pályaválasztás 

Önéletrajz, motivációs levél 

Az adott szakmához kapcsolódó ismeretek bővítése 

Technika, életvitel és gyakorlat: 

pályaorientáció és munka 

Életmód 

Betegségek, baleset, sérülések 

Orvosnál, gyógykezelések 

Testrészek 

Étkezési szokások 

Étkezés éttermekben, ételrendelés telefonon, 

interneten 

Egészséges és egészségtelen életmód 

Technika, életvitel és gyakorlat: 

testi és lelki egészség, balesetek 

megelőzése, egészséges ételek 

Biológia-egészségtan: egészséges 

életmód, testrészek, a betegségek 

ismérvei, betegségmegelőzés, 

elsősegély 

Szabadidő, művelődés, szórakozás 

Szabadidős elfoglaltságok, hobbik. 

Sportok, extrém sportok 

Számítógép, internet 

Kulturális és sportélet nálunk és a célországban 

Földrajz: más népek kultúrái. 

Informatika: e-könyvek, 

médiatudatosság. 

Testnevelés és sport: a rendszeres 

testedzés 

Utazás, turizmus Technika, életvitel és gyakorlat: 
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A közlekedés eszközei, lehetőségei 

Az egyéni és a társasutazás előnyei és hátrányai 

Turisztikai célpontok itthon és külföldön 

Osztálykirándulás 

 

közlekedési ismeretek, 

környezettudatosság a 

közlekedésben. 

Földrajz: a kulturális élet földrajzi 

alapjai, egyes meghatározó jellegű 

országok turisztikai jellemzői. 

Tudomány és technika 

A technikai eszközök és az internet szerepe a 

mindennapi életben és az adott szakmához 

kapcsolódó munkában. 

 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek; fizika: 

tudománytörténeti jelentőségű 

felfedezések, találmányok. 

Informatika: számítógépen 

keresztül való kapcsolattartás, 

információ keresése, az 

informatikai eszközöket alkalmazó 

média megismerése, a netikett 

alapjainak megismerése 

Gazdaság és pénzügyek 

Szolgáltatások 

Az adott szakma gazdasági vonatkozásai 

Technika, életvitel és gyakorlat: 

pénzügyi ismeretek. 

 

 

 

Kommunikációs eszközök B1-/B1 

 

 

1. Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs eszközök 

 

Megszólítás Entschuldigung… 

Köszönés, elköszönés  Guten Morgen / Tag! Auf Wiedersehen! Tschüs! 

Köszönet és arra reagálás Danke! Bitte! 

Bemutatkozás, bemutatás  Ich heiße Martin. Ich möchte Ihnen Herrn Schulze 

vorstellen. 

Megszólítás  Entschuldigung, ich gehe jetzt. 

Érdeklődés hogylét iránt és arra 

reagálás 

Wie geht’s dir? Danke, prima. Und dir? 

Was fehlt dir? Ich habe Halsschmerzen. 

Bocsánatkérés és arra reagálás Entschuldigung! Kein Problem! 

Gratuláció, jókívánságok és arra 

reagálás 

Herzlichen Glückwunsch zum…! Danke. Fröhliche 

Weihnachten. 

Gute Besserung! 

Ich gratuliere Ihnen zum Geburtstag! Danke, sehr 

nett von Ihnen. 

Személyes levélben megszólítás, 

elköszönés 

Lieber Karl! 

herzlichst      Deine…, viele Grüsse 

 

2. Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 
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Hála Wir sind Ihnen sehr dankbar dafür, dass Sie uns 

geholfen haben. 

Sajnálkozás Es tut mir Leid! 

Öröm Ich freue mich, dass…/ Toll! 

Es freut mich, dass… 

Elégedettség, elégedetlenség Es ist prima, dass.. Schade, dass… 

Csodálkozás Oh, das ist aber schön! 

Das kann doch nicht wahr sein! 

Remény Ich hoffe, du kannst kommen! 

Félelem Ich habe Angst, dass er es vergessen hat. 

Bánat Schade, dass… 

Bosszúság Das ist aber schlimm! 

 

3. Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 

 

Véleménykérés és arra reagálás Magst du Mathe? Ja. 

Meiner Meinung nach ist die Aufgabe zu schwer. 

Valaki igazának az elismerése és el 

nem ismerése 

Da hast du (nicht) Recht! 

Egyetértés, egyet nem értés Ja, das stimmt! Das stimmt aber nicht!  

Er ist anderer Meinung, das weiß ich! 

Tetszés, nemtetszés Das finde ich gut / blöd/ toll! 

Das gefällt mir. 

Ellenvetés és visszautasítása Sie haben Recht, aber… 

Akarat, kívánság, képesség Ich will…,  Ich will das nicht. 

Ich möchte…, Ich möchte nach Hause gehen. 

Ich kann…, Ich kann jetzt mitgehen. 

Ich soll pünktlich zu Hause sein. 

Ígéret Ich mache das schon! 

Szándék, terv Ich will / werde schnell abwaschen. 

Dicséret, kritika, szemrehányás Toll! Echt! Blödsinn! Konntest du wirklich nicht 

früher kommen?! 

 

4. Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs eszközök 

 

Dolgok, személyek megnevezése, 

leírása 

Das ist mein Bruder. Meine Mutter ist schön. 

események leírása Zuerst erreichten wir den Berg, dann sind wir 

hochgestiegen, und zum Schluss haben wir die Burg 

besichtigt. 

Információkérés, információadás Wie ist das Zimmer? Prima. /Wie alt bist du? 12. 

Können Sie mir bitte sagen….? 
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Igenlő vagy nemleges válasz ja, nein, nicht 

kein, doch 

Ich habe kein Geld. Doch, ich spiele auch! 

Tudás, nem tudás Ich weiß (nicht). 

Bizonyosság, bizonytalanság Ich weiß es genau. Ich weiß nicht, ob es wirklich 

regnet oder nicht. 

 

5. A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs eszközök 

 

Kérés Ein Buch, bitte!  Gibst du mir ein Buch, bitte? 

Tiltás, felszólítás Öffne die Tür, bitte! Kommt spielen!  

Javaslat és arra reagálás Möchtest du einen Tee? Ja, gerne!  Können wir 

gehen? 

Meghívás és arra reagálás Kommst du? Ja. Nein, leider nicht. Nein, es tut mir 

leid. 

Kínálás és arra reagálás Noch ein Stück Kuchen? Ja, bitte. Nein, danke. 

Reklamálás Entschuldigung ich habe ein Problem 

Tanácskérés és adás, ajánlattétel Was sagst du dazu? Ich schlage dir vor,… 

Segítség felajánlása, elfogadása Kann ich Ihnen helfen? Danke, ich schaffe es schon. 

 

6. Interakcióban jellemző kommunikációs eszközök 

 

Visszakérdezés, ismétléskérés Wie bitte? Können Sie es wiederholen, bitte? Sag es 

noch einmal! 

Nem értés  Ich verstehe nicht.  

Betűzés kérése, betűzés Buchstabiere bitte. 

Felkérés lassúbb, hangosabb beszédre Kannst du bitte lauter / langsamer sprechen? 
 
 
 
 
Fogalomkörök -  B1-/B1 

Kon-Takt 2 L 6-8, Kon-takt 3 L 1-3 

 

Cselekvés, 

történés, 

létezés 

kifejezése 
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 Szenvedő szerkezet  Passiv im Präsens, 

Präteritum, Perfekt 

 

 

Zustandspassiv 

Passiv mit 

Modalverben 

Sie werden am Flughafen 

abgeholt. Es wurde schon 

längst erledigt. Sind die 

Gäste schon eingeladen 

worden? 

Das Fenster ist geöffnet. 

Das Auto kann nicht 

repariert werden. 

 Műveltetés lassen Sie lasen das Essen 

liefern. 

Modalitás    

 

 

Modalverben  sollen 

 

Du könntest/müsstest das 

viel schneller machen. 

 Feltételes mód sollte Wir sollten ihn anrufen. 

Logikai 

viszonyok 

   

 

 

 

 Temporalsatz (als, 

wenn) 

 

Finalsatz (um+zu, 

damit) 

zu + Infinitiv 

szerkezetek 

Wenn er zu Hause ist, 

sieht er immer nur fern. 

Als er jung war, fuhr er 

öfter ins Ausland.  

Sie steht früh auf, um für 

das Wochenende 

einzukaufen. 

Vergiss nicht, mich 

anzurufen. 

Függő 

beszéd 

 jelen időben 

(Präsens) 

Sie sagte, dass sie heute 

ins Kino geht. 

Szöveg 

összetartó 

elemek 

   

 Kötőszók obwohl, trotzdem 

 

 

Obwohl die Aufgabe 

schwer war, konnten 

viele sie richtig lösen. 

 

 Kölcsönös névmások (mit)einander Sie helfen einander. 

 Relativsatz/Relativpronomen der/dessen 

 

 

wer/wen/wem/wessen 

wo 

Er ist der Mann, der 

gestern gekommen 

ist/dessen Auto gestohlen 

wurde. 

Ich weiß nicht, wer die 

Frau ist. 
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Osztályozóvizsga feltétele: 

A félévi osztályozóvizsga követelménye a leadott tananyag függvényében határozható meg, 

az év végi a továbbhaladás feltételeivel egyezik meg. 

Továbbhaladás feltétele: a tanévben tanult témák szókincsére épülő készségek B1-/B1 szintű 

elsajátítása az adott kommunikációs eszközök és fogalomkörök ismerete 

 

 

12. évfolyam 

B1 szint 

 

Heti óraszám: 4 óra 

Éves óraszám: 128 óra 

Választott tankönyv: Szitnyainé Gottlieb Éva – Maros Judit. KON-TAKT 3 

 

Témakörök Óraszám 

1. Személyes vonatkozások, család 12 óra 

2. Ember és társadalom  12 óra 

3. Környezetünk 12 óra 

4.Iskola 10 óra 

5. Munka világa 10 óra 

6. Életmód  10 óra 

7. Szabadidő, szórakozás  10 óra 

8. Utazás, turizmus 10 óra 

9. Tudomány és technika 10 óra 

 

Kiegészítő ismeretek:  

 a témakörök elmélyítése, a helyi sajátosságokkal való 

kiegészítés (saját iskolám, iskolám ünnepei, hazám és/vagy 

célnyelvi országok ünnepei, szokásai stb.) 

 és/vagy 

 Differenciálás, gyakorlás: az elsajátított ismeretek 

begyakorlása, elmélyítése a tanulók egyéni igényeinek 

megfelelően 

 és/vagy 

 Ismerkedés a szakmával 

 

32 óra 

Összesen 128 óra 

 

Témakörök 

 

Témák Kapcsolódási pontok 

Személyes vonatkozások, család  

Konfliktusok a családban és ezek kezelése 

Családi kapcsolatok 

 

Technika, életvitel és gyakorlat: család 

és háztartás.  

Etika: önismeret, ember az időben: 

gyermekkor, ifjúság, felnőttkor, 
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öregkor, családi élet. 

Ember és társadalom  

Emberek külső és belső jellemzése. 

Baráti kör. 

Hasonlóságok és különbségek az emberek 

között. 

Társadalmi szokások nálunk és a célországban 

Etika: társas kapcsolatok, előítélet, 

tolerancia, bizalom, együttérzés; 

fogyatékkal élők, szegények és 

gazdagok. 

 

Környezetünk 

Környezetszennyezés, környezetvédelem 

fontossága 

Energiatakarékosság 

Környezetvédelmi akció 

Globális kihívások 

Történelem, társadalmi és állampolgári 

ismeretek; hon- és népismeret: 

környezettudatosság otthon és a 

lakókörnyezetben, energiatakarékosság, 

újrahasznosítás 

 

Biológia-egészségtan: védett természeti 

értékek 

Az iskola 

Az iskolaválasztás szempontjai, felsőoktatás 

Iskolai hagyományok 

Érettségi 

Történelem, társadalmi, és állampolgári 

ismeretek: a tudás fogalmának 

átalakulása, a tanulás technikái, 

élethosszig tartó tanulás. 

 

 

A munka világa 

Jellemző női és férfi foglalkozások. 

Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába 

állás. 

Az adott szakmához kapcsolódó ismeretek 

bővítése 

Technika, életvitel és gyakorlat: 

pályaorientáció és munka. 

Életmód 

Közlekedés autóval 

Életmód nálunk és a célországokban 

Életünk és a stressz 

Technika, életvitel és gyakorlat: testi és 

lelki egészség, balesetek megelőzése 

 

Biológia-egészségtan: egészséges 

életmód. 

Szabadidő, művelődés, szórakozás 

Szabadidős elfoglaltságok, hobbik. 

Olvasás, újságok, rádió, tévé, filmek, 

számítógép, internet. Hírek.  

Kulturális élet nálunk és a célországokban. 

 

Földrajz: más népek kultúrái. 

Magyar nyelv és irodalom: rövid 

irodalmi művek olvasása 

Reklám 

Informatika: e-könyvek 

Ének-zene: népzene, klasszikus zene, 

pop- zene. 

 

Dráma és tánc: a szituáció alapelemei, 

beszédre késztetés, befogadás, 

értelmezés 

 

Vizuális kultúra: művészi alkotások 

leírása, értelmezése. 

Utazás, turizmus 

Közlekedés autóval 
Technika, életvitel és gyakorlat: 
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közlekedési ismeretek, 

Tudomány, technika 

Médiák, számítógép, mobiltelefon, találmányok 

Az autó részei 

Technika, életvitel és gyakorlat: 

közlekedési ismeretek, 

közlekedésbiztonság, fenntarthatóság 

 

Történelem … és fizika: 

tudománytörténeti jelentőségű 

felfedezések, találmányok 

Gazdaság és pénzügyek 

A pénz szerepe a mindennapokban. 

Családi kassza: kiadások, bevételek 

Vásárlás, bolt 

Szolgáltatások: bank, posta …., folyószámla 

Fogyasztás, reklámok 

Technika, életvitel és gyakorlat: család 

és háztartás, tudatos vásárlás, pénzügyi 

ismeretek 

 

Történelem, társadalmi és állampolgári 

ismeretek: a jövedelem szerepe a 

családban, kiadás, bevétel, 

megtakarítás, hitel rezsi, zsebpénz 

 Érettségi témakörök, ismétlése, szókincs 

bővítése 

 

 

 

Kommunikációs eszközök  B1 

 

 

1. Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs eszközök 

 

Megszólítás Entschuldigung… 

Köszönés, elköszönés  Guten Morgen / Tag! Auf Wiedersehen! Tschüs! 

Köszönet és arra reagálás Danke! Bitte! 

Bemutatkozás, bemutatás  Ich heiße Martin. Ich möchte Ihnen Herrn Schulze 

vorstellen. 

Megszólítás  Entschuldigung, ich gehe jetzt. 

Érdeklődés hogylét iránt és arra 

reagálás 

Wie geht’s dir? Danke, prima. Und dir? 

Was fehlt dir? Ich habe Halsschmerzen. 

Bocsánatkérés és arra reagálás Entschuldigung! Kein Problem! 

Gratuláció, jókívánságok és arra 

reagálás 

Herzlichen Glückwunsch zum…! Danke. Fröhliche 

Weihnachten. 

Gute Besserung! 

Ich gratuliere Ihnen zum Geburtstag! Danke, sehr 

nett von Ihnen. 

Személyes levélben megszólítás, 

elköszönés 

Lieber Karl! 

herzlichst      Deine…, viele Grüsse 

Együttérzés és arra reagálás Mein Beileid. Danke. 

 

2. Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 
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Hála Wir sind Ihnen sehr dankbar dafür, dass Sie uns 

geholfen haben. 

Sajnálkozás Es tut mir Leid! 

Öröm Ich freue mich, dass…/ Toll! 

Es freut mich, dass… 

Elégedettség, elégedetlenség Es ist prima, dass.. Schade, dass… 

Csodálkozás Oh, das ist aber schön! 

Das kann doch nicht wahr sein! 

Remény Ich hoffe, du kannst kommen! 

Félelem Ich habe Angst, dass er es vergessen hat. 

Bánat Schade, dass… 

Bosszúság Das ist aber schlimm! 

 

3. Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 

 

Véleménykérés és arra reagálás Magst du Mathe? Ja. 

Meiner Meinung nach ist die Aufgabe zu schwer. 

Sind Sie damit einverstanden, dass ………? 

Valaki igazának az elismerése és el 

nem ismerése 

Da hast du (nicht) Recht! 

Egyetértés, egyet nem értés Ja, das stimmt! Das stimmt aber nicht!  

Er ist anderer Meinung, das weiß ich! 

Tetszés, nemtetszés Das finde ich gut / blöd/ toll! 

Das gefällt mir. 

Ellenvetés és visszautasítása Sie haben Recht, aber… 

Sie mögen Recht haben aber trotz dem…. 

Akarat, kívánság, képesség Ich will…,  Ich will das nicht. 

Ich möchte…, Ich möchte nach Hause gehen. 

Ich kann…, Ich kann jetzt mitgehen. 

Ich soll pünktlich zu Hause sein. 

Ígéret Ich mache das schon! 

Szándék, terv Ich will / werde schnell abwaschen. 

Dicséret, kritika, szemrehányás Toll! Echt! Blödsinn! Konntest du wirklich nicht 

früher kommen?! 

 

4. Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs eszközök 

 

Dolgok, személyek megnevezése, 

leírása 

Das ist mein Bruder. Meine Mutter ist schön. 

események leírása Zuerst erreichten wir den Berg, dann sind wir 

hochgestiegen, und zum Schluss haben wir die Burg 

besichtigt. 
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Információkérés, információadás Wie ist das Zimmer? Prima. /Wie alt bist du? 12. 

Können Sie mir bitte sagen….? 

Igenlő vagy nemleges válasz ja, nein, nicht 

kein, doch 

Ich habe kein Geld. Doch, ich spiele auch! 

Tudás, nem tudás Ich weiß (nicht). 

Bizonyosság, bizonytalanság Ich weiß es genau. Ich weiß nicht, ob es wirklich 

regnet oder nicht. 

Emlékezés, nem emlékezés Ich erinnere mich (nicht) daran, dass (ob)……… 

 

5. A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs eszközök 

 

Kérés Ein Buch, bitte!  Gibst du mir ein Buch, bitte? 

Tiltás, felszólítás Öffne die Tür, bitte! Kommt spielen!  

Javaslat és arra reagálás Möchtest du einen Tee? Ja, gerne!  Können wir 

gehen? 

Meghívás és arra reagálás Kommst du? Ja. Nein, leider nicht. Nein, es tut mir 

leid. 

Kínálás és arra reagálás Noch ein Stück Kuchen? Ja, bitte. Nein, danke. 

Reklamálás Entschuldigung ich habe ein Problem 

Tanácskérés és adás, ajánlattétel Was sagst du dazu? Ich schlage dir vor,… 

Segítség felajánlása, elfogadása Kann ich Ihnen helfen? Danke, ich schaffe es schon. 

 

6. Interakcióban jellemző kommunikációs eszközök 

 

Visszakérdezés, ismétléskérés Wie bitte? Können Sie es wiederholen, bitte? Sag es 

noch einmal! 

Nem értés  Ich verstehe nicht.  

Betűzés kérése, betűzés Buchstabiere bitte. 

Felkérés lassúbb, hangosabb beszédre Kannst du bitte lauter / langsamer sprechen? 

Beszélgetési szándék jelzése, 

félbeszakítás, lezárás 

Dabei fällt mir ein, …..  Darf ich hier 

hinzufügen……. 

Megerősítés Ja, aber natürlich. Völlig recht. 

Körülírás, példa megnevezése Das ist also ein Gegenstand, der …. 

 

 
 
Fogalomkörök  

Kon-Takt 3 L 4-8 

 

Az eddig tanultak átismétlése, az érettségire való felkészítés 
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Cselekvés, 

történés, létezés 

kifejezése 

   

 múlt idő Plusquamperfekt Er hatte alles gemacht, als wir 

ankamen. 

 műveltetés lassen ( Präteritum) 

 

Wir  ließen unsere 

Nähmaschine reparieren. 

 feltételesség óhajtó mondat Wenn Sie doch helfen könnten! 

  feltételes múlt Ich hätte das nie gedacht. 

Es |wäre schön gewesen, 

wenn… 

Modalitás    

  haben+zu,  

sein + zu 

 

Sie haben das Formular zu 

unterschreiben. Das ist kaum 

zu glauben. 

Minőségi 

viszonyok 

   

 Adjektivdeklination 

-  

 

 

 Főnévvé vált 

melléknevek  

Melléknévi igenév 

 

 

 Wir haben alle Verwandten 

eingeladen. 

ein gedeckter Tisch, die 

fehlende Seite 

Logikai 

viszonyok 

 

   

 alárendelések 

 

Temporalsatz 

(bevor, nachdem, 

bis sobald, solange) 

 

anstatt dass/anstatt 

zu 

ohne dass/ohne zu 

Sie ging weg, bevor der Film 

zu Ende ging. 

 

 

Sie antwortet, anstatt die Sache 

zu überlegen.  

Szövegösszetartó 

eszközök 

 

   

  kötőszók 

 

névmások 

 

da 

 

derjenige/diejenige 

 

einer/eines/eines 

Da er krank war, konnte er 

nicht mitspielen. 

Sie war diejenige, die uns 

immer helfen konnte. 

Es ist eines des besten Autos. 

Vonzatos igék, 

vonzatos 

melléknevek 

 pl profitieren von, 

stolz auf 
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Osztályozóvizsga feltétele: 

A félévi osztályozóvizsga követelménye a leadott tananyag függvényében határozható meg, 

az év végi a továbbhaladás feltételeivel egyezik meg. 

Továbbhaladás feltétele: a tanévben tanult témák szókincsére épülő készségek B1 szintű 

elsajátítása az adott kommunikációs eszközök és fogalomkörök ismerete. 

 

A továbbhaladáshoz ill. az év végi érdemjegy megszerzéséhez szükséges ismeretek: 

 

Fogalomkörök B1 

 

Cselekvés, 

történés, létezés 

kifejezése 

   

 jelenidejűség Präsens Ich bin heute zu Hause. Die 

Sonne scheint schön. 

  Präsens mit 

Vokalwechsel  

Trennbare Verben 

Der Zug fährt gleich ab. 

Er liest das Buch vor. 

 múltidejűség,  Präteritum 

Perfekt 

Er machte einen Fehler. Ich 

ging in die Schule.. 

Ich habe ein Eis gegessen. 

 jövőidejűség Futur  

 

Ich werde dieses Jahr nach 

Spanien fahren.  

  sich-Verben Ich freue mich. 

 személytelenség es Es ist warm. Es schneit. 

 műveltetés Lassen (Präsens, 

Präteritum) 

Wir lassen / ließen unsere 

Nähmaschine reparieren. 

 Szenvedő 

szerkezet 

Präsens Sie werden am Flughafen 

abgeholt. 

Birtoklás 

kifejezése 

   

  haben 

 

Ich habe einen Bruder.  

  Possessivpronomen Das ist meine Familie. 

  gehören + D. Dieses Fahrrad gehört mir. 
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  von, -s Peters Vater besucht uns heute. 

Wessen Vater? Der Vater von 

Peter! 

 

Térbeli 

viszonyok 

   

 irányok, 

helymeghatározás  

 hier, dort, links, rechts 

oben, unten, hinten… 

Mein Schreibtisch steht links. 

  in, auf, vor, hinter, 

neben (A/D) 

Ich lege das Heft auf den Tisch. 

Er steht neben dem Bett. 

  Präpositionen mit 

dem Akkusativ 

Kommen Sie die Strasse 

entlang! 

  Präpositionen mit 

dem Dativ 

Die Zeitschriften sind bei 

meiner Freundin. 

Időbeli 

viszonyok 

   

 gyakoriság Wie oft? 

selten, manchmal, 

oft, immer, nie 

einmal, zweimal 

monatlich, 

wöchentlich 

Ich spiele oft mit Peter. 

 

Ich mache Gymnastik zweimal 

am Tag. 

Ich gehe wöchentlich zweimal 

schwimmen. 

 időpont in, um, am, wann? 

jeder, dieser, voriger  

gegen 

 

im Winter, um 8 Uhr, am 

Freitag 

Vorigen Freitag fuhren wir 

nach Berlin. 

Er wird gegen acht nach Hause 

kommen. 

 időtartam Wie lange? von … 

bis 

seit 

Ich war von 5 bis 6 in der 

Konditorei. 

Seit vier Jahren wohne ich in 

dieser Stadt. 

Mennyiségi 

viszonyok 

   

 számok  eins, zwei 

 határozott 

mennyiség 

 eine Portion Pommes 

 határozatlan 

mennyiség 

alles, viel, wenig, 

nichts 

viele, wenige 

Ich lerne viel, und ich habe 

wenig Zeit. 

Viele meinen, es stimmt nicht! 

 sorszámok erst, viert Der vierte auf dem Foto bin ich. 
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Minőségi 

viszonyok 

   

  Wie? Ich bin zufrieden. Das finde ich 

prima. 

  Was für ein? 

Welcher? 

(Adjektivdeklination) 

Das ist eine leichte Aufgabe. 

Ich finde den roten Rock 

modisch  

 hasonlítás so…, wie 

als 

Er ist nicht so groß, wie mein 

Bruder. 

Dieses Auto fährt schneller als 

ein Mercedes. 

 Főnévként 

használt 

melléknév 

Wer? Der Bekannte, ein Bekannter, 

der Verwandte, ein Verwandter 

Modalitás  möchte 

können, wollen 

 

mögen, dürfen 

Ich möchte ein Eis. 

Er kann nicht schwimmen. 

Ich will nach Hause. 

Ich mag nicht singen und ich 

kann auch nicht. 

Der Kranke darf noch nicht 

aufstehen. 

  Modalverben im 

Präteritum 

Er konnte nicht schwimmen. 

Der Kranke durfte nicht 

aufstehen. 

  Brauchen + zu + Inf. Heute brauchst du nicht 

mitzukommen. 

 felszólítás  Komm morgen wieder! Spielt 

Tennis! 

Nehmen Sie bitte Platz!  Gehen 

wir jetzt4 

Esetviszonyok  Nominativ, 

Akkusativ 

Dativ, Genitiv 

Er zeichnet Bilder. Grete fragt 

uns, nicht ihn. 

Er gibt seinem Freund die 

Hand.  

Die Tür des Zimmers führt in 

den Garten. 
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Logikai 

viszonyok 

alárendelések Kausalsatz 

 

Objektsatz 

Subjektsatz 

Temporalsatz 

 

 

 

Finalsatz 

(um+zu+Infinitiv) 

 

Wir sind müde, weil wir heute 

sehr viel gelernt haben. 

Ich weiß (nicht) dass (ob) dir 

das schon klar ist. 

Es ist schön, hier zu sein. 

Als ich jung war, konnte ich 

noch viel mehr Eis essen. 

Immer wenn ich hier bin, gehe 

ich ins Schwimmbad. 

Ich bin ins Kino gekommen, um 

den neuen Film anzuschauen. 

 feltételesség Konditionalsatz 

(Indikativ) Präsens 

Konditionalsatz mit 

„würde” 

Wäre, hätte 

Wenn wir Zeit haben, putzen 

wir die Fenster. 

 

Was würden Sie tun, wenn sie 

eine Million hätten? 

Szövegösszetartó 

eszközök 

kötőszók 

 

névmások 

 

 

 

 

und/oder/aber/denn 

das 

ich, mich, mein, mir, dir  

dieser, 

man 

derselbe, dieselbe, dasselbe, 

Függő beszéd jelen időben  Sie sagte, daß sie heute keine 

Zeit hat. 

 

 

Szintleírások (a KER alapján)  
 

A1, minimumszint  

Ezen a szinten a diák megérti és használja a mindennapok gyakoribb kifejezéseit és alapvető 

fordulatait, amelyek célja a mindennapi szükségletek konkrét kielégítése. Be tud mutatkozni, 

be tud mutatni másokat; képes válaszolni személyes jellegű (például, hol lakik), valamint 

ismerős emberekre, dolgokra vonatkozó kérdésekre; és fel is tud tenni ilyen jellegű 

kérdéseket. Képes egyszerű interakcióra, ha a másik személy lassan, világosan beszél és 

segítőkész. 

 

Olvasott szöveg értése  Megérti az ismerős szavakat, egyszerű 

mondatokat feliratokon, reklámokban, 

katalógusokban.  

Hallott szöveg értése  Megérti az ismerős szavakat, fordulatokat, 

amelyek személyére, családjára, közvetlen 

környezetére vonatkoznak.  

Beszédkészség  Részt vesz egyszerű beszélgetésekben, ha a 

partner lassan, jól artikulálva beszél. Feltesz 

és megválaszol egyszerű kérdéseket ismerős 

témára és helyzetre vonatkozóan. Egyszerű 
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fordulatokkal le tudja írni lakóhelyét, 

ismerőseit.  

Interakció  Fel tud tenni és meg tud válaszolni 

személyes adatokra vonatkozó kérdéseket. 

Képes egyszerűen kommunikálni, de 

feltétlenül  

szüksége van ismétlésekre, körülírásokra és 

módosításokra. 

Íráskészség  Képes egyszerű nyomtatványt kitölteni, 

rövid üdvözletet megírni.  

Nyelvhelyesség  Csupán korlátozott módon tud használni 

néhány egyszerű, betanult nyelvtani 

szerkezetet és mondatfajtát. Rendelkezik 

alapszókinccsel, amely bizonyos konkrét 

szituációkra vonatkozó szavakból és 

fordulatokból áll.  

 

 

 

 

A2, alapszint  

Ezen a szinten a diák megért olyan mondatokat és gyakrabban használt kifejezéseket, amelyek 

az őt közvetlenül érintő területekhez kapcsolódnak (pl. nagyon alapvető személyes és 

családdal kapcsolatos információk, vásárlás, helyismeret, iskola, állás). Az egyszerű és 

begyakorolt nyelvi helyzetekben képes úgy kommunikálni, hogy egyszerű és direkt módon 

cserél információt családi vagy mindennapi dolgokról. Tud egyszerű nyelvi eszközöket 

használva beszélni saját hátteréről, szűkebb környezetéről és a közvetlen szükségleteivel 

kapcsolatos dolgokról. 

 

Olvasott szöveg értése  Megérti rövid, egyszerű szövegek, köztük 

történetek lényegét. A kért információt ki 

tudja keresni.  

Hallott szöveg értése  Megérti a leggyakoribb fordulatokat és 

szókincset, ha számára ismert dologról van 

szó. Megérti a rövid, világos és egyszerű 

üzenetek, bejelentések, egyéb gyakori 

szövegek lényegét.  

Beszédkészség  Részt vesz egyszerű, begyakorolt, 

hétköznapi témáról szóló beszélgetésben, 

amely ismert tevékenységhez kapcsolódó 

közvetlen információcserét igényel. 

Megérteti magát a társasági beszélgetésben. 

Röviden le tudja írni például a családját, 

lakóhelyét, tanulmányait.  

Interakció  Fel tud tenni kérdéseket, egyszerű 

állításokra reagál. Képes jelezni, mikor 

követi a kommunikációt, de ritkán ért meg 

eleget ahhoz, hogy saját maga fenn tudja 

tartani a beszélgetést.  

Íráskészség  Rövid feljegyzéseket, üzeneteket, 
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magánlevelet tud írni.  

Nyelvhelyesség  Néhány egyszerű szerkezetet helyesen 

használ, de még rendszeresen elkövet 

alapvető hibákat. Szókincse elegendő az 

alapvető kommunikációs szükségletek 

kielégítésére.  

 

 

 

 

B1, küszöbszint  

Ezen a szinten a diák megérti a világosan megfogalmazott, mindennapi szövegek fontosabb 

információit, amelyek ismert témáról szólnak, gyakori helyzetekhez kapcsolódnak, például 

munka, iskola, szabadidő. Önállóan elboldogul a legtöbb olyan helyzetben, amely a 

nyelvterületre utazás során adódik. Képes egyszerű, összefüggő szöveget alkotni ismert vagy 

az érdeklődési körébe tartozó témában. Le tudja írni élményeit, a különböző eseményeket, 

érzéseit, reményeit és törekvéseit, továbbá röviden meg tudja indokolni a különböző 

álláspontokat és terveket. 

 

Olvasott szöveg értése  Megérti olyan szövegek lényegét, illetve a 

bennük lévő információt, amelyek 

hétköznapi, gyakori témákkal foglalkoznak. 

Megérti az eseményekről, érzelmekről, 

véleményekről szóló írásokat. 

Hallott szöveg értése  Főbb vonalaiban megérti a rendszeresen 

előforduló, ismerős témáról szóló köznyelvi 

beszédet/társalgást. Megérti a legfontosabb 

információkat olyan rádió- és 

tévéműsorokban, amelyek aktuális 

eseményekről, illetve az érdeklődési 

köréhez vagy tanulmányaihoz kapcsolódó 

témákról szólnak, és amelyekben 

viszonylag lassan és világosan beszélnek.  

Beszédkészség  Felkészülés nélkül részt tud venni a 

nyelvterületen utazás közben felmerülő 

helyzetekben, valamint ismerős, 

mindennapi témákról adódó 

beszélgetésekben. Egyszerű, összefüggő 

fordulatokkal mondja el élményeit, céljait. 

Röviden megindokolja és megmagyarázza 

véleményét. Képes elmesélni egy történetet, 

és erről véleményt megfogalmazni.  

Interakció  Szemtől szemben képes egyszerű 

kommunikáció kezdeményezésére, 

fenntartására és befejezésére ismerős vagy 

számára érdekes témákban. Meg tudja 

ismételni az elhangzottak egy részét, hogy 

meggyőződjön arról, beszélgetőpartnerével 

egyformán értelmezik-e az elmondottakat.  
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Íráskészség  Meg tud fogalmazni egyszerű, rövid, 

összefüggő szöveget ismert, hétköznapi 

témákban. Beszámol élményeiről, 

véleményéről.  

 

Nyelvhelyesség  Kiszámítható helyzetekkel kapcsolatos, 

begyakorolt szerkezetek és mondatfajták 

gyakran használt körét viszonylag helyesen 

alkalmazza. Megfelelő szókinccsel 

rendelkezik ahhoz, hogy ki tudja magát 

fejezni a  

 

 

B2, középszint  

Ezen a szinten a diák megérti az összetett konkrét vagy elvont témájú szövegek 

gondolatmenetét, beleértve az érdeklődési körének megfelelő szakmai beszélgetéseket is. 

Folyamatos és természetes interakciót tud kezdeményezni és fenntartani anyanyelvű 

beszélővel. Képes világos és részletes szöveget alkotni változatos témakörökben, kifejteni 

véleményét aktuális témákról a lehetséges előnyök és hátrányok részletezésével. 

 

Olvasott szöveg értése  Megérti a jelenkor problémáival kapcsolatos 

szövegek (cikkek, beszámolók, narratívák) 

lényegét, illetve a bennük rejlő információt, 

érvelést. Jórészt megérti az eseményekről, 

érzelmekről, véleményekről szóló, irodalmi 

prózai szövegeket.  

Hallott szöveg értése  Megérti a hosszabb előadást, képes követni 

az összetett érvelést, ha ezek számára nem 

idegen szakterületet érintenek. Megérti a 

rádióban és tévében elhangzó, aktuális 

eseményekről szóló hírműsorok lényegét, 

valamint a köznyelvet használó játékfilmek 

többségét.  

Beszédkészség  Felkészülés nélkül folyékonyan és 

természetesen vesz részt mindennapi 

témákat érintő, anyanyelvű beszélőkkel 

folytatott társalgásban. Részletesen kifejti, 

megindokolja, megmagyarázza és megvédi 

véleményét, el tud mondani egy történetet. 

 

 

Interakció  Képes beszélgetést kezdeményezni, 

megfelelő időpontban szólal meg, valamint 

be tudja fejezni a társalgást, ha szükséges, 

bár ezt nem mindig elegánsan valósítja meg. 

Ismerős témák esetén fenn tudja tartani a 

beszélgetést azáltal, hogy megértését jelzi, 

illetve más személyeket is be tud vonni a 

beszélgetésbe.  
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Íráskészség  Képes világosan fogalmazni részletes, 

összefüggő szöveget a jelenkor 

problémáiról és az érdeklődésével 

egybevágó témákról. Beszámol 

élményeiről, kifejti véleményét, érvel egy 

álláspont mellett és ellen.  

Nyelvhelyesség  A nyelvtant viszonylag magas fokon uralja. 

Nem vét félreértést okozó hibát, és legtöbb 

hibáját képes kijavítani. Általános témákban 

és saját érdeklődési területén jó szókinccsel 

rendelkezik ahhoz, hogy szabatosan fejezze 

ki magát.  
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Osztályfőnöki tanterv minden szakgimnáziumi osztályban ágazattól 

függetlenül 
 

 

Alapelvek, célok, feladatok 

 

 

A nevelési programunkban megfogalmazott elvek alapján képzeljük el az osztályfőnöki 

munka lényegét: 

„Kísérjük óvó szemmel, formáljuk a fiatal korában még szertelen embert, hogy 

felnőve ne csak termetében, de igazi emberi értékekben is nagy legyen.” 

Ezen túlmenően azonban elismerjük azt, hogy a nevelés nem csak az osztályfőnöki órák 

keretein belül zajlik, hanem minden tanórának a célja: közösség- és személyiségfejlesztés, 

egészség nevelés, környezet nevelés. A tanuló nevelése nem csak az iskolában történik, 

szükség van a szülőkkel való gyümölcsöző kapcsolattartásra, együttműködésre is. 

A nevelési feladatok megvalósításának koordinátora az osztályfőnök. 

- Törekszik az oktatásban közreműködő kollégák tevékenységét összehangolni. 

- Segíti az osztályt és benne az egyéneket problémáik megoldásában. 

- Irányítja tanulóit a mindennapi életben eligazodni. 

- Az osztályfőnöki órák keretén belül lehetősége van tanulóival a demokrácia 

játékszabályainak elsajátíttatására. 

 

 

9-10. évfolyam 

A 9. évfolyamon központi szerepet töltenek be a következők: személyiségfejlesztés, a tanulók 

kulturális műveltségének bővítése, az egészségnevelés területei: drog, dohányzás, 

alkoholfogyasztás, helyes táplálkozás; a szabadidő helyes eltöltésére való ösztönzés. 

A 10. évfolyamon tovább folytatjuk az egészségre nevelést, de a lelki egészségre fordítunk 

nagyobb hangsúlyt (a fogalom tisztázása, megteremtésének feltételei, hiánya esetén a 

problémakezelés módjai), alapvetően osztályfőnöki vezetéssel, szükség esetén külső előadó 

meghívásával. 

11-12. évfolyam 

A 11. évfolyamon a társadalmi problémakör kerül előtérbe. Diákjaink nyitott szemmel járnak 

a világban, lépten-nyomon a sajtón keresztül, vagy saját tapasztalataik alapján értesülnek a 

társadalmi gondokról. Képet kívánunk adni számukra az állam felépítéséről, a társadalom 

rétegzettségéről, a rendszerváltás okozta életszínvonalbeli különbségek kialakulásáról, 

gazdasági problémákról, amelyek hozzájárulhatnak a különböző szenvedélybetegségek, 

bűnözés, prostitúció, drog terjedéséhez.  

Az Európai Unióba való belépésünk óta fokozottabb figyelmet igényelnek az előbb felsorolt 

problémák, ezért kell nagy gondot fordítani osztályfőnöki órák keretében a megelőzésre és a 

veszélyeztetettség felszámolására. 

A 12. évfolyamon az ember testi és lelki fejlődését meghatározó tényezők kerülnek 

középpontba, és azok az ártó tényezők, amelyek ezt befolyásolhatják (dohányzás, alkohol, 

drog). A felnőttkorhoz közeledve a diákok felelős állampolgárrá való felkészítését is meg kell 

valósítani. A környezeti nevelés résztémakörként eddig is szerepelt az osztályfőnöki 

munkában, de most hangsúlyozott szerepet kap, mert rá kell ébreszteni a tanulókat, hogy 

egészséges környezet nélkül nincs egészséges ember. 
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9. évfolyam 

 

 

Heti óraszám: 1 óra 

Éves óraszám: 36 óra 

 

Témák Óraszámok 

Házirend, balesetvédelem, tűzvédelem Diószegi Sámuel élete 3 óra 

Ünnepeink, megemlékezések 6 óra 

Magatartás, szorgalom, félévi 

és év végi értékelése 
4 óra 

„ Én képünk – Milyen a harmonikus személyiség? 3 óra 

„Gyarapítsuk műveltségünket!” 3 óra 

„A családon kívüli hatások kezelése” 9 óra 

„A családi élet” 8 óra 

Összesen: 36 óra 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Házirend, balesetvédelem, tűzvédelem 

Diószegi Sámuel élete 

Órakeret 

3 óra 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak tanév eleji feladatok, DÖK-tagok megválasztása 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Ünnepeink, megemlékezések 
Órakeret 

6 óra 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

nemzeti öntudat, hazafias nevelés 

Témák Időpont Megemlékezés formája 

Az aradi vértanúk napja október 6. iskolai ünnepély 

Okt. 23.-ai forradalom 

A reformáció napja 
október 23., 31. iskolarádió 

Hálaadás napja 
november utolsó 

csütörtökje 
osztályfőnöki óra 

A kommunista diktatúra 

áldozatainak emléknapja 
február 25. osztályfőnöki óra 

1848-as forradalom és 

szabadságharc 
március 15. iskolai ünnepély 

Holocaust Napja 
április 16. osztályfőnöki óra 
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Nemzeti Összetartozás Napja 

Az emlékezés napja 

(Nándorfehérvár) 

június 4., július 22. osztályfőnöki óra 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak hazaszeretet, történelmi tudat 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Magatartás, szorgalom, félévi 

és év végi értékelése 

Órakeret 

4 óra 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

önmagunk és mások értékelése 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
reális értékelés 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél „ Én képünk – Milyen a harmonikus személyiség? 

Órakeret 

3 óra 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

az erkölcsi nevelés,  

személyiségfejlesztés, helyes önismeret 

Témák 

Az élet értelme,  

Szellemi és testi adottságok 

Ember – céltudatos emberi lény 

Emberi értékrendszer (fogyasztási érték – belső érték) 

Milyenek az emberek? 

„Jó” és „Rossz” 

Önismeret (Milyen vagyok „én”?) 

Testi adottság, jellem, öntudat 

Erkölcsi tulajdonságaink 

Önnevelés, énkép kialakítása 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
jellem, öntudat, önismeret, énkép kialakítása   

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
„Gyarapítsuk műveltségünket!” Órakeret 

3 óra 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

anyanyelvi kommunikáció, 

műveltség-művelődés, hatékony, önálló tanulás 

Témák 

Műveltség-művelődés (történelmi áttekintés) 

Anyanyelvünk (beszéd-írás-olvasási kultúra) 

A könyvtár (katalógus)  

könyv, újság, folyóirat, CD, számítógép 

A tanítás-tanulás 

A tanulás feltételei, stílusok, módszerek 
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Tanórán kívüli tevékenység 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

tanulási módszerek,  

beszéd-írás-olvasási kultúra 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

„A családon kívüli hatások kezelése” Órakeret 

9 óra 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

a testi és lelki egészségre nevelés, 

kapcsolatok jó és rossz irányban 

Témák 

Dohányzás, ital 

Drog, AIDS 

Táplálkozási szokások: helytelen fogyókúra, gyógyszerek,      

táplálék-kiegészítők, környezeti hatások 

Kapcsolatok jó és rossz irányban (bűnmegelőzés)  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak táplálkozási szokások, káros szenvedélyek, bűnmegelőzés 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
„A családi élet” Órakeret 

8 óra 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

a családi életre nevelés, 

a család szerepe (funkciói, munkamegosztás) 

Témák 

A család szerepe (funkciói, munkamegosztás) 

Családi problémák 

A szülők 

Az anya szerepe a családban 

Gyerek a családban 

Nagyszülők és az idős emberek 

Szerelem (szeretet) 

Szexualitás (felelősség, védekezés) 

Házasság (párválasztás, családalapítás) 

Válás (a családot fellazító tényezők) 

„Csonka család” 

Egyedül (Magány? Önállóság? Függetlenség?) 

A barátság 

A család és iskola /A kapcsolattartás formái 

Baj esetén hová kell fordulni? 
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
a család szerepe, barátság, szerelem, szexualitás 

 

 

10. évfolyam 

 

 

Heti óraszám: 1 óra 

Éves óraszám: 36 óra 

 

Témák Óraszámok 

Házirend, balesetvédelem, tűzvédelem 2 óra 

Ünnepeink, megemlékezések 6 óra 

Magatartás, szorgalom, félévi és év végi értékelése 4 óra 

„Egészségünk védelme” 19 óra 

„A szabadidő helyes eltöltése” 5 óra 

Összesen: 36 óra 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Házirend, balesetvédelem, tűzvédelem 
Órakeret 

2 óra 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak tanév eleji feladatok, DÖK-tagok megválasztása 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Ünnepeink, megemlékezések 
Órakeret 

6 óra 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

nemzeti öntudat, hazafias nevelés 

Témák Időpont Megemlékezés formája 

Az aradi vértanúk napja október 6. iskolai ünnepély 

Okt. 23.-ai forradalom 

A reformáció napja 
október 23., 31. iskolarádió 

Hálaadás napja 
november utolsó 

csütörtökje 
osztályfőnöki óra 

A kommunista diktatúra 

áldozatainak emléknapja 
február 25. osztályfőnöki óra 

1848-as forradalom és március 15. iskolai ünnepély 
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szabadságharc 

Holocaust Napja 
április 16. osztályfőnöki óra 

Nemzeti Összetartozás Napja 

Az emlékezés napja 

(Nándorfehérvár) 

június 4., július 22. osztályfőnöki óra 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak hazaszeretet, történelmi tudat 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Magatartás, szorgalom, félévi 

és év végi értékelése 

Órakeret 

4 óra 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

önmagunk és mások értékelése 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
reális értékelés 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
„Egészségünk védelme” Órakeret 

19 óra 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 
az egészséges ember, testi és lelki egészségre nevelés  

Témák 

Az emberi test 

Az egészséges ember. „ Az egészség kincs ” 

A beteg ember (magyar népbetegségek) 

Az egészséges életmódról (testkultúra, személyi higiénia) 

Napirend- pihenés- alvás 

A helyes táplálkozás, fogyasztásvédelem 

Káros szenvedélyek: dohányzás, alkohol 

Káros szenvedélyek: kábítószer 

Fertőző betegségek, járványok, fertőzések 

Környezeti hatások 

Mentálhigiéné 

Nemi betegségek (AIDS) 

Szexuális felvilágosítás 
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

életmód, testi és lelki egészségünk megőrzése és helyreállítása, káros 

szenvedélyek 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
„A szabadidő helyes eltöltése” Órakeret 

5 óra 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

 mozgás-testi egészség, hasznos tevékenységek 

Témák 

Menjünk a szabadba! (kirándulás, túrázás) Sportoljunk! (tömegsport-élsport) 

Menjünk múzeumba! 

A zene és tánc szerepe életünkben 

Tanórán kívüli tevékenység (koncert, közös program) 

Könyvtárlátogatás 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak tanórán kívüli tevékenységek, a sportolás fontossága 

 

11. évfolyam 

 

Heti óraszám: 1 óra 

Éves óraszám: 36 óra 

 

Témák Óraszámok 

Házirend, balesetvédelem, tűzvédelem 2 óra 

Ünnepeink, megemlékezések 6 óra 

Magatartás, szorgalom, félévi 

és év végi értékelése 

4 óra 

„Helyünk a társadalomban” 11 óra 

„ Jövőképünk” 7 óra 

„Hazánk és a nagyvilág” 6 óra 

Összesen: 36 óra 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Házirend, balesetvédelem, tűzvédelem 
Órakeret 

2 óra 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak tanév eleji feladatok, DÖK-tagok megválasztása 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Magatartás, szorgalom, félévi 

és év végi értékelése 

Órakeret 

4 óra 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

önmagunk és mások értékelése 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
reális értékelés 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Ünnepeink, megemlékezések 
Órakeret 

6 óra 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

nemzeti öntudat, hazafias nevelés 

Témák Időpont Megemlékezés formája 

Az aradi vértanúk napja október 6. iskolai ünnepély 

Okt. 23.-ai forradalom 

A reformáció napja 
október 23., 31. iskolarádió 

Hálaadás napja 
november utolsó 

csütörtökje 
osztályfőnöki óra 

A kommunista diktatúra 

áldozatainak emléknapja 
február 25. osztályfőnöki óra 

1848-as forradalom és 

szabadságharc 
március 15. iskolai ünnepély 

Holocaust Napja 
április 16. osztályfőnöki óra 

Nemzeti Összetartozás Napja 

Az emlékezés napja 

(Nándorfehérvár) 

június 4., július 22. osztályfőnöki óra 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak hazaszeretet, történelmi tudat 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
„Helyünk a társadalomban” Órakeret 

11 óra 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

szociális és állampolgári kompetencia,   

demokráciára nevelés, testi és lelki egészségre nevelés 

Témák 

Társadalom és állam 

A polgár – A polgári társadalom (rendszerváltás, demokrácia) 

Magánélet-közélet 

Konfliktusok a családban és környezetünkben 

Másság a társadalomban (homoszexualitás, testi fogyatékosság, bűnözés, prostitúció) 



 455. 
 

Vallás és társadalom 

Gyermekvédelem, gyermekbűnözés 

Prostitúció 

Drog  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

polgári társadalom és az állam,  

gyermekvédelem, bűnmegelőzés 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
„ Jövőképünk” Órakeret 

7 óra 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

gazdasági és pénzügyi nevelés 

Témák 

Múltunk és jelenünk 

Jövőképünk – Egyéni jövőkép (munkasiker, anyagi gyarapodás, család) 

Jövőképünk – A hazáról 

Célkitűzés és lehetőségeink 

Mi lesz iskola után? 

Pályaválasztás, célkitűzések – lehetőségek 

Gazdálkodj okosan! 

Tervezés szükségszerűsége (pazarlás, takarékosság) 

Vállalkozás, fogyasztásvédelem, környezetvédelem 

A küzdelem értelme 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
egyéni jövőkép, célkitűzés – lehetőség 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
„Hazánk és a nagyvilág” Órakeret 

6 óra 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

hazaszeretet, magyarságtudat, felelős állampolgárrá nevelés 

Témák 

Ország, haza, nemzet 

Hazaszeretet, szülőföld, anyanyelv 

A keresztény Magyarország (magyarságtudat) 

Kapcsolatépítés, elhelyezkedés más országokban 

ENSZ, Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata 
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Az Európai Unió (integráció) 

Európa Tanács, NATO 

Viselkedési normák más országokban 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
ország, haza, nemzet 

 

 

12. évfolyam 

 

Heti óraszám: 1 óra 

Éves óraszám: 32 óra 

 

Témák Óraszámok 

Házirend, balesetvédelem, tűzvédelem 2 óra 

Ünnepeink, megemlékezések 5 óra 

Magatartás, szorgalom, félévi 

és év végi értékelése 

4 óra 

Szalagtűző, ballagási előkészületek 3 óra 

„Az ember; fejlődésének befolyásoló tényezői: család, közösség, környezeti 

hatások” 

8 óra 

„Munkakultúránk” 7 óra 

Továbbtanulás, érettségi 3 óra 

Összesen: 32 óra 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Házirend, balesetvédelem, tűzvédelem 
Órakeret 

2 óra 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak tanév eleji feladatok, DÖK-tagok megválasztása 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Magatartás, szorgalom, félévi 

és év végi értékelése 

Órakeret 

4 óra 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

önmagunk és mások értékelése 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
reális értékelés 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Ünnepeink, megemlékezések 
Órakeret 

6 óra 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

nemzeti öntudat, hazafias nevelés 

Témák Időpont Megemlékezés formája 
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Az aradi vértanúk napja október 6. iskolai ünnepély 

Okt. 23.-ai forradalom 

A reformáció napja 
október 23., 31. iskolarádió 

Hálaadás napja 
november utolsó 

csütörtökje 
osztályfőnöki óra 

A kommunista diktatúra 

áldozatainak emléknapja 
február 25. osztályfőnöki óra 

1848-as forradalom és 

szabadságharc 
március 15. iskolai ünnepély 

Holocaust Napja 
április 16. osztályfőnöki óra 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak hazaszeretet, történelmi tudat 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Szalagtűző, ballagási előkészületek  Órakeret 

3 óra 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

viselkedéskultúra 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
aktuális tennivalók 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

„Az ember; fejlődésének befolyásoló tényezői: család, 

közösség, környezeti hatások” 
Órakeret 

8 óra 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

testi- lelki egészség, környezetünk védelme, fenntarthatóság, 

környezettudatosság 

Témák 

Az ember a természet része (korunk problémái) 

Testi- lelki egészség 

Táplálkozás, mozgás 

Káros szenvedélyek (dohányzás, alkohol, drog) 

Környezetünk védelme, víz-, talaj-, légszennyezés, sugárveszély 

Fák, erdők szerepe életünkben, tűzvédelem 

Zajártalom (a lárma) 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
az ember a természet része (korunk problémái) 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
„Munkakultúránk” Órakeret 

7 óra 
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A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

pályaorientáció, kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia, 

gazdasági és pénzügyi nevelés 

Témák 

A munka szerepe az ember életében (történelmi áttekintés) 

A nő és a munka (emancipáció) 

Pályaválasztás (továbbtanulási lehetőségek) 

Munkavállalás (munkakörrel szembeni elvárások, feltételek) 

Hogyan dolgozzunk? 

A munkabér 

A munkanélküliség 

A szakszervezetek 

Továbbképzés- átképzés 

Külföldi munkavállalás 

A munka és a szabadidő összehangolása  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
pályaválasztás, munkavállalás, továbbképzés- átképzés 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Továbbtanulás, érettségi Órakeret 

3 óra 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

pályaorientáció, 

vizsgákon való részvétel 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
vizsgázás 
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Testnevelés 

Alapelvek, célok, feladatok 

 

 

A testnevelés és sport – mozgásos tevékenység lévén – ismeretrendszerével, 

értékeivel, illetve funkciójával – sajátosan összetett műveltségi terület.  

Az iskolai testnevelés és sport megkülönböztetett részét képezi a tanulók 

testi, motoros, lelki, értelmi, érzelmi és szociális fejlődését szolgáló 

teljes körű iskolai egészségfejlesztésnek és tehetséggondozásnak. 

A műveltségterület kiemelt célja, hogy a rendszeres fizikai aktivitás 

minden tanuló életében jelentős szerepet kapjon, hogy a tanulókat az 

élethosszig tartó, egészségtudatos, aktív életvezetésre szocializálja. Az 

életkornak, érdeklődésnek és fizikai állapotnak megfelelő rendszeres fizikai 

aktivitás igényt teremt az öntevékeny testedzésre, önálló sportolásra és 

motoros önkifejezésre, az önismeretben és önértékelésben fontos szerepet 

játszó saját testkép megismerésére, a testtudat kialakítására. 

A magyar társadalom jövője szempontjából jelentős szerep jut az egészséget 

és az életminőséget döntően befolyásoló, számos, nem fertőző népbetegség 

(túlsúly, kövérség, szív és érrendszeri, daganatos, mozgásszervi, lelki 

betegségek, táplálkozási zavarok, testképzavarok, szenvedélybetegségek) 

elsődleges megelőzésében szerepet játszó mozgásnak, testedzésnek. E 

tekintetben hangsúlyos a kondicionális és koordinációs képességek 

fejlesztése, melynek keretében a fittség szervi megalapozása (keringés, 

vázizomzat, csontozat, ízületi mozgékonyság) valósulhat meg. Jelentős 

szerepet kap a motorikus cselekvésbiztonság, motoros tanulás, melynek 

folyamatában a feladatorientált kapcsolatteremtés és együttműködés szintje 

is fejődik 

A tanulók képessé válnak saját fittségi szintjüket értékelni, saját 

szintjüknek, képességeiknek és érdeklődésüknek megfelelő fejlesztő hatású 

mozgásprogramot kidolgozni, illetve azt végrehajtani.  

A rendszeres testnevelés és sporttevékenység révén a tanulók könnyebben 

elviselik a stresszt, a fizikai, lelki és szellemi terheléseket, illetve 

stabilan képesek követni a szabályokat, elfogadni a normákat és mintákat, a 

megmérettetést és az értékelést. 

A fenti célok megvalósulásához szükséges a játék- és sportkultúrában való 

jártasság, igény az egészséges és esztétikus test, a biomechanikailag helyes 

testtartás, a relaxáció, az egészségközpontú tevékenységrendszer 

kialakítására és fenntartására. A testnevelés és sporttevékenységek révén a 

tanulók gyakorlatias és a mindennapokban is hasznosítható tudást szereznek a 

rendszeres fizikai aktivitás előnyeiről és hatásairól, ezáltal fejlődik 

egészségi és edzettségi állapotuk, illetve megbecsülik a teljesítményekhez 

szükséges erőfeszítéseket. 

A magyar és egyetemes sport hagyományai és értékei, illetve élsportolóink 

példaértékű teljesítményének megismerése segíti a nemzeti azonosságtudat 

fejlesztését, az emberi teljesítmény elismerését, a hazai és világversenyek 
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figyelemmel kísérése támogatja a morális értékeket, a fair play szellemének 

érvényesülését, valamint az európai és az egyetemes közösséghez való 

tartozást. 

 
9. évfolyam 

Heti óraszám: 5 óra 

Éves óraszám: 180 óra 

 

Témakörök Óraszám 

Sportjátékok 40 óra 

Torna jellegű feladatok és táncos mozgásformák 30 óra 

Atlétika jellegű feladatok 30 óra 

Alternatív és szabadidős mozgásrendszerek 35 óra 

Önvédelem és küzdősportok 15 óra 

Egészségkultúra – prevenció 30 óra 

Összesen 180 óra 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Sportjátékok 

Órakeret 

40 óra 

Előzetes tudás 

Életkornak megfelelő technikai és taktikai, elméleti és gyakorlati tudás. 

Aktív részvétel az előkészítő játékokban, sportjátékokban. 

Figyelmes és hatékony munkavégzés a gyakorlásban. 

Csapatjátékos tulajdonságok ismerete. 

Sportszerűség, a szabálykövető magatartás. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A választott labdajátékokra (lányok: kosárlabda, röplabda, kézilabda; fiúk: 

kosárlabda, röplabda, labdarúgás) vonatkozóan: 

Az új játékfeladatokban, játékszituációkban a technikai, taktikai és 

szabályismeret tudatos és felelős alkalmazása, bővítése. 

A sportjáték-specifikus képességek megerősítése. 

A játékszituációk, játékfeladatok magasabb gondolkodási, motoros szinten 

történő megoldása a szabálykövetés, a csoportkonszenzus és az ellenfél 

tisztelete szempontjából is. 

Az általános iskolákból hozott ismeretek szintre hozása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Kapcslódási pontok 

A labdajátékokra felkészítő mozgásfeladatok. 

Speciálisan előkészítő, rávezető, képességfejlesztő feladatok és 

testnevelési játékok. 

A labda nélkül végzett mozgások – szlalom futások (változó irányokba), 

vágták, irányváltások, taposások helyben, súlypontemelkedések, ugrások 

páros és egy lábbal, váltott lábbal – gyakorlási hatékonyságának, 

játékban való eredményes használatának továbbfejlesztése. 

Az alapmozgások nagyszámú variációja irányban, sebességnöveléssel. 

Labdás ügyességfejlesztés: a labda fogadása, kezelése fokozódó 

Matematika: logika, 

valószínűségszámítás, 

térbeli alakzatok, 

tájékozódás. 

 

Vizuális kultúra: tárgy- 

és környezetkultúra, 

vizuális 

kommunikáció. 
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lendületben, magasságban, távolságban, labdavezetés. 

Az adott sportjáték technikai elemeinek gyakorlása testnevelési 

játékokban, kidobós, fogójátékok labdával, labdaszerző cicajátékok, 

pontszerzők, stilizált játékok, szabadon alkalmazott technikai-taktikai 

elemek és szabályismeretek mellett is. 

A mozgástanulást segítő eszközök használata (célkeret stb.). 

Bemelegítés labdajáték foglalkozásra –tanári irányítással 

A bemelegítési modell ismételt gyakorlása és az önálló bemelegítésre 

való felkészítés. A modell minimális tartalma: sportjáték-specifikus futó-

ugrómozgások, labda nélküli és labdás gyakorlatok az ízületek 

átmozgatására, labdavezetések variációi helyben és haladással, páros 

gyakorlatok, bemelegítő testnevelési játékok labda nélkül és labdával, az 

adott labdajáték specifikus technikai és taktikai előkészítő gyakorlatai. 

A választott labdajátékok technikai és taktikai elemeinek gyakorlása, 

tökéletesítése, alkalmazása új variációkban, szituációkban. 

 

 

 

 

 

Kosárlabdázás 

Technikai elemek 

Fokozódó lendületben, magasságban, távolságban csökkenő 

hibaszázalékkal végrehajtott technikai elemek. 

Taktikai elemek 

Kisebb csapatrészekben azonos létszámmal egymás elleni játék teljes 

anyagának beépítése az 5:5 elleni játékba, félpályás és egészpályás 

gyakorlatokkal. 

Emberfölényes helyzetek támadásban, védekezésben. 

 

Kézilabdázás 

Technikai elemek végrehajtása fokozódó lendülettel, erőközléssel, 

magasabban és távolabbra, csökkenő hibaszázalékkal 

Labda nélkül: Gyorsfutások közben, a társ futómozgásának követése.  

A kapus mozgástechnikája. 

Labdával: Alaphelyzetek, alapmozgások, támadó, illetve védő játékos 

esetén. Labdakezelési gyakorlatok 234-es csoportokban, 12 kézzel.  

Átadások talajról és felugrásból cselezés után.  

Kapura lövések kitámasztással és felugrással. 

Taktikai elemek növekvő együttműködéssel és eredményességgel 

Támadó taktika: Zárás, leválás alkalmazása. Támadás befejezések.  

A test-test elleni játék a támadásban. 

Védekező taktika: Vegyes védekezés alkalmazása a játékban. Ütközés 

talajon és levegőben. 4:2 elleni védekezési rendszer. A test-test elleni 

játék a védelemben.  

 

Labdarúgás 

Technikai elemek fokozódó kitartással, variációban, lendületben, 

magasságban, távolságban, csökkenő hibaszázalékkal 

A labdás koordináció minőségi fejlesztése. Labdakezelések mozgás 

Fizika: mozgások, 

ütközések, erő, 

energia. 

 

Biológia-egészségtan: 

az emberi szervezet 

működése, 

energianyerési 

folyamatok. 
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közben és irányváltoztatással. Rövid és hosszú labdaátadások talajon 

vagy levegőben. Átadások, átvételek mélységi, szélességi játékhelyzetek 

kialakításával. 

Induló-, futó-, átadási és lövőcselek védővel szemben.  

Fejelések technikái levegőből, társnak vagy kapura. 

Posztok betöltése: kapus, védő, középpályás, támadó. 

 

Röplabda 

Technikai elemek optimális erőközléssel, fokozódó magasságban, 

pontossággal, folyamatossággal, csökkenő hibaszázalékkal 

A mélységlátást, labdához való igazodást elősegítő gyakorlatok, társtól 

dobott vagy falra feljátszott labdával. Gurulások, vetődések. 

Támadás és védekezés alapvető megoldásai  

23 fős támadási technikák védelem nélkül és védelem ellen, védekező 

feladatok, biztosítás, változatos támadás befejezések (erő, ív, elhelyezés 

stb. szempontjából). 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Torna jellegű feladatok és táncos mozgásformák 

Órakeret 

30 óra 

Előzetes tudás 

Részlegesen önálló, balesetmentes gyakorlás. 

Az alapvető torna mozgáselemek önálló bemutatása. 

Az aerobik kargyakorlatokat és lépésgyakorlatok, alaplépések, haladások. 

A gyengébbeknek, a segítségre szorulóknak feltétel nélküli segítségadás.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az iskolai tornajellegű feladatok, táncos mozgásformák során a reális énkép 

további alakítása. 

A gyakorlás során segítség adása és elfogadása, mások bátorítása révén a 

tevékenységek állandó motivációs hátterének biztosítása. 

Az esztétikus mozgás, a feszes, megtartott testmozgás további javítása. A 

test térbeli, időbeli és dinamikai érzékelésének, valamint a koordinált 

mozgás és az erőközlés összhangjának továbbfejlesztése. 

A saját kultúra újrateremtése iránti igény erősítése, a más népek kultúrája 

iránti tisztelet erősítése. 

Az ismeretek körének bővítése az adott versenysportágak hazai élvonaláról, 

ennek révén a nemzeti öntudat fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Gimnasztika 

Térbeli alakzatok – rendgyakorlatok  

Alakzatok, mozgások zárt rendben, alakzatváltozások. Variációk a 

ritmusban, a tempóban történő változtatással.  

Szabadgyakorlati alapformájú gyakorlatok 

816 ütemű gimnasztikai gyakorlatok egyidejű fejlesztő hatásokkal, 

kiemelten a mély hát- és hasizmok, a függesztő öv, a lábboltozat 

izomzatának optimális és precíz működése által. 

Gimnasztikai gyakorlatok alkalmazása az izommunka jellege szerint 

(nyújtó, erősítő, ernyesztő-lazító) arányosan, minden testrész mozgásaira 

Fizika: egyenes vonalú 

mozgás, periodikus 

mozgás, gravitáció, 

tömegvonzás, hatás-

ellenhatás törvénye. 
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kiterjedően. 

A gyakorlatok variálása szempontjai szerinti változatok a mozgásütem 

változtatásával, a kiinduló helyzet és kartartás változtatásával, a 

kéziszerek – súlyzó, bordásfal, pad, medicinlabda – alkalmazásával. 

A különböző erőadagolás változatos gyakorlatai alkalmazása. 

Összetett, komplex, fizikai képességeket fejlesztő gyakorlatok 

Szabadgyakorlati alapformájú és természetes gyakorlatok 

differenciáltan, egyénre szabottan, állandó gyakorlási jelleggel. 

Erőgyakorlatok az egyén számára optimális ellenállás leküzdésével. 

Aerob állóképesség-fejlesztő eljárások a gimnasztika eszközeivel. 

képességfejlesztő eljárások gyakorlása. 

Mászások, függeszkedések differenciált követelménnyel, az 1–8. 

osztályban elért egyéni szint szerinti fejlődést követő rendszeres 

kontrollal. 

Torna – iskolai sporttorna 

Célirányos előkészítő és rávezető gyakorlatok, mozgásszabályozó, 
mozgásalkalmazó, átállító és mozgástanuló jelleggel.  
 
Akrobatikus gyakorlatok – talajtorna,  
Tartásos gyakorlatelemek végzése: tarkóállás, fejállás, kézállás, 
mérlegállások, spárgák, hidak. 
Mozgásos gyakorlatelemek végzése: gurulóátfordulások különböző 
irányokba, cigánykerék, vetődések, átguggolások, átterpesztések, 
lábkörzések, dőlések, felállások, egységesen az alapformában és 
differenciáltan a variációkban. Az esztétikus és harmonikus előadásmód 
rávezető eljárásai (feszítések, fejtartás, válltartás, spicc kidolgozása). 
Az egyéni optimum, az önálló bővítés lehetőségének megjelenítése az 
elemkapcsolatokban, gyakorlatokban. 
A gyakorlatbemutatás rítusa minőségi paraméterek hozzáadásával 
történik az ellenőrzések során. 
 

 

Szertorna fiúk számára 

Gyűrűn gyakorlás – alaplendület, lendületvétel, húzódás-tolódás 
támaszba, vállátfordulás előre, homorított leugrás. 
 
Szertorna lányok számára 

Gerendán gyakorlás – állások, térdelések, ülések, fekvések, 
térdelőtámaszok, mérlegek, fordulatok állásban, guggolásban. 
Szökdelések, lábtartás-cserék, felugrás egy láb át- és belendítéssel, 
homorított leugrás. 
 
Szertorna – szerugrás, ugrószekrényen gyakorlás 

Gyakorlás és kontroll a tanuló előzetes tudása és testalkata 
figyelembevételével. Az 5–8. osztályban tanultak továbbfejlesztése, az 
első és második ív növelése. 
Felguggolások – homorított ugrások, bukfencek, guggoló átugrások, 
terpeszátugrások, lebegőtámasz. 
Bemelegítés a torna gyakorlásához, egy specifikus jellegű mozgássor 
megtanulása. 
Célszerű gyakorlási és gyakorlásszervezési formációk működtetése 

Fizika: az egyszerű 
gépek működési 
törvényszerűségei, 
forgatónyomaték, 
reakcióerő, egyensúly, 
tömegközéppont. 
 
Biológia-egészségtan: 
egyensúlyérzékelés, 
izomérzékelés, 
elsősegély. 
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növekvő tanulói önállósággal. A segítségadás technikái, felelős külső 
kontrollal – a hibajavítás beépítése a mindennapi gyakorlási szokásokba. 
 

Ritmikus gimnasztika lányok számára 

Az 5–8. osztályokban megfogalmazott követelményeken nehézségben 

túlmutató követelmény mozgásanyagának tanulása, gyakorlása. Az 

esztétikus, szép és nőies mozgások előadásmódját segítő kondicionális 

és koordinációs képességfejlesztő eljárások. 

Célirányos előkészítő és rávezető gyakorlatok, mozgásszabályozó, 

mozgásalkalmazó, átállító és mozgástanuló jelleggel (testtartás, 

tágasság, forgásbiztonság stb.). A ritmusérzék fejlesztése, önálló 

zeneválasztásra lehetőség a szélsőségektől való elhatárolódás mellett. 

Szabadgyakorlatok  

Előkészítő tartásos és mozgásos elemek alapformái ismétlése, és új, 

összetett formák gyakorlása: 

lábujjállások, terpeszállások, hajlított- és guggolóállások, lépő és kilépő 
állások, támadó- és védőállások, lebegő- és mérlegállások, nyújtott és 
hajlított ülések, lebegő ülések, térdelések, térdelőmérlegek, fekvések, 
kéz és lábtámaszok, ujj- és kartartások és mozgások (lebegtetések, 
ejtések, fordítások, hullámok), statikus és dinamikus törzsmozgások és 
lábmozgások. 
Fő mozgások alapformái ismétlése, és új, összetett formák gyakorlása: 
Testsúlyáthelyezések, járások, futások, szökdelések, ugrások (öt 
alapforma megkülönböztetése), egyensúlyhelyzetek, forgások, 
hullámok. 
Aerobik mindkét nem számára. 
A sportági jelleg – dinamikus, statikus erő, egyensúlyozás, lazaság, 
ruganyosság és ritmusérzék – megvalósításához szükséges előkészítő és 
rávezető gyakorlatok. 
 

 

Ének-zene: ritmus és 

tempó. 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Atlétika jellegű feladatok 

Órakeret 

30 óra 

Előzetes tudás 

A térdelő- és állórajt technikája, a fokozó- és repülőfutás összehangolt kar- 
és lábmunkája. 
A rövid- és hosszú távú futásnál irambeosztási tapasztalat. 
Váltás alsó botátadással. 
Távolugrás guggoló technikája. 
Kislabdahajítás beszökkenéssel. 
Lökőmozdulat oldal felállásból, dobások lendületvétellel is. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az atlétikai mozgásokat befolyásoló jellegzetes biomechanikai 
törvényszerűségek megismerése, egyre tudatosabb alkalmazása. Jártasság 
kialakítása az egyes szakági technikákban.  
Az emberi teljesítőképesség jelenlegi határainak viszonyítása a saját 
teljesítményhez, ennek révén az önismeret fejlesztése. Az egyéni 
teljesítmény túlszárnyalására ösztönzés. 
Az általános atlétikus képességek továbbfejlesztése, a más sportágakban 
történő alkalmazhatóság érdekében is.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
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MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Futások, rajtok 

A képességfejlesztés gyakorlatai  

Az 5-8. osztályban végzett futóiskolai feladatok gyorsabban, erősebben 

és tudatosabban. Iramfutások.  

Aerob állóképesség fejlesztése, a kitartó futás távjának további 

növelésével, az önismeretre, a korábbi tapasztalatokra épített, a távnak 

megfelelő egyéni iram kialakításával. Tartós és résztávos állóképesség-

fejlesztő módszerek gyakorlása. 

A sportági technika gyakorlása 

Futások 30-60 m-en. A térdelőrajt szabályos végrehajtása a rövid és 

hosszú sprintszámokban. A váltófutás botátadási technikáinak a 

váltótávolság kialakításának (segédjelek alkalmazásával), és a váltás 

szabályainak gyakorlása. A tartós futás technikájának kontrollja, az 

egyéni tartós futás sebességének kialakítása az önálló gyakorlás 

elősegítése érdekében. 

 

Játékok és versenyek 

Rajtversenyek, sprintversenyek. Fogójátékok. Egyéni, sor- és 

váltóversenyek gyors-, akadály- és váltófutással. Egyéb testnevelési 

játékok futófeladatokkal. 

 

Ugrások, szökdelések 

A képességfejlesztés gyakorlatai 

az 5-8. osztályban végzett ugróiskolai feladatok továbbfejlesztése, 

koordináltabban, nagyobb kiterjedéssel, erővel és tudatosabban, 

egylépéses sorozatelugrás, illetve kétlépéses sorozat felugrás. 

A sportági technika gyakorlása 

Az ugrás előtti utolsó három lépés ritmusának kialakítása. 

Az elrugaszkodó láb és a lendítő láb, kar megfelelő mozgásának 

összehangolása. A lépő távolugró technika végrehajtása, aktív 

leérkezéssel. Az egyéni nekifutás próbái nagyobb elugró terület 

kijelölése mellett. 

Az átlépő technika végrehajtása 5-7 lépéses íven történő nekifutás. 

Játékok és versenyek 

Távolugróversenyek helyből és egyéni nekifutással. 

Magasugróversenyek egyéni nekifutással. (érintő ugrások) Egyéni, sor- 

és váltóversenyek ugró és szökdelő feladatokkal. Egyéb testnevelési 

játékok ugrásokkal és szökdelésekkel. 

 

Dobások 

A képességfejlesztés gyakorlatai 

Különböző szerekkel, változatos dobásformák végrehajtása egy és két 

kézzel, különböző kiinduló helyzetekből. Speciális erősítés 

kézisúlyzókkal, súlyzókkal. 

A sportági technika gyakorlása 

Célba és távolságra dobások hajító, lökő mozdulattal. 

 

Hajítás nekifutással, három lépéses dobóritmusban.   

Szabályos lökés végrehajtása oldal felállásból súlygolyóval vagy 

Ének-zene: ritmus-

gyakorlatok. 

 

Biológia-egészségtan: 

aerob, anaerob energia-

nyerés, szénhidrátok, 

zsírok bontása, 

állóképesség, erő, 

gyorsaság. 

 

Földrajz: 

térképismeret. 

 

Ének-zene: ritmusok. 

 

Informatika: 

táblázatok, grafikonok 
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medicinlabdával. 

 

 

Játékok és versenyek 

Kislabdahajító és szabadon választható egyéb dobószerrel versenyek 

helyből és lendületszerzéssel. Súlylökő versenyek. Célbadobó 

versenyek. 

Dobóiskolai versengések. 

 

Bemelegítési modellek gyakorlása a kocogások, futások, ugrások, 

dobások végzése és a versenyek előtt. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Alternatív és szabadidős mozgásrendszerek 

Órakeret 

35 óra 

Előzetes tudás 

Motorikus képességek, mozgástapasztalatok. 

Balesetmentesen végzett, kevéssé ismert, szokatlan sportmozgások. 

A természetben űzhető sportok alapszabályai.  

A legfőbb balesetvédelmi és biztonsági szabályok alkalmazás szintű 

ismerete.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Felkészítés az önálló vagy önszerveződő sporttevékenységek űzésére.  

A szervezet edzettségének, ellenállásának növelése a tudatosan szabadtéren 

tartott foglalkozásokkal.  

A testneveléssel és a sporttal kapcsolatos pozitív beállítódás, elköteleződés 

kialakítása az élményszerű, változatos és kötetlen foglalkozások által.  

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Túrázás (túra a városban, tájékozódás), frizbi, tollaslabdázás, 

korcsolyázás, szánkózás. 

Előkészítés, felkészítés, képességfejlesztés 

Az élményszerű, természetben végzett előkészítő és rávezető 

gyakorlatokkal, a természeti erők felhasználásával a szervezet 

alkalmazkodóképességének, az edzettségnek, fittségnek a fejlesztése. A 

természetben végzett önálló bemelegítés, gyakorlás - laza tanári 

kontrollal. 

A környezettudatos viselkedés alapelveinek megismerése. 

Közlekedésbiztonsági szabályok elsajátítása és betartása. 

Felkészülés és együttműködés a különböző tábori lehetőségek, speciális, 

túra jellegű terhelések előtt és alatt. 

Technika és taktika gyakorlása 

Minimális helyigényű vagy kis eszközigényű sportmozgások 

megismerése. Az adott sportmozgás lehetőségekhez képest minél 

sokoldalúbb, balesetmentes elsajátítása, élményszerű gyakorlása. 

 

Játékok, versengések, akadályok legyőzése a választott sportban, fizikai 

aktivitásban. A fair play szellemének és a személyes biztonságnak a 

szem előtt tartása minden mozgásos tevékenységben. 

Földrajz: időjárási 

ismeretek, tájékozódás, 

térképhasználat. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Önvédelem és küzdősportok 

Órakeret 

15 óra 

Előzetes tudás 
A páros és küzdőjátékok, test-test elleni küzdelmek fajtái. 

A grundbirkózás mozgástechnikái, alapvető szabályai. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az egyén (ön)védelmét szolgáló egyszerűbb technikákban, küzdelmekben 

magas fokú jártasság elérése. A küzdő típusú sportágak, játékok tudatos 

alkalmazása során az önuralom erősítésére, a társak tiszteletére és a 

szabályok elfogadására szoktatás. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

A test-test elleni feladatokat csak és kizárólag azonos nemű és közel 

azonos testalkatú tanulókkal végeztetjük. 

 

Előkészítő és rávezető gyakorlatok, játékok a küzdésekhez 

Az 5-8. osztályos mozgásfeladatok variációinak gyakorlása, 

továbbfejlesztésük. Azon testi és pszichés képességek megerősítése, 

amik alkalmassá teszik a tanulót a bonyolultabb gyakorlatok 

végrehajtására. 

Alap kézgyakorlatok, húzó-taszító gyakorlatok, lenyomó-emelő 

gyakorlatok, esések-zuhanások sérülésmentes elsajátítása, egészségi és 

élettani szabályok betartása. 

Küzdőgyakorlatok szerrel, szer nélkül társakkal vagy önállóan. 

Alapvető önvédelmi technikákat elsajátító gyakorlatok játékos és 

változó körülmények között. A gyakorlatok tanulása saját képességek 

figyelembevétele mellett történik. 

 

Grundbirkózás 

A 7-8. osztályos kerettantervben felsorolt fogások, kitolások, kihúzások, 

emelések, szabadulások gyakorlása, cselekvésbiztos végrehajtása.  jabb 

elemkapcsolatok megismerése, megoldása. 

Az egyensúlyhelyzetek tudatos kihasználása, mögékerülések, 

kiemelések állásból, térdelésből, földharcban. 

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek: keleti 

kultúra. 

 

Biológia-egészségtan: 

izmok, ízületek 

mozgékonysága, 

anatómiai ismeretek, 

testi és lelki harmónia. 

 

Etika: a másik ember 

tiszteletben tartása. 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Egészségkultúra – prevenció 

Órakeret 

30 óra 
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Előzetes tudás 

Légző, relaxációs és testtartásjavító gyakorlatok, alapvető gerinctorna-

gyakorlatok, törzsizom-erősítő gyakorlatok és ellenjavallt gyakorlatok. Az 

autogén tréning és a progresszív relaxáció felismerése. 

Önfejlesztő mozgás, egészségtudatos szokás fogalma, gyakorlata.  

A prevenció tágabb értelmezése. 

A bemelegítés, a levezetés, a szervezet lecsillapítása jelentősége, szerepe. 

Tudatos baleset-megelőzés, a veszélyes helyzetek és a fenyegetettség 

elkerülése. 

A téli időjárás jótékony hatása az egészségvédelemre. 

A fájdalmak tűrése (oxigénadósság, savasodás). 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A testkultúrához tartozó, az általános műveltséget fejlesztő élettani, 

anatómiai – elméleti és gyakorlati – tudás megalapozottá tétele. 

Az egészséges életvitel szükségleteivel kapcsolatos értékek és az 

egészségmegőrző szokásrendszer megerősítése. 

Az élethosszig tartó sportoláshoz szükséges felelős döntések rugalmasan 

bővíthető információs készletének rendszerezése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 
Bemelegítés 

Általános bemelegítő mozgássor gyakorlása (futás, hajlítások, nyújtások, 
lendítések stb.). 
Fizikai felkészülés a sérülésmentes sporttevékenységre. 

Stretching gyakorlatok bemelegítő és levezető jelleggel. 
A sportági területeken tanult speciális bemelegítések ismétlése. 
 

Edzés, terhelés 
A keringési rendszer terhelése megfelelő munkapulzusérték mellett, és a 
pulzus idősoros mérése (nyugalmi pulzus, munkapulzus, felső érték 

stb.).  
Az intenzitás, ismétlésszám és a pihenőidő változtatása, hatása a 
terhelésre. 

Edzés korszerű (alternatív) eszközökkel, erőgépekkel, fitneszgépekkel. 
Nemek közötti eltérések megjelenítése az edzésaktivitásban. 
Gyakorlás az állapotfelmérés adataira épített célokért az edzettség 

fejlesztése, megőrzése érdekében. 
Köredzésváltozatos mintákkal, 46 feladattal. 

Biológia-egészségtan: 

ismeretek az emberi 

test működéséről, 

aerobterhelés, gerinc-

ferdülés. 

Motoros tesztek – központi előírás szerint. 

Az egészséges test és lélek megóvása. 
A testsúly, testtömeg, illetve lehetőség szerint a testösszetétel mérése – 
összehasonlító idősoros adatrögzítés. 

Stresszoldó és relaxációs gyakorlatok: 
Képesség a fizikai és lelki egyensúly önellenőrzésen alapuló 
fenntartására. 

A technikák használata a saját tanulási technikáinak tökéletesítésében. 
A komputerhasználat ellensúlyozására megoldási minták gyakorlása. 
 A biomechanikailag helyes testtartás kialakítását és fenntartását 
szolgáló gyakorlatanyag: a biomechanikailag helyes testtartás 
megőrzésének gyakorlatai – állandó gyakorlás a tanár és a társak 
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kontrollja, hibajavítása mellett. 
 

 

Osztályozóvizsga feltétele: 

 

A félévi osztályozóvizsga követelménye a leadott tananyag függvényében határozható meg, 

az év végi a továbbhaladás feltételeivel egyezik meg. 

 

Továbbhaladás feltétele:  

 

Sportjátékok 

Az adott iskolában a helyi tanterv szerinti technikai, taktikai és egyéb játékfeladatok ismerete 
és aktív, kooperatív gyakorlás. 
A technikák és taktikai megoldások többnyire tudatos, a játékszerepnek megfelelő 

megválasztása. 
Torna jellegű feladatok és táncos mozgásformák 
A mozgáselemek mozgásbiztonságának és a gyakorlás mennyiségének, minőségének oksági 

viszonyai megértése és érvényesítése a gyakorlatban. 
A javító kritika elfogadása és a mozdulatok kivitelezésének javítása.  
Atlétika jellegű feladatok 

Egy kijelölt táv megtételéhez szükséges idő és sebesség helyes becslésére, illetve a becsült 
értékek alapján a feladat pontos végrehajtása. Évfolyamonként önmagához mérten javuló 
futó-, ugró-, dobóteljesítmény. 

Alternatív és szabadidős mozgásrendszerek 
Az adott sportmozgás technikájának elfogadható cselekvésbiztonságú végrehajtása. 
Tapasztalat a sportolás során használt különféle anyagok, felületek tulajdonságairól és a 

baleseti kockázatokról. 
Önvédelem és küzdősportok 
Az önvédelmi és küzdőgyakorlatokban, harcokban a közös szabályok, biztonsági 

követelmények és a küzdésekkel kapcsolatos rituálé betartása. 
Egészségkultúra és prevenció 
Bemelegítés, fizikai felkészülés a sérülésmentes sporttevékenységre. 

A gerinc sérüléseinek leggyakoribb fajtái, és a gerinc és az ízületek védelemének 
legfontosabb szempontjainak ismerete. 
A szükséges táplálkozási ismeretek alkalmazása a testsúly, testtömeg ismeretében. 
A rendszeres testmozgás pozitív hatásainak ismerete a káros szenvedélyek leküzdésében, az 

érzelem- és a feszültségszabályozásban. 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. évfolyam 

Heti óraszám: 5 óra 

Éves óraszám: 180 óra 

Témakörök Óraszám 
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Sportjátékok 40 óra 

Torna jellegű feladatok és táncos mozgásformák 30 óra 

Atlétika jellegű feladatok 30 óra 

Alternatív és szabadidős mozgásrendszerek 35 óra 

Önvédelem és küzdősportok 15 óra 

Egészségkultúra – prevenció 30 óra 

Összesen 180 óra 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Sportjátékok 

Órakeret 

40 óra 

Előzetes tudás 

9. év folyamon elsajátított technikai és taktikai, elméleti és gyakorlati tudás. 

Figyelmes és hatékony munkavégzés a gyakorlásban. 

Csapatjátékos tulajdonságok ismerete. 

Sportszerűség, a szabálykövető magatartás. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A választott labdajátékokra (lányok: kosárlabda, röplabda, kézilabda; fiúk: 

kosárlabda, röplabda, labdarúgás) vonatkozóan: 

Az új játékfeladatokban, játékszituációkban a technikai, taktikai és 

szabályismeret tudatos és felelős alkalmazása, bővítése. 

A sportjáték-specifikus képességek megerősítése. 

A játékszituációk, játékfeladatok magasabb gondolkodási, motoros szinten 

történő megoldása a szabálykövetés, a csoportkonszenzus és az ellenfél 

tisztelete szempontjából is. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

A labdajátékokra felkészítő mozgásfeladatok 

Speciálisan előkészítő, rávezető, képességfejlesztő feladatok és 

testnevelési játékok 

A labda nélkül végzett mozgások gyakorlási hatékonyságának, játékban 

való eredményes használatának továbbfejlesztése. 

A reakcióidő és a társ mozdulatára reagálás optimumának elérése. 

A helyezkedés, helyzetfelismerés továbbfejlesztése a labdáért való 

harcban, cselek labdával és labda nélkül, küzdések váll-váll érintéssel a 

labda megszerzéséhez. 

Labdás ügyességfejlesztés egy-két labdával, a labda továbbítása 

gyorsabban, lendületesebb, változó magasságokban, futás közben, 

labdavezetés, haladás a labdával gyors irányváltásokkal és 

ritmusváltásokkal. 

Az adott sportjáték technikái gyakorlása testnevelési játékokban, 

kidobós, fogójátékok labdával, labdaszerző és -védő játékok, 

cicajátékok, pontszerzők, stilizált játékok, szabadon alkalmazott 

technikai-taktikai elemek és szabályismeretek mellett is. 

Bonyolultabb - kooperatív, kreatív - testnevelési és sportjátékok (pl. 

játékszabályok dinamikus változtatása, esélykiegyenlítő játékok, fordított 

Matematika: logika, 

valószínűségszámítás, 

térbeli alakzatok, 

tájékozódás. 

 

Vizuális kultúra: tárgy- 

és környezetkultúra, 

vizuális 

kommunikáció. 
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eredményszámítás). 

A sportjátékokra való előkészítésen túlmutató, stratégiai jellegű, az 

életszerepekre felkészítő játékok. 

A bemelegítési modell ismételt gyakorlása és az önálló bemelegítésre 

való felkészítés. A modell minimális tartalma: sportjáték-specifikus futó-

ugrómozgások, labda nélküli és labdás gyakorlatok az ízületek 

átmozgatására, labdavezetések variációi helyben és haladással, páros, 

mikrocsoportos labdás gyakorlatok, bemelegítő testnevelési játékok 

labda nélkül és labdával, az adott labdajáték specifikus technikai és 

taktikai előkészítő gyakorlatai. 

A választott labdajátékok technikai és taktikai elemeinek gyakorlása, 

tökéletesítése, alkalmazása új variációkban, szituációkban. 

Kosárlabdázás 

Technikai elemek 

Fokozódó lendületben, magasságban, távolságban csökkenő 

hibaszázalékkal végrehajtott technikai elemek. 

Taktikai elemek 

Kisebb csapatrészekben azonos létszámmal egymás elleni játék teljes 

anyagának beépítése az 5:5 elleni játékba, félpályás és egészpályás 

gyakorlatokkal. 

Emberfölényes helyzetek támadásban, védekezésben. 

Emberfogás, területvédekezés. Ötletjáték támadásban. 

A speciális feladatok megoldása (feldobás, alap- és oldalvonal-bedobás, 

büntetődobás utáni támadás és védekezés). 

 

Kézilabdázás 

Technikai elemek végrehajtása fokozódó lendülettel, erőközléssel, 

magasabban és távolabbra, csökkenő hibaszázalékkal 

Labda nélkül: Térnyerésre törekvés indulócselekkel mindkét irányba. A 

kapus mozgástechnikája. 

Labdával: Labdakezelési gyakorlatok 234-es csoportokban, 12 

kézzel. Átadások talajról és felugrásból cselezés után. Indulócsel, 

átadócsel, lövőcsel, cselkapcsolatok alkalmazása mindkét oldalra. 

Kapura lövések bevetődésből is. 

Taktikai elemek növekvő együttműködéssel és eredményességgel 

Támadó taktika: Zárás, leválás alkalmazása. Támadásbefejezések 

lerohanásból rendezetlen védelem elleni játékból. Szélsőbefutások. 

Beállós játék. A test-test elleni játék a támadásban. 

Védekező taktika: Vegyes védekezés alkalmazása a játékban. Ütközés 

talajon és levegőben. 4:2 elleni védekezési rendszer. A test-test elleni 

játék a védelemben.  

 

Labdarúgás 

Technikai elemek fokozódó kitartással, variációban, lendületben, 

magasságban, távolságban, csökkenő hibaszázalékkal 

Labdakezelések mozgás közben és irányváltoztatással, átadások 

különböző mértani alakzatokban. Rövid és hosszú labdaátadások talajon 

vagy levegőben. Átadások, átvételek mélységi, szélességi játékhelyzetek 

kialakításával. 

Induló-, futó-, átadási és lövőcselek védővel szemben.  

Fizika: mozgások, 

ütközések, erő, 

energia. 

 

Biológia-egészségtan: 

az emberi szervezet 

működése, 

energianyerési 

folyamatok. 
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Fejelések technikái levegőből, társnak vagy kapura. 

Taktikai elemek a variációk növelésével és végrehajtási minőség 

emelésével 

Posztok betöltése: kapus, védő, középpályás, támadó. 

Rombuszban 4 játékos feladatmegoldása mélységben, szélességben, 

folyamatos helycserékkel.  

Röplabda 

A mélységlátást, labdához való igazodást elősegítő gyakorlatok, társtól 

dobott vagy falra feljátszott labdával. Célba ütések és érintő 

labdatovábbítások mozdulatlan majd mozgó céltárgyra vagy társhoz. A 

sáncolás technikája egyénileg és párban. 

Támadás és védekezés alapvető megoldásai  

23 fős támadási technikák védelem ellen, védekező feladatok, 

biztosítás, változatos támadás befejezések (erő, ív, elhelyezés stb. 

szempontjából). 

 

Kooperativitás és versengés a labdajátékokban, a szabályok – 

játékszabályok begyakorlása – játékvezetési gyakorlat. 

 

Az elsajátított játéktudásnak megfelelő színvonalú játékszabályok 

alkalmazása, betartatása növekvő tudatossággal és önállósággal az 

osztályszintű gyakorlások és mérkőzések során. 

Játékszituációk előidézése egy-egy szabály begyakorlására, a 

játékszituáció megállítása, elemenkénti ismétlése a szabálytalanság 

korrekciója érdekében.  

Játék egyszerűsített és fokozatosan bővülő szabályokkal.  

Rövidített játékidővel gyakorlás, osztálymeccsek, villámtornák a 

diákolimpiáknak megfelelő versenyszerű körülmények és a helyi 

szabályozás szerint. Differenciált mennyiségű és minőségű 

játéklehetőség biztosítása. 

Rövid játékvezetői gyakorlás a tanárral együtt, rögzített, változtatható, 

egyszerűsített játékvezetésben. 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Torna jellegű feladatok és táncos mozgásformák 

Órakeret 

30 óra 

Előzetes tudás 

9. évfolyamon tanult alapvető torna mozgáselemek önálló bemutatása. 

Az aerobik kargyakorlatokat és lépésgyakorlatok, alaplépések, haladások 

összehangolása a zenével. 

A szabályok érthető megfogalmazása. 

Sportágak versenyrendszeréről alapismeretek. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az iskolai tornajellegű feladatok, táncos mozgásformák során a reális 

énkép további alakítása. 

Szabadabb és differenciáltabb önálló részvétel, az alkotókészség, kreativitás 

fejlesztése a gimnasztika, torna, esztétikai sportok mozgásrendszerén belül. 

Az esztétikus mozgás, a feszes, megtartott testmozgás további javítása. A 

test térbeli, időbeli és dinamikai érzékelésének, valamint a koordinált 

mozgás és az erőközlés összhangjának továbbfejlesztése. 

Az ismeretek körének bővítése az adott versenysportágak hazai élvonaláról, 
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ennek révén a nemzeti öntudat fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Gimnasztika 

Térbeli alakzatok – rendgyakorlatok  

Variációk a ritmusban, a tempóban történő változtatással, 

rendgyakorlatok zene nélkül és zenére is. 

Szabadgyakorlati alapformájú gyakorlatok 

816 ütemű gimnasztikai gyakorlatok egyidejű fejlesztő hatásokkal, 

kiemelten a mély hát- és hasizmok, a függesztő öv, a lábboltozat 

izomzatának optimális és precíz működése által. 

Gimnasztikai gyakorlatok alkalmazása az izommunka jellege szerint 

(nyújtó, erősítő, ernyesztő-lazító) arányosan, minden testrész mozgásaira 

kiterjedően, növekvő önállósággal a gyakorlatok kiválasztásában, 

növekvő önállósággal a gyakorlatsorok összeállításában. 

 

A gyakorlatok variálása szempontjai szerinti változatok a mozgásütem 

változtatásával, a kiinduló helyzet és kartartás változtatásával, a 

kéziszerek – súlyzó, bordásfal, pad, medicinlabda – alkalmazásával. A 

dinamikus és statikus erőkifejtés megkülönböztetése. 

A különböző erőadagolás változatos gyakorlatai alkalmazása. 

Összetett, komplex, fizikai képességeket fejlesztő gyakorlatok 

Szabadgyakorlati alapformájú és természetes gyakorlatok 

differenciáltan, egyénre szabottan, állandó gyakorlási jelleggel. 

Erőgyakorlatok az egyén számára optimális ellenállás leküzdésével. 

Aerob állóképesség-fejlesztő eljárások a gimnasztika eszközeivel. Az 

elrugaszkodás (dobbantás) gyorsaságának fejlesztése. Az egyensúlyozás 

továbbfejlesztésére a statikus helyzetek időtartamának és 

bonyolultságának növelése. Az esztétikus mozgások előadásmódja 

segítésére a testtartást biztosító kondicionális és koordinációs 

képességfejlesztő eljárások gyakorlása. 

Mászások, függeszkedések differenciált követelménnyel, a 9. osztályban 

elért egyéni szint szerinti fejlődést követő rendszeres kontrollal. 

Fizika: egyenes vonalú 

mozgás, periodikus 

mozgás, gravitáció, 

tömegvonzás, hatás-

ellenhatás törvénye. 

Torna – iskolai sporttorna 
Akrobatikus gyakorlatok – talajtorna,  
Tartásos gyakorlatelemek végzése: tarkóállás, fejállás, kézállás, 
mérlegek kéztámasszal, mérlegállások, spárgák, hidak. 
Az esztétikus és harmonikus előadásmód rávezető eljárásai (feszítések, 
fejtartás, válltartás, spicc kidolgozása). 
Az elemek mennyiségének és nehézségi fokának 
továbbfejlesztése - differenciáltan. Az egyéni optimum, az önálló 
bővítés lehetőségének megjelenítése az elemkapcsolatokban, 
gyakorlatokban. 
A gyakorlatbemutatás rítusa minőségi paraméterek hozzáadásával 
történik az ellenőrzések során. 
 

 

Szertorna fiúk számára 

Gyűrűn gyakorlás – kéz- és lábfüggések, függések, lefüggések, mellső 
függőmérleg, hajlított támasz, nyújtott támasz, alaplendület, 

Fizika: az egyszerű 
gépek működési 
törvényszerűségei, 
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lendületvétel, húzódás-tolódás támaszba, vállátfordulás előre, homorított 
leugrás, leterpesztés hátra. 
Szertorna lányok számára 

Gerendán gyakorlás – állások, térdelések, ülések, fekvések, 
térdelőtámaszok, mérlegek, guggolótámaszok, fekvőtámaszok, 
támaszban átlendítés, belendítés, hasonfekvésből emelés fekvőtámaszba, 
térdelőtámaszba, fordulatok állásban, guggolásban. Szökdelések, 
lábtartás-cserék, felugrás egy láb át- és belendítéssel, homorított leugrás, 
terpesz csukaugrás. 
 
Szertorna – szerugrás, ugrószekrényen gyakorlás 

Gyakorlás és kontroll a tanuló előzetes tudása és testalkata 
figyelembevételével. A 9. osztályban tanultak továbbfejlesztése, az első 
és második ív növelése. 
Felguggolások – homorított ugrások, vetődések, kanyarlatok, bukfencek, 
guggoló átugrások, terpeszátugrások, lebegőtámasz. 
Bemelegítés a torna gyakorlásához, egy specifikus jellegű mozgássor 
megtanulása. 
Célszerű gyakorlási és gyakorlásszervezési formációk működtetése 
növekvő tanulói önállósággal. A segítségadás technikái, felelős külső 
kontrollal – a hibajavítás beépítése a mindennapi gyakorlási szokásokba. 
Versenyszituációkon keresztül a szabályok – pontozási hierarchia és 
szemlélet – gyakorlása, a 9. osztályban tanultak továbbfejlesztése. 
 

forgatónyomaték, 
reakcióerő, egyensúly, 
tömegközéppont. 
 
Biológia-egészségtan: 
egyensúlyérzékelés, 
izomérzékelés, 
elsősegély. 

Ritmikus gimnasztika lányok számára 

A 9. osztályban megfogalmazott követelményeken nehézségben 

túlmutató követelmény mozgásanyagának tanulása, gyakorlása. Az 

esztétikus, szép és nőies mozgások előadásmódját segítő kondicionális 

és koordinációs képességfejlesztő eljárások. 

Célirányos előkészítő és rávezető gyakorlatok, mozgásszabályozó, 

mozgásalkalmazó, átállító és mozgástanuló jelleggel (testtartás, 

tágasság, forgásbiztonság stb.). A ritmusérzék fejlesztése, önálló 

zeneválasztásra lehetőség a szélsőségektől való elhatárolódás mellett. 

Szabadgyakorlatok  

Előkészítő tartásos és mozgásos elemek alapformái ismétlése, és új, 

összetett formák gyakorlása: 

lábujjállások, terpeszállások, hajlított- és guggolóállások, lépő és kilépő 
állások, támadó- és védőállások, lebegő- és mérlegállások, nyújtott és 
hajlított ülések, lebegő ülések, térdelések, térdelőmérlegek, fekvések, 
kéz és lábtámaszok, ujj- és kartartások és mozgások (lebegtetések, 
ejtések, fordítások, hullámok), statikus és dinamikus törzsmozgások és 
lábmozgások. 
Fő mozgások alapformái ismétlése, és új, összetett formák gyakorlása: 
Testsúlyáthelyezések, járások, futások, szökdelések, ugrások (öt 
alapforma megkülönböztetése), egyensúlyhelyzetek, forgások, 
hullámok. 
Önálló bővítési lehetőség, önálló gyakorlatrészek hozzáadása a 
minimumhoz. 
 

Aerobik  

A sportági jelleg – dinamikus, statikus erő, egyensúlyozás, lazaság, 

Ének-zene: ritmus és 

tempó. 
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ruganyosság és ritmusérzék – megvalósításához szükséges előkészítő és 
rávezető gyakorlatok. 
Az aerobik kritériumainak való megfelelés fejlesztése a gyakorlás által: 
testtartás, mozdulatok precíz végrehajtása, szinkron a zenével és 
egymással. Rövid elemkapcsolatok ismétlése magas 
cselekvésbiztonsággal (2030 mp folyamatosan). 
 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Atlétika jellegű feladatok 

Órakeret 

30 óra 

Előzetes tudás 

9. évfolyamon tanultak. A térdelő- és állórajt technikája, a fokozó- és 
repülőfutás összehangolt kar- és lábmunkája. 
A rövid- és hosszú távú futásnál irambeosztási tapasztalat. 
Váltás alsó botátadással. 
Távolugrás guggoló technikája. 
Kislabdahajítás beszökkenéssel. 
Lökőmozdulat oldal felállásból, dobások lendületvétellel is. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az atlétikai mozgásokat befolyásoló jellegzetes biomechanikai 
törvényszerűségek megismerése, egyre tudatosabb alkalmazása. Jártasság 
kialakítása az egyes szakági technikákban.  
Az emberi teljesítőképesség jelenlegi határainak viszonyítása a saját 
teljesítményhez, ennek révén az önismeret fejlesztése. Az egyéni 
teljesítmény túlszárnyalására ösztönzés. 
Az általános atlétikus képességek továbbfejlesztése, a más sportágakban 
történő alkalmazhatóság érdekében is.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Futások, rajtok 

A képességfejlesztés gyakorlatai  

A 9. osztályban végzett futóiskolai feladatok gyorsabban, erősebben és 

tudatosabban. Futóiskolai és futófeladatok bemutatás nélküli 

végrehajtása. Iramfutások. Aerob állóképesség fejlesztése, a kitartó futás 

távjának további növelésével, az önismeretre, a korábbi tapasztalatokra 

épített, a távnak megfelelő egyéni iram kialakításával. Akadályok felett 

543 lépéses ritmusfutások könnyített magasságon és távolságon. 

Tartós és résztávos állóképesség-fejlesztő módszerek gyakorlása. 

A sportági technika gyakorlása 

Futások 30-60 m-en. A térdelőrajt szabályos végrehajtása a rövid és 

hosszú sprintszámokban. A váltófutás botátadási technikáinak a 

váltótávolság kialakításának (segédjelek alkalmazásával), és a váltás 

szabályainak gyakorlása. A gátfutás lendítő és elrugaszkodó 

lábmozgásának ismerete. A rövid, közép- és hosszú távok közötti 

futótechnika megkülönböztetése. 

A tartós futás technikájának kontrollja, az egyéni tartós futás 

sebességének kialakítása az önálló gyakorlás elősegítése érdekében. 

Játékok és versenyek 

Rajtversenyek, sprintversenyek. Fogójátékok. Egyéni, sor- és 

váltóversenyek gyors-, akadály- és váltófutással. Egyéb testnevelési 

játékok futófeladatokkal. 

Ének-zene: ritmus-

gyakorlatok. 

 

Biológia-egészségtan: 

aerob, anaerob energia-

nyerés, szénhidrátok, 

zsírok bontása, 

állóképesség, erő, 

gyorsaság. 

 

Földrajz: 

térképismeret. 

 

Ének-zene: ritmusok. 

 

Informatika: 

táblázatok, grafikonok. 
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Ugrások, szökdelések 

A képességfejlesztés gyakorlatai 

A 9. osztályban végzett ugróiskolai feladatok továbbfejlesztése, 

koordináltabban, nagyobb kiterjedéssel, erővel és tudatosabban, 

egylépéses sorozatelugrás, illetve kétlépéses sorozat felugrás. 

A sportági technika gyakorlása 

Az ugrás előtti utolsó három lépés ritmusának kialakítása. 

Az elrugaszkodó láb és a lendítő láb, kar megfelelő mozgásának 

összehangolása. A lépő távolugró technika végrehajtása, aktív 

leérkezéssel. Az egyéni nekifutás próbái nagyobb elugró terület 

kijelölése mellett. 

Az átlépő technika végrehajtása 5-7 lépéses íven történő nekifutás. 

A flop-technika gyakorlása, s az egyéni nekifutó távolság kimérése és 

rögzítése. Az egyéni magasugró technikák megismerése, 

mozgástapasztalat szerzése növekvő teljesítményre törekvés nélkül. 

Játékok és versenyek 

Távolugróversenyek helyből és egyéni nekifutással. 

Magasugróversenyek egyéni nekifutással. (érintő ugrások) Egyéni, sor- 

és váltóversenyek ugró és szökdelő feladatokkal. Egyéb testnevelési 

játékok ugrásokkal és szökdelésekkel. 

 

Dobások 

A képességfejlesztés gyakorlatai 

Különböző szerekkel, változatos dobásformák végrehajtása egy és két 

kézzel, különböző kiinduló helyzetekből. Speciális erősítés 

kézisúlyzókkal, súlyzókkal. 

A sportági technika gyakorlása 

Célba és távolságra dobások hajító, lökő és vető mozdulattal  

 

Hajítás nekifutással, öt lépéses dobóritmusban.  A lekészítés 

technikájának és az impulzus lépés, beszökkenés szerepének ismerete. 

A háttal felállásból történő lökés technikájának ismerete. 

Szabályos lökés végrehajtása oldal vagy háttal felállásból súlygolyóval 

vagy medicinlabdával. 

Az egy- és kétkezes vetések technikái. 

 Az ideális kirepülési szög elérése a különböző dobásoknál. szerepük a 

jobb eredmény elérésében. 

 

Játékok és versenyek 

Kislabdahajító és szabadon választható egyéb dobószerrel versenyek 

helyből és lendületszerzéssel. Súlylökő versenyek. Célbadobó 

versenyek. 

Dobóiskolai versengések. 

 

Bemelegítési modellek gyakorlása a kocogások, futások, ugrások, 

dobások végzése és a versenyek előtt. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Alternatív és szabadidős mozgásrendszerek 

Órakeret 

35 óra 
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Előzetes tudás 

Motorikus képességek, mozgástapasztalatok. 

Balesetmentesen végzett, kevéssé ismert, szokatlan sportmozgások. 

A természetben űzhető sportok alapszabályai.  

A legfőbb balesetvédelmi és biztonsági szabályok alkalmazás szintű 

ismerete.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Felkészítés az önálló vagy önszerveződő sporttevékenységek űzésére.  

A szervezet edzettségének, ellenállásának növelése a tudatosan szabadtéren 

tartott foglalkozásokkal.  

A testneveléssel és a sporttal kapcsolatos pozitív beállítódás, elköteleződés 

kialakítása az élményszerű, változatos és kötetlen foglalkozások által.  

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Túrázás (túra a városban, tájékozódás), frizbi, tollaslabdázás, 

korcsolyázás, szánkózás. 

 

 

Előkészítés, felkészítés, képességfejlesztés 

Az élményszerű, természetben végzett előkészítő és rávezető 

gyakorlatokkal, a természeti erők felhasználásával a szervezet 

alkalmazkodóképességének, az edzettségnek, fittségnek a fejlesztése. A 

természetben végzett önálló bemelegítés, gyakorlás - laza tanári 

kontrollal. 

A környezettudatos viselkedés alapelveinek megismerése. 

Közlekedésbiztonsági szabályok elsajátítása és betartása. 

Felkészülés és együttműködés a különböző tábori lehetőségek, speciális, 

túra jellegű terhelések előtt és alatt. 

Technika és taktika gyakorlása 

Minimális helyigényű vagy kis eszközigényű sportmozgások 

megismerése. Az adott sportmozgás lehetőségekhez képest minél 

sokoldalúbb, balesetmentes elsajátítása, élményszerű gyakorlása. 

 

Játékok, versengések, akadályok legyőzése a választott sportban, fizikai 

aktivitásban. A fair play szellemének és a személyes biztonságnak a 

szem előtt tartása minden mozgásos tevékenységben. 

 

Földrajz: időjárási 

ismeretek, tájékozódás, 

térképhasználat. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Önvédelem és küzdősportok 

Órakeret 

15 óra 

Előzetes tudás 
A páros és küzdőjátékok, test-test elleni küzdelmek fajtái. 

A grundbirkózás mozgástechnikái, alapvető szabályai. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az egyén (ön)védelmét szolgáló egyszerűbb technikákban, küzdelmekben 

magas fokú jártasság elérése. A küzdő típusú sportágak, játékok tudatos 

alkalmazása során az önuralom erősítésére, a társak tiszteletére és a 

szabályok elfogadására szoktatás. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG Történelem, társadalmi 
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A test-test elleni feladatokat csak és kizárólag azonos nemű és közel 

azonos testalkatú tanulókkal végeztetjük. 

 

Előkészítő és rávezető gyakorlatok, játékok a küzdésekhez 

A 9. osztályos mozgásfeladatok variációinak gyakorlása, 

továbbfejlesztésük. Azon testi és pszichés képességek megerősítése, 

amik alkalmassá teszik a tanulót a bonyolultabb gyakorlatok 

végrehajtására. 

Alap kézgyakorlatok, húzó-taszító gyakorlatok, lenyomó-emelő 

gyakorlatok, esések-zuhanások sérülésmentes elsajátítása, egészségi és 

élettani szabályok betartása. 

Küzdőgyakorlatok szerrel, szer nélkül társakkal vagy önállóan. 

Alapvető önvédelmi technikákat elsajátító gyakorlatok játékos és változó 

körülmények között. A gyakorlatok tanulása saját képességek 

figyelembevétele mellett történik. 

 

Grundbirkózás 

A 9. osztályos kerettantervben felsorolt fogások, kitolások, kihúzások, 

emelések, szabadulások gyakorlása, cselekvésbiztos végrehajtása.  jabb 

elemkapcsolatok megismerése, megoldása. 

Az egyensúlyhelyzetek tudatos kihasználása, mögékerülések, 

kiemelések állásból, térdelésből, földharcban. 

 

és állampolgári 

ismeretek: keleti 

kultúra. 

 

Biológia-egészségtan: 

izmok, ízületek 

mozgékonysága, 

anatómiai ismeretek, 

testi és lelki harmónia. 

 

Etika: a másik ember 

tiszteletben tartása. 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Egészségkultúra – prevenció 

Órakeret 

30 óra 

Előzetes tudás 

Légző, relaxációs és testtartásjavító gyakorlatok, alapvető gerinctorna-

gyakorlatok, törzsizom-erősítő gyakorlatok és ellenjavallt gyakorlatok. Az 

autogén tréning és a progresszív relaxáció felismerése. 

Önfejlesztő mozgás, egészségtudatos szokás fogalma, gyakorlata.  

A prevenció tágabb értelmezése. 

A bemelegítés, a levezetés, a szervezet lecsillapítása jelentősége, szerepe. 

Tudatos baleset-megelőzés, a veszélyes helyzetek és a fenyegetettség 

elkerülése. 

A téli időjárás jótékony hatása az egészségvédelemre. 

A fájdalmak tűrése (oxigénadósság, savasodás). 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A testkultúrához tartozó, az általános műveltséget fejlesztő élettani, 

anatómiai – elméleti és gyakorlati – tudás megalapozottá tétele. 

Az egészséges életvitel szükségleteivel kapcsolatos értékek és az 

egészségmegőrző szokásrendszer megerősítése. 

Az élethosszig tartó sportoláshoz szükséges felelős döntések rugalmasan 

bővíthető információs készletének rendszerezése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 
Bemelegítés 

Fizikai felkészülés a sérülésmentes sporttevékenységre. 
Stretching gyakorlatok bemelegítő és levezető jelleggel. 
A sportági területeken tanult speciális bemelegítések ismétlése. 

 

Biológia-egészségtan: 

ismeretek az emberi 

test működéséről, 

aerobterhelés, gerinc-

ferdülés. 
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Edzés, terhelés 
A keringési rendszer terhelése megfelelő munkapulzusérték mellett, és a 
pulzus idősoros mérése (nyugalmi pulzus, munkapulzus, felső érték 

stb.).  
Az intenzitás, ismétlésszám és a pihenőidő változtatása, hatása a 
terhelésre. 

A fizikai fittség típusai, fejlesztési lehetőségei. 
A fizikai aktivitás szintjének becslése, követése. 
Részben önálló mozgásprogram-tervezés. 

Edzés korszerű (alternatív) eszközökkel, erőgépekkel, fitneszgépekkel. 
Nemek közötti eltérések megjelenítése az edzésaktivitásban. 
Gyakorlás az állapotfelmérés adataira épített célokért az edzettség 

fejlesztése, megőrzése érdekében. 
Köredzésváltozatos mintákkal, 46 feladattal. 

Motoros tesztek – központi előírás szerint. 

Az egészséges test és lélek megóvása. 
A testsúly, testtömeg, illetve lehetőség szerint a testösszetétel mérése – 
összehasonlító idősoros adatrögzítés. 

Stresszoldó és relaxációs gyakorlatok: 
Képesség a fizikai és lelki egyensúly önellenőrzésen alapuló 
fenntartására. 

A technikák használata a saját tanulási technikáinak tökéletesítésében. 
A komputerhasználat ellensúlyozására megoldási minták gyakorlása. 
 A biomechanikailag helyes testtartás kialakítását és fenntartását 
szolgáló gyakorlatanyag: a biomechanikailag helyes testtartás 
megőrzésének gyakorlatai – állandó gyakorlás a tanár és a társak 
kontrollja, hibajavítása mellett. 

 

 

 

Osztályozóvizsga feltétele: 

 

A félévi osztályozóvizsga követelménye a leadott tananyag függvényében határozható meg, 

az év végi a továbbhaladás feltételeivel egyezik meg. 

 

Továbbhaladás feltétele:  

 

Sportjátékok 

Komplex szabályismeret, sportszerű alkalmazás és a játékok önálló továbbfejlesztése. Játék 
lényeges versenyszabályokkal. 
A játékfolyamat, a taktikai megoldások szóbeli elemzése, a fair és a csapatelkötelezett játék 

melletti állásfoglalás. 
Tapasztalat a játékvezetői gyakorlatban. 
Játéktapasztalat a társas kapcsolatok ápolásában, a bármilyen képességű társakat elfogadó, 

bevonó játékok játszásában, megválasztásában. 
Torna jellegű feladatok és táncos mozgásformák 
Esztétikus és harmonikus előadásmód. 

Önálló talaj és/vagy szergyakorlat, egyszerű aerobik elemkapcsolat összeállítása. 
Célszerű gyakorlási és gyakorlásszervezési formációk, versenyszituációk, versenyszabályok 
ismerete. 
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A tanult mozgások versenysportja területén, a magyar sportolók sikereiről elemi 

tájékozottság. 
 
Atlétika jellegű feladatok 

Évfolyamonként önmagához mérten javuló futó-, ugró-, dobóteljesítmény. 
A tempóérzék és odafigyelési képesség fejlődése a váltófutás gyakorlásában. 
A transzferhatás érvényesülése, más mozgásformák teljesítményének javulása az atlétikai 

képességek fejlődésének hatására. 
Alternatív és szabadidős mozgásrendszerek 
Az adott sportmozgás technikájának elfogadható cselekvésbiztonságú végrehajtása. 

Feladatok tervezése és megoldása alternatív sporteszközökkel. 
Az adott alternatív sportmozgáshoz szükséges edzés és balesetvédelmi alapfogalmak 
ismerete, és azok alkalmazása a gyakorlatban. 

Önvédelem és küzdősportok 
A veszélyhelyzetek kerülése, az indulatok, agresszív magatartásformák feletti uralom. 
Néhány támadási és védekezési megoldás, kombináció ismerete, eredményes önvédelem, és 

szabadulás a fogásból. 
Egészségkultúra és prevenció 
A biomechanikailag helyes testtartás jellemzőinek és néhány jellemző deformitás 

kockázatanak értelmezése, a megőrzés néhány gyakorlatának ismerete és felelős alkalmazása.  
A preventív relaxációs gyakorlatok tudatos alkalmazása. A fittségi paraméterek ismerete, 
mérésük tesztek segítségével, ezzel kapcsolatosan önfejlesztő célok megfogalmazása az 

egészség-edzettség érdekében. 
A szükséges táplálkozási ismeretek alkalmazása a testsúly, testtömeg ismeretében. 
A rendszeres testmozgás pozitív hatásainak ismerete a káros szenvedélyek leküzdésében, az 

érzelem- és a feszültségszabályozásban. 

 

 

 

11. évfolyam 

Heti óraszám: 5 óra 

Éves óraszám: 180 óra 

 

Témakörök Óraszám 

Sportjátékok 40 óra 

Torna jellegű feladatok és táncos mozgásformák 30 óra 

Atlétikai jelegű feladatok 30 óra 

Alternatív és szabadidős mozgásrendszerek 35 óra 

Önvédelem és küzdősportok 15 óra 

Egészségkultúra és prevenció 30 óra 

Összesen 180 óra 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Sportjátékok 

Órakeret 

40 óra 
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Előzetes tudás 

A 9–10. osztályban választott labdajátékokban a technikai, taktikai és 

egyéb játékfeladatok, lényeges versenyszabályok ismerete és 

alkalmazásuk. 

Megfelelés a játékszerepnek, sportszerű és csapatelkötelezett viselkedés. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A választott labdajátékokra vonatkozóan: 

A megoldások sokféleségének, sikerességének bővítése. 

Az önálló játékhoz szükséges technikai és taktikai tudás mennyiségi és 

minőségi növelése. 

Az egyéni fizikai adottságok és jellemvonások fejlesztése, a csapatok 

eredményességéhez szükséges képességek, attitűdök erősítése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 
Általános feladatok 

Az önszervezés gyakorlása 
Önálló csapatalakítás, bemelegítés, gyakorlás és játékszervezés.  
Szituációk, feladatok megoldása, melyek során önálló az egyéni és/vagy 

társas döntéshozatal - a sportszerűség, tolerancia és empátia szem előtt 
tartásával. 
A tevékenységekhez tartozó felszerelések, berendezések önálló 

használata, rendben tartása, megóvása. 
Lényeges játékszabályok készség szintű alkalmazása – játékvezetési 
gyakorlat 

A labdával vagy labda nélküli mozgások közben elkövethető, direkt 
vagy indirekt személyre irányuló szabálytalanságok elkerülését elősegítő 
gyakorlatok, megerősítések, megbeszélések. 

A kosárlabdában, kézilabdában és labdarúgásban szabályok engedte 
test-test elleni játék több lehetőségének modellálása, gyakorlása. 
Kézilabdában és labdarúgásban a mezőnyjátékosra és a kapusra 

vonatkozó szabályok ismerete, betartása. 
Röplabdában a forgásszabály, az első és második sorra vonatkozó főbb 
megkötéseknek való megfelelés, a háló és a labda hibás érintése 

szabályai és a labdára, emberre vonatkozó területelhagyás értelmezése. 
Az labdajáték-specifikus időhatárok betartásának gyakorlatai 

 
Kosárlabdázás 

Technikai elemek tökéletesítése, alkalmazása  

 j variációk a már megtanult technikákkal kisebb taktikai egységekbe 
ágyazottan - mindenféle cselezés, ritmusváltás, biztonságos 
labdabirtoklás, kidobott labda elfogása, labdavezetés különböző 

testhelyzetekben, támadó, védő láb- és karmozgások, összetettebb 
átadások, kötetlen átadási formák, lepattanó labda megszerzése, ebből 
indulás, átadás vagy kosárra dobás. 

Taktikai továbbfejlesztés 
A lényeges védekezési formák - terület védelem, emberfogásos 
védekezés, vegyes védekezés – gyakorlása és önálló alkalmazása. 
Önálló játék (streetball, illetve egész pályás 5:5 elleni játék). 

Fizika: mozgások, 

ütközések, gravitáció, 

forgatónyomaték, 

pályavonal, hatás-

ellenhatás. 

Kézilabdázás 

Technikai elemek tökéletesítése, alkalmazása 

Változatos variációk megoldása már megtanult technikákkal kisebb 

Matematika: 

térgeometria – 

gömbtérfogat; 
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taktikai egységekbe ágyazottan. 

Taktika előkészítő futó- és fogójátékok, test-test elleni küzdelmek. 

Labdatechnikák összetett és bonyolultabb alapformái cselekvésbiztosan 

végrehajtva 

Szélsők, átlövők, beállók kapura lövéseinek gyakorlása, alkalmazása 

rövidebb akciók befejezéseként, kapusmozgások átismétlése. 

Taktikai továbbfejlesztés 

Gyors indítások gyakorlása, létszámbeli előnyből, illetve hátrányból 

való támadások. 

valószínűségszámítás. 

Labdarúgás 

Technikai elemek tökéletesítése, alkalmazása 

A tanult elemek összetett variációkban alkalmazott megoldásai 

csökkenő hibaszázalékkal, labdakezelési cselekvés biztonsággal, 

eredményes befejezésekkel. Pontos cselezések, szerelések alkalmazása a 

játékban. 

Változatos kapura lövések, ívelések, rúgásfajták alkalmazás, a labda 

céltudatos irányításával. Fejelések különböző fajtái dobott vagy rúgott 

labdából. Szögletrúgás, bedobás eredményes technikája, büntetőrúgások 

különböző távolságból.  

Taktikai továbbfejlesztés  

A területvédekezésben szerzett tapasztalatok, megoldások bővítése. 

A szoros és követő emberfogás gyakorlása kisebb és nagyobb 

egységekben.  

Biológia-egészségtan: 

érzékszervek külön-

külön és együttes 

működése. 

Röplabdázás 

A röplabda sajátossága kettős: egyrészt a játékos nem birtokolhatja a 

labdát, így a döntési idő igen-igen rövid és a cselekvés pillanata elé 

helyeződik, másrészt a játék szabályai szerint a játékosok között nincs 

testi kontaktus. E két szempont alapvetően meghatározza az oktatás 

menetét. 

Technikai elemek tökéletesítése, alkalmazása 

A labdaérintés biztonságának, a labda tudatos és pontos helyezésének 

gyakorlása, a hibaszázalék csökkentése, az élvezhető, folyamatos játék 

elérése érdekében. 

 

Tanult támadási technikák gyakorlása, a felső egyenes nyitás elsajátítása 

helyes technikával talajról, tehetségesebbek felugrásból. 

A feladás technikájának biztonságos alkalmazása alkar és 

kosárérintéssel egyaránt. 

Az eredményes sáncolás elsajátítása, sáncolás párban is. 

Gurulások, labdamentések technikájának továbbfejlesztése. 

„Röptenisz”, szabadon választott vagy megkötött érintéssel csak 

meghatározott érintéssel. 

Taktikai továbbfejlesztés 

Védekezések különböző állásrendek szerint, a csillagalakzat, 

alapvédekezési forma megtanítása. 

4:2-es és az 5:1-es védekezési és támadási játékelemek elsajátítása. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Torna jellegű feladatok és táncos mozgásformák 

Órakeret 

30 óra 
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Előzetes tudás 

A differenciáltan összeállított gyakorlatok bemutatása átlagos 

mozgásbiztonsággal, szükség esetén segítő biztosítással. 

Esztétikus, fegyelmezett, feszes testtartású végrehajtás. 

Differenciált gyakorlási mennyiség és minőség okai, következményei. 

Gyengeségek ellensúlyozása képességfejlesztéssel, gyakorlással. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A koordináció, a cselekvésbiztonság, a zenéhez illeszkedő mozgásritmus 

továbbfejlesztése a tornajellegű és táncos sorozatok során a már ismert és új 

elem- és motívumkapcsolatokkal is. 

Az önállóság és kooperativitás növelése a mozgásrendszer működtetésének 

minden területén: bemelegítésben, képességfejlesztésben, gyakorlásban. Az 

erősségek és gyengeségek figyelembevétele. 

A produktumok jó tartással, biztos kiállással történő, gördülékeny, 

könnyed, plasztikus, esztétikus végrehajtásának elérése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Gimnasztika 

Rendgyakorlatok gyakorlása 

A korábbi évfolyamokon gyakoroltak bővített elemkapcsolatokkal 

történő ismétlése. 

Szabadgyakorlati alapformájú gyakorlatok végzése 

A gyakorlatok variálása szempontjai szerinti változatok: pl. mozgásütem 

változtatása, kiinduló helyzet és kartartás változtatása. 

Kéziszerek – thera band, gyógylabda, homokzsák stb. – alkalmazása. 

8-16 ütemű gimnasztikai gyakorlatok, egyidejű mozgáskapcsolatok, 

aszimmetrikus sorozatok.  

Összetett, komplex, fizikai képességeket fejlesztő gyakorlatok végzése 

Szabadgyakorlati alapformájú és természetes gyakorlatok 

differenciáltan, egyénre szabottan. 

Az ízületi lazaság megtartása, fokozása gimnasztikai és stretching 

gyakorlatokkal. 

Erőgyakorlatok az egyén számára optimális ellenállás leküzdésével. 

Anaerob állóképesség-fejlesztő eljárások a gimnasztika eszközeivel. 

Az egyensúly gyakorlatai: dinamikus gyakorlatok guggolásban, ülésben, 

fekvésben, forgómozgásokkal sorozatban. 

Az esztétikus mozgások előadásmódját segítő kondicionális és 

koordinációs képességfejlesztő eljárások. 

Mászások, függeszkedések differenciált követelménnyel, az egyéni 

fejlődést követő rendszeres kontrollal. 

 

Torna, sporttorna 

Talajon és a 9-10. osztályban választott egy szeren a korábbi 

követelményeken nehézségben túlmutató, a minimumkövetelmény 

mozgásanyagának tanulása, gyakorlása. 

Akrobatikus gyakorlatok – talajtorna 

Tartásos gyakorlatelemek, elemkapcsolatok gyakorlása: tarkóállás, 

fejállás, kézállás, mérlegek kéztámasszal, mérlegállások, spárgák, hidak 

mozgásos gyakorlatelemek gyakorlása: gurulóátfordulások különböző 

irányokba, gurulóátfordulás hátra-tolódás kézállásba, tarkóbillenés, 

Fizika: egyensúly, 

mozgások, gravitáció, 

szabadesés, 

szögelfordulás. 

 

Biológia-egészségtan: 

az izomműködés 

élettana. 
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oldalt, kézentfordulás, vetődések, átguggolások, átterpesztések, 

lábkörzések, dőlések, felállások egységesen az alapformában és 

differenciáltan a variációkban.  

Akrobatikus gyakorlatok – össszefüggő gyakorlatsorok 

Gyakorlás során az egyéni optimum, önálló bővítés megjelenítése az 

elemkapcsolatokban, sorozatokban. 

Az esztétikus és harmonikus előadásmód igénye (feszítések, fejtartás, 

válltartás, spicc) mint minőségi elvárás megjelenik a hibajavítás, 

ismétlések során. 

Szertorna-gyakorlatok 

A gyakoroltatás során egységesen az alapformában és differenciáltan a 

variációkban, az elemek mennyiségének és nehézségi fokának 

továbbfejlesztése differenciáltan, egyénre szabottan történik. 

Szertorna fiúk számára 

Gyűrűn – kéz- és lábfüggések, függések, lefüggések, mellső 

függőmérleg, hajlított támasz, nyújtott támasz, alaplendület, 

lendületvétel, húzódás-tolódás támaszba, vállátfordulás előre, homorított 

leugrás, leterpesztés hátra.  

Szertorna lányok számára 

Gerendán – állások, térdelések, ülések, fekvések, térdelőtámaszok, 

mérlegek, guggolótámaszok, fekvőtámaszok, támaszban átlendítés, 

belendítés, hasonfekvésből emelés fekvőtámaszba, térdelőtámaszba, 

fordulatok állásban, guggolásban. Szökdelések, lábtartás cserék, felugrás 

egy láb át- és belendítéssel, homorított leugrás, terpesz csukaugrás. 

Bemelegítés a torna gyakorlásához, egyénileg összeállított mozgássor, 

együttes bemelegítés az önálló mozgássorral. 

Célszerű gyakorlási és gyakorlásszervezési formációk működtetése 

önállóan. 

 

Ritmikus gimnasztika 

Az esztétikus, szép és nőies mozgásokat, alakformálást, minőségi 

interpretálást segítő kondicionális és koordinációs képességfejlesztő 

eljárások megismerése, gyakorlása. A testtartás, tágasság, 

forgásbiztonság kiemelt továbbfejlesztése. A ritmusérzék 

továbbfejlesztése, önálló zeneválasztásra lehetőség a szélsőségektől való 

elhatárolódás mellett. Önálló bővítési lehetőség, önálló gyakorlatrészek 

hozzáadása a minimumhoz.  

Szabadgyakorlatok gyakorlása 

A 9–10. osztályban begyakorolt, előkészítő tartásos és mozgásos elemek 

és fő mozgások alapformái ismétlése és új, összetett formák gyakorlása. 

Művészetek: az 

esztétika fogalma. 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Atlétikai jelegű feladatok 

Órakeret 

30 óra 

Előzetes tudás 

Térdelő-, álló- és repülőrajt versenyhelyzetekben. 
Iramszakasz, egyéni irambeosztás. 

Optimális lendületszerzés, elrugaszkodás, repülőfázis, biztonságos 
leérkezés az ugrásokban. 
A hajítás, lökés és vetőmozgás biomechanikai különbözőségei. 
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A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Jártasság kialakítása a biomechanikai törvényszerűségek alkalmazásában. 

Az önismeret fejlesztése a kedvező atlétikai mozgásformák kiválasztása és 

önálló gyakorlása révén. 

A már elsajátított atlétikai futó-, ugró-, dobószámok versenyszabályai a 

korosztályos előírások szerinti alkalmazása és betartása. 

Motiváló eljárások az egyéni eredmény, teljesítmény javítására. 

A mérhető teljesítményeken alapuló objektív ellenőrzés elfogadtatása, 

beépítése a döntéshozatalba. 

A folyamatos és visszatérő gyakorlás szerepének, jelentőségének, 

hatásának tudatosítása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Futások 

Rövidtáv, váltófutás, gátfutás 

A gyorsfutás technikáját javító gyakorlatok változatos végrehajtása. A 

kedvező rajthelyzet kialakítása, segédvonalak kijelölése. Versenyszerű 

végrehajtás, eredményorientált együttműködés váltófutásban.  

Középtáv, folyamatos futás, tájékozódási futás 

Választás a távok közül. A különböző távokhoz illeszkedő futótechnika 

kiválasztása. Jártasság az adott távhoz szükséges versenytempó és 

irambeosztás megválasztásában. Állóképesség-fejlesztő módszerek 

rendszeres alkalmazása és teljesítményének nyomon követése. Az 

állóképesség-fejlesztő módszerek önálló gyakorlása. 

Tájékozódási futás alapjainak ismerete. 

 

Ugrások 

A homorító és távolugrás jellemzőinek ismerete, gyakorlati alkalmazása. 

Választás a magasugró technikák közül. 57 lépéses egyénileg 

kialakított nekifutással versenyszerű végrehajtás. 

Kondicionális jelleggel sorozat szökdelések végrehajtása. 13 lépéses 

sorozat elugrás, illetve 24 lépéses sorozat felugrások technikajavító 

végrehajtása. Gyorsuló nekifutás optimális távolságról. 

 

Dobások 

A különböző dobásformákkal a törzsizom sokoldalú erősítése. Teljes 

lendületből történő hajítás. Választás az egyes lökő mozdulatok közül. 

Lendületvétellel egykezes vetés végrehajtása. Az optimális kidobási 

szögre, sebességre és magasságra törekvés 

Biológia-egészségtan: 

szénhidrátlebontás. 

 

Fizika: hajítások, 

energia. 

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek: Az olimpiai 

eszme. Az újkori 

olimpiák története 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Alternatív és szabadidős mozgásrendszerek 

Órakeret 

35 óra 

Előzetes tudás 

Az adott sportmozgás technikájának ismerete. 

A test feletti uralom szokatlan, új mozgásszituációkban. 

A baleseti kockázatok mérlegelése. 

Szabadban, teremben, spontán helyzetben végezhető egyéni, társas, 

csoportos mozgásformák. 

Az edzéshatáshoz szükséges ingerek nagysága és gyakorisága, a pihenő idő 

jelentősége. 
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A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A rekreációs életviteléhez szükséges sportági, élettani, edzéselméleti 

ismeretek megszerzése. A testnevelés újszerű tartalmakkal történő 

gazdagítása, az iskolai létesítményen belüli és tágabb környezetében lévő 

lehetőségek kihasználása sportolásra.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 
9. évfolyamon választott sportági mozgás mozgásműveltségének 

fejlesztése.  
A szabadidő, ill. alternatív sportok rendszerben kezelése. A helyi 
tantervben választott alternatív sport technikai, taktikai, gyakorlási, 

edzési és versenyzési rutinjának kialakítása, a hozzátartozó eszközök, 
technikák és veszélyek kezelése. 
A szabadtéri formák hangsúlyának megerősítése. Edzés a természet 

erőivel - játszóterek, szabadidő-központok bevonása, az adottságok 
kihasználásával. 
 jszerű mozgásfeladatok kihívásainak való megfelelés, pl. a 

közlekedés-biztonság területén a kerékpározás kultúráját szem előtt 
tartva. 
Sportolás közben a rutinok megerősítése a zöldfelület megóvásában, a 

tájhasználatban, az épületek megóvásában és az energia, a vízhasználat, 
a dohányzás elleni küzdelem és a hulladékgyűjtés, újrahasznosítás 
területén. 

A családi, baráti, munkahelyi csoportos és öntevékeny sportolásra való 
felkészítés, az önszerveződéshez szükséges ismeretek, jártasságok 
megszerzése. Társaságban is jól alkalmazható mozgásos kreatív, 

kommunikációs és kooperációs játékok tárházának bővítése. 
A többfunkciós helyi lehetőségek, eszközök bevonása a tartalmi 
változatosság biztosításához (természetes akadályok, ügyességi 

versenyek a környezet adta kihívások legyőzése). 
 

Biológia-egészségtan: 
élettan. 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Önvédelem és küzdősportok 

Órakeret 

15 óra 

Előzetes tudás 

Biztonsági követelmények és a küzdésekkel kapcsolatos rituálé.  

Az indulatok feletti uralom. 
Néhány önvédelmi megoldás, szabadulás a fogásból. 
A grundbirkózás alaptechnikái, szabályai. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az akaraterő, a kitartás, a küzdőképesség, az önbizalom fejlesztése, a 
félelem leküzdése és a sportszerűség (fair play) szemléletének kiteljesítése. 
Küzdő típusú játékok tudatos alkalmazása a személyiségfejlesztésben, 

különös tekintettel az önuralomra, a társak tiszteletére és a szabályok 
elfogadására. A közösségben előforduló veszélyhelyzetek felismerése és 
kezelése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

A küzdéseket előkészítő és rávezető gyakorlatok, játékok: 
Tolások-húzások, változatos testrészekkel, testhelyzetekben.  
 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 
ismeretek: ókori 
olimpiák, hősök, távol-
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Grundbirkózás cselekvésbiztos gyakorlása: 
Alapállás, alaphelyzetek stabil alkalmazása, szabályos és erős fogások 
csuklóra, karra, nyakra, derékra, rögzített kilendítések, keresztfogások. 

Emelések hónaljfogással, derékfogással, kevert fogással. 
A mögékerülések és kiemelések különböző változatai, dobástechnikák, 
leszorítások alkalmazása. 

Az eredményes földharc technikájának elsajátítása. 
 

keleti kultúrák. 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Egészségkultúra és prevenció 

Órakeret 

30 óra 

Előzetes tudás 

Rendeződő egészségtudatosság, döntésképesség az egészséges, aktív 

életmód érdekében. 

Relaxációs, terhelési, edzési és a test épségét, egészségét megőrző 

eljárásokból egy-két megoldás ismerete, alkalmazása. 

Jártasság a gerincvédelmet érintő minden tanult feladat megoldásában. 

A terhelés igazítása a tesztek eredményeihez. 

A testmozgás szerepének ismerete a káros szenvedélyek elleni 

küzdelemben. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az élethosszig tartó optimális, életkornak és testalkatnak megfelelő 

prevenciós és rekreációs mozgásos tevékenységek önálló működtetéséhez, 

bővítéséhez és szükség esetén gyógyászati céllal történő gyakorlásához 

szükséges készségek és kompetenciák továbbfejlesztése. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Bemelegítés 

Általános és sportágspecifikus bemelegítő mozgásanyag 

feladatmegoldásai, kezdetben egyénileg, párban a tervezés, szervezés, 

levezetés, értékelés megvalósítása. 

 

Edzés, terhelés 

A fejlődés, a megfelelő hatékonyság alapfeltételeinek biztosítása: jól 

szervezettség, a felesleges állásidők kiküszöbölése, szükséges 

mozgásterjedelem (idő, ismétlésszám), szükséges intenzitás (sebesség, 

gyakorlatsűrűség, megfelelő ellenállás), terhelés-pihenés egyensúlya. 

Főbb témák: 

Kondicionális és koordinációs képességfejlesztés tervezése és 

megvalósítása a gyakorlatban egyénileg, párban, csoportban eszközök 

nélkül és különböző eszközök segítségével. 

Lehetséges hagyományos és alternatív eszközök: pulzusmérő, 

medicinlabda, súlyzó, ugrókötél, erősítő gumiszalag, gimnasztikai 

labda,. 

A koordinációt javító eljárások bemutatása: a végrehajtás 

megváltoztatása és a végrehajtás feltételeinek megváltoztatása. 

A rendelkezésre álló szabadidő megtervezésének eljárásai. 

Egyéni rekreációs megoldások bemutatása, foglalkozásrészlet vezetése. 

Motoros tesztek lebonyolítása – központi előírás szerint. 

Biológia-egészségtan: 

anaerob terhelés, az 

idegrendszer 

működése, a keringési 

rendszer működése,  

 

Fizika: egyszerű 

gépek, erő, munka. 
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Az egészséges test és lélek megóvása 

A munkahelyi és egyéb ártalmak elleni védekezésre való felkészítés: a 

biomechanikailag helyes testtartás és az egészséges lábboltozat 

kialakításának és fenntartásának, a helyes légzésnek a gyakorlatai, az 

ülőmunka és a zárt tér ellensúlyozására szolgáló tevékenységek, a 

sportolás kedvező hatása a szenvedélyek megelőzésében. 

A stresszoldás gyakorlatai és a relaxáció.  

A megtanult és folyamatosan használt relaxációs módszerek tudatos 

alkalmazása a pályaorientációt és jövőképet építő lelki munkában, és a 

feszültségek szabályozása és az élet stresszhelyzeteivel való autogén 

megküzdés. 

 

 

 

Osztályozóvizsga feltétele: 

 

A félévi osztályozóvizsga követelménye a leadott tananyag függvényében határozható meg, 

az év végi a továbbhaladás feltételeivel egyezik meg. 

 

Továbbhaladás feltétele:  

Sportjátékok 
A helyi tanterv szerint tanított labdajátékokra vonatkozóan: 
Önállóság és önszervezés a bemelegítésben, a gyakorlásban, az edzésben és a játékban, 

játékvezetésben. 
Ötletjáték és 23 tudatosan alkalmazott formáció, a csapaton belüli szerepnek való 
megfelelés. 

Torna jellegű feladatok és táncos mozgásformák 
A torna mozgásanyagában az optimális végrehajtására jellemző téri, időbeli és dinamikai 
sajátosságok megjelenítése. 

Önállóan összeállított összefüggő gyakorlatok tervezése, gyakorolása, bemutatása. 
Bemelegítő és képességfejlesztő gyakorlatok ismerete, a célnak megfelelő kiválasztása. 
Optimális segítségadás, biztosítás, bíztatás. 

Az izmok mozgáshatárát bővítő aktív és passzív eljárások ismerete. 
Atlétika jellegű feladatok 
A futások, ugrások és dobások képességfejlesztő hatásának felhasználása más 

mozgásrendszerekben. 
Az állóképesség fejlesztésével, a lendületszerzés az izom-előfeszítések begyakorlásával a 
futó-, az ugró- és a dobóteljesítmények növelése. 

Az alapvető atlétikai versenyszabályok ismerete. 
Bemelegítés az atlétikai mozgásokhoz illeszkedően. 
Alternatív és szabadidős mozgásrendszerek 

Az helyi tantervben kiválasztott sportmozgás végzése elfogadható cselekvésbiztonsággal. 
Feladatok önálló tervezése és megoldása alternatív sporteszközökkel. 
Az adott alternatív sportmozgáshoz szükséges edzés és balesetvédelmi alapfogalmak 
ismerete. 
Önvédelem és küzdősportok 
A szabályok és rituálék betartása. 

Önfegyelem, az indulatok és agresszivitás kezelése. 
Több támadási és védekezési megoldás, kombináció ismerete az álló és földharcban. 
Egészségkultúra és prevenció 

A bemelegítés szükségessége élettani okainak ismerete. 
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Az egészségük fenntartásához szükséges edzés, terhelés megtervezése.  

A testtartásért felelős izmok erősítését és nyújtását szolgáló gyakorlatok ismerete, pontos 
gyakorlása, értő kontrollja. 
A gerinckímélet alkalmazása a testnevelési és sportmozgásokban, kerti és házimunkákban, az 

esetleges sérüléses szituációk megfelelő kezelése. 

 

 

 

12. évfolyam 

Heti óraszám: 5 óra 

Éves óraszám: 155 óra 

 

Témakörök Óraszám 

Sportjátékok 40 óra 

Torna jellegű feladatok és táncos mozgásformák 25 óra 

Atlétikai jelegű feladatok 25 óra 

Alternatív és szabadidős mozgásrendszerek 30 óra 

Önvédelem és küzdősportok 10óra 

Egészségkultúra és prevenció 25 óra 

Összesen 155 óra 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Sportjátékok 

Órakeret 

40 óra 

Előzetes tudás 

A választott labdajátékokban a 9–10-11. osztályos technikai, taktikai és 

egyéb játékfeladatok, lényeges versenyszabályok ismerete és 

alkalmazásuk. 

Megfelelés a játékszerepnek, sportszerű és csapatelkötelezett viselkedés. 

Tapasztalat a játékvezetői gyakorlatban. 

Empátia és tolerancia a társak elfogadásában. 

Önfejlesztő és társas kapcsolatépítő játékok ismerete. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A választott labdajátékokra vonatkozóan: 

Az egyéni fizikai adottságok és jellemvonások fejlesztése, a csapatok 

eredményességéhez szükséges képességek, attitűdök erősítése. 

A többféle labdajáték során a mozgástanulás folyamatában működő 

transzferhatás kihasználása. 

Megküzdés a feszültségekkel. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Általános feladatok 

Az önszervezés gyakorlása 
Önálló csapatalakítás, bemelegítés, gyakorlás és játékszervezés.  

A közvetlen tanári irányítást többnyire nélkülöző, a támadás és 
védekezés megszervezésére, a csapatösszeállításra és az értékelésre 

Fizika: mozgások, 

ütközések, gravitáció, 

forgatónyomaték, 

pályavonal, hatás-

ellenhatás. 
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vonatkozó megbeszélések a gyakorlásokba építve.  
Lényeges játékszabályok készség szintű alkalmazása – játékvezetési 
gyakorlat 

A szabályok a képzettségnek megfelelő önkontrollos betartása, játék az 
elkövetett vétség önálló jelzésének elvárásával.  
Játékfolyamatok „belső” játékvezetéssel, megegyezéssel. 

A játékvezetés gyakorlása laza tanári kontrollal, önállóan, a lényeges 
játékszabályok alkalmazásával, néhány játékvezetői non-verbális jel 
használatával is. Az eredmény jelzésében és egyszerűsített 

jegyzőkönyvvezetésben szerzett gyakorlat. 
Versenyhelyzetek  
Az labdajátékok alap- és játékismereteinek alkalmazása, megmérettetése 

osztályszintű mérkőzéseken, házibajnokságokon, a tehetségesebb 
tanulók számára a korosztályos diákolimpiai és egyéb versenyeken. 

 
Kosárlabdázás 

Technikai elemek tökéletesítése, alkalmazása  

 j variációk a már megtanult technikákkal kisebb taktikai egységekbe 
ágyazottan. A technikákat alkalmazó játékok párban, csoportban a 
variációk önálló és kreatív felhasználásával. 

Taktikai továbbfejlesztés 
Formációk begyakorlása két vagy több ember kapcsolatára támadásban 
és védekezésben.). 
Játék minden összetételű, emberhátrányos, emberelőnyös és azonos 

létszámú taktikai szituációban. 

Önálló játék (streetball, illetve egész pályás 5:5 elleni játék). 

Kézilabdázás 

Technikai elemek tökéletesítése, alkalmazása 

Változatos variációk megoldása már megtanult technikákkal kisebb 

taktikai egységekbe ágyazottan. 

Szélsők, átlövők, beállók kapura lövéseinek gyakorlása, alkalmazása 

rövidebb akciók befejezéseként, kapusmozgások átismétlése. 

Taktikai továbbfejlesztés 

A támadó taktika posztonként történő alkalmazása, játékszituációk 

ismétlése 12 beállóval, lerohanás rendezetlen védelem ellen. 

Védekezés irányítása gyorsindítás esetén. Védekezési taktika 

végrehajtása 6:0, 5:1, 4:2 védekezési rendszerek esetén. 

Matematika: 

térgeometria – 

gömbtérfogat; 

valószínűségszámítás. 

Labdarúgás 

Technikai elemek tökéletesítése, alkalmazása 

A tanult elemek összetett variációkban alkalmazott megoldásai 

csökkenő hibaszázalékkal, labdakezelési cselekvés biztonsággal, 

eredményes befejezésekkel. Pozícióváltások szélességben és 

mélységben zavaró ellenféllel szemben is, felívelés, beadások, 

letámadás, visszatámadás. Gólszerzés különféle testrésszel a szabályok 

betartása mellett. 

Taktikai továbbfejlesztés  

Védelmi rendszerek ismerete és gyakorlása. 

Támadási variációk felépítése a különböző védekezési formák ellen. 

Csapatrészeken belüli koordinált együttműködés, és csapatrészek 

összjátékának megvalósítása a kötött játékfolyamatok és ötletjáték 

Biológia-egészségtan: 

érzékszervek külön-

külön és együttes 

működése. 
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során. 

Röplabdázás 

A röplabda sajátossága kettős: egyrészt a játékos nem birtokolhatja a 

labdát, így a döntési idő igen-igen rövid és a cselekvés pillanata elé 

helyeződik, másrészt a játék szabályai szerint a játékosok között nincs 

testi kontaktus. E két szempont alapvetően meghatározza az oktatás 

menetét. 

Technikai elemek tökéletesítése, alkalmazása 

Tanult támadási technikák gyakorlása, a felső egyenes nyitás elsajátítása 

helyes technikával talajról, tehetségesebbek felugrásból. 

A feladás technikájának biztonságos alkalmazása alkar és 

kosárérintéssel egyaránt. 

A háló felett érkezett nyitásfogadások gyakorlása változó irányú és erejű 

labdákkal, technikai kombinációkkal. 

Taktikai továbbfejlesztés 

4:2-es és az 5:1-es védekezési és támadási játékelemek elsajátítása. 

Ütő és sáncoló játékosok melletti védekezés, sánc mögötti ütött vagy 

ejtett labdához való elhelyezkedés, támadás közbeni helycserék 

megtanítása, helytartási szabály betartása. 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Torna jellegű feladatok és táncos mozgásformák 

Órakeret 

25 óra 

Előzetes tudás 

A differenciáltan összeállított gyakorlatok bemutatása átlagos 

mozgásbiztonsággal, szükség esetén segítő biztosítással. 

Esztétikus, fegyelmezett, feszes testtartású végrehajtás. 

Differenciált gyakorlási mennyiség és minőség okai, következményei. 

Gyengeségek ellensúlyozása képességfejlesztéssel, gyakorlással. 

 

Kis tanári segítséggel, aktív tevékenykedés gyakorlási és 

versenyszituációban. 

Részleges önállóság és segítségadás az egyéni, páros és társas feladatokban. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az önállóság és kooperativitás növelése a mozgásrendszer működtetésének 

minden területén: bemelegítésben, képességfejlesztésben, gyakorlásban, 

versenyzésben, versenyrendezésben. Az erősségek és gyengeségek 

figyelembevétele. 

A közös tervezés, kivitelezés során a kellő határozottságú és öntudatú 
kommunikáció fejlesztése. 

A produktumok jó tartással, biztos kiállással történő, gördülékeny, 

könnyed, plasztikus, esztétikus végrehajtásának elérése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Gimnasztika 

Rendgyakorlatok gyakorlása 

A korábbi évfolyamokon gyakoroltak bővített elemkapcsolatokkal 

történő ismétlése. 

Alkalmazásuk az óraszervezés funkcióinak megfelelően. 

Szabadgyakorlati alapformájú gyakorlatok végzése 

Az agonista és antagonista izmok arányos, harmonikus fejlesztése. Az 

Fizika: egyensúly, 

mozgások, gravitáció, 

szabadesés, 

szögelfordulás. 

 

Biológia-egészségtan: 

az izomműködés 

élettana. 
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aktív és passzív izomnyújtás – a hatás elkülönítése. 

Kéziszerek – thera band, gyógylabda, homokzsák stb. – alkalmazása. 

Önállóság a gyakorlatok kiválasztásában, gyakorlatsorok 

összeállításában. 

Összetett, komplex, fizikai képességeket fejlesztő gyakorlatok végzése 

Szabadgyakorlati alapformájú és természetes gyakorlatok 

differenciáltan, egyénre szabottan. 

Az esztétikus mozgások előadásmódját segítő kondicionális és 

koordinációs képességfejlesztő eljárások. 

Mászások, függeszkedések differenciált követelménnyel, az egyéni 

fejlődést követő rendszeres kontrollal. 

 

Torna, sporttorna 

Talajon és a 9-10-11. osztályban választott egy szeren a korábbi 

követelményeken nehézségben túlmutató, vagy egy másik választott 

szeren a minimumkövetelmény mozgásanyagának tanulása, gyakorlása. 

Akrobatikus gyakorlatok – talajtorna 

Tartásos gyakorlatelemek, elemkapcsolatok gyakorlása: tarkóállás, 

fejállás, kézállás, mérlegek kéztámasszal, mérlegállások, spárgák, hidak 

mozgásos gyakorlatelemek gyakorlása: gurulóátfordulások különböző 

irányokba, gurulóátfordulás hátra-tolódás kézállásba, tarkóbillenés, 

fejenátfordulás, kézenátfordulás oldalt, kézentfordulás, vetődések, 

átguggolások, átterpesztések, lábkörzések, dőlések, felállások 

egységesen az alapformában és differenciáltan a variációkban, az 

elemek mennyiségének és nehézségi fokának továbbfejlesztése 

differenciáltan. 

Akrobatikus gyakorlatok – össszefüggő gyakorlatsorok 

Gyakorlás során az egyéni optimum, önálló bővítés megjelenítése az 

elemkapcsolatokban, sorozatokban. 

Az esztétikus és harmonikus előadásmód igénye (feszítések, fejtartás, 

válltartás, spicc) mint minőségi elvárás megjelenik a hibajavítás, 

ismétlések során. 

Szertorna-gyakorlatok 

A gyakoroltatás során egységesen az alapformában és differenciáltan a 

variációkban, az elemek mennyiségének és nehézségi fokának 

továbbfejlesztése differenciáltan, egyénre szabottan történik. 

Szertorna, gyakorlás tornaszereken fiúk számára 

Gyűrűn – kéz- és lábfüggések, függések, lefüggések, mellső 

függőmérleg, hajlított támasz, nyújtott támasz, alaplendület, 

lendületvétel, húzódás-tolódás támaszba, vállátfordulás előre, homorított 

leugrás, leterpesztés hátra.  

Szertorna, gyakorlás tornaszereken lányok számára 

Gerendán 

Bemelegítés a torna gyakorlásához, egyénileg összeállított mozgássor, 

együttes bemelegítés az önálló mozgássorral. 

Célszerű gyakorlási és gyakorlásszervezési formációk működtetése 

önállóan. 

A segítségadás technikái, felelős külső kontrollal – a tudatos hibajavítás 

beépítése a mindennapi gyakorlási szokásokba. 

Művészetek: az 

esztétika fogalma. 
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Versenyszituációkon keresztül egyszerű szabályok alkalmazása. 

 

Ritmikus gimnasztika 

Az esztétikus, szép és nőies mozgásokat, alakformálást, minőségi 

interpretálást segítő kondicionális és koordinációs képességfejlesztő 

eljárások gyakorlása. A testtartás, tágasság, forgásbiztonság kiemelt 

továbbfejlesztése. A ritmusérzék továbbfejlesztése, önálló 

zeneválasztásra lehetőség a szélsőségektől való elhatárolódás mellett. 

Önálló bővítési lehetőség, önálló gyakorlatrészek összeállítása, 

bemutatása. 

Szabadgyakorlatok gyakorlása 

A 9–10-11. osztályban begyakorolt, előkészítő tartásos és mozgásos 

elemek és fő mozgások alapformái ismétlése és új, összetett formák 

gyakorlása. 

Aerobik 

A sportági jelleg – dinamikus, statikus erő, egyensúlyozás, lazaság, 
ruganyosság és ritmusérzék – megvalósításához szükséges előkészítő és 

rávezető gyakorlatok. 
Rövid koreográfiák ismétlése magas cselekvésbiztonsággal (30-40 mp). 
Páros, mikrocsoportos koreográfiák önállóságra törekedve, a szükséges 

optimális tanári irányítással (1 perc). 
Aerobik bemutatók az osztályon belül.  

Ének-zene: tempó, 
ritmus. 
 

Művészetek: romantika, 
modernitás. 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Atlétikai jelegű feladatok 

Órakeret 

25 óra 

Előzetes tudás 

Térdelő-, álló- és repülőrajt versenyhelyzetekben. 
Iramszakasz, egyéni irambeosztás. 
Különféle bottechnikák a váltófutásban. 

Optimális lendületszerzés, elrugaszkodás, repülőfázis, biztonságos 
leérkezés az ugrásokban. 
A hajítás, lökés és vetőmozgás biomechanikai különbözőségei. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Jártasság kialakítása a biomechanikai törvényszerűségek alkalmazásában. 

Az önismeret fejlesztése a kedvező atlétikai mozgásformák kiválasztása és 

önálló gyakorlása révén. 

A már elsajátított atlétikai futó-, ugró-, dobószámok versenyszabályai a 

korosztályos előírások szerinti alkalmazása és betartása. 

Motiváló eljárások az egyéni eredmény, teljesítmény javítására. 

A mérhető teljesítményeken alapuló objektív ellenőrzés elfogadtatása, 

beépítése a döntéshozatalba. 

A folyamatos és visszatérő gyakorlás szerepének, jelentőségének, 

hatásának tudatosítása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Futások 

Rövidtáv, váltófutás, gátfutás 

Versenyszerű végrehajtás a különböző futószámokban, 

eredményorientált együttműködés váltófutásban.  

Középtáv, folyamatos futás, tájékozódási futás 

 A különböző távokhoz illeszkedő futótechnika kiválasztása. Jártasság 

Biológia-egészségtan: 

szénhidrátlebontás. 

 

Fizika: hajítások, 

energia. 

 

Történelem, társadalmi 
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az adott távhoz szükséges versenytempó és irambeosztás 

megválasztásában.  

Folyamatos futás közbeni tájékozódás, kisebb területen célállomások 

megtalálása.  

 

Ugrások 

A tanult távolugró és magasugró technikák versenyszerű végrehajtása. 

Közreműködés versenyek lebonyolításában. 

Gyorsuló nekifutás optimális távolságról. 

 

Dobások 

A különböző dobásformákkal a törzsizom sokoldalú erősítése. Teljes 

lendületből történő hajítás. Választás az egyes lökő mozdulatok közül. 

Lendületvétellel egykezes vetés végrehajtása. Az optimális kidobási 

szögre, sebességre és magasságra törekvés. 

és állampolgári 

ismeretek: Az olimpiai 

eszme. Az újkori 

olimpiák története 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Alternatív és szabadidős mozgásrendszerek 

Órakeret 

30 óra 

Előzetes tudás 

Az adott sportmozgás technikájának ismerete. 

Az adott alternatív sportmozgáshoz szükséges edzésmódszertani és 

balesetvédelmi alapfogalmak, eljárások. 

Szabadban, teremben, spontán helyzetben végezhető egyéni, társas, 

csoportos mozgásformák. 

Az edzéshatáshoz szükséges ingerek nagysága és gyakorisága, a pihenő idő 

jelentősége. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A rekreációs életviteléhez szükséges sportági, élettani, edzéselméleti 

ismeretek megszerzése. Az önállóan kezdeményezett társas vagy csoportos 

sportolás szervezési és lebonyolítási ismeretek, jártasságok megszerzése.  

A felnőtt kor sportos életviteléhez újabb sportágak megismerése, családi és 

csoportos öntevékeny sportoláshoz szükséges szervezési és rendezési 

ismeretek megszerzése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 
A választott sportág mozgásműveltségének alkalmazása.  

A szabadtéri formák hangsúlyának megerősítése. Edzés a természet 
erőivel - játszóterek, szabadidő-központok bevonása, az adottságok 
kihasználásával. 

 jszerű mozgásfeladatok kihívásainak való megfelelés, pl. a 
közlekedés-biztonság területén a kerékpározás kultúráját szem előtt 
tartva. 

Sportolás közben a rutinok megerősítése a zöldfelület megóvásában, a 
tájhasználatban, az épületek megóvásában és az energia, a vízhasználat, 
a dohányzás elleni küzdelem és a hulladékgyűjtés, újrahasznosítás 

területén. 
A családi, baráti, munkahelyi csoportos és öntevékeny sportolásra való 
felkészítés, az önszerveződéshez szükséges ismeretek, jártasságok 

megszerzése. Társaságban is jól alkalmazható mozgásos kreatív, 
kommunikációs és kooperációs játékok tárházának bővítése. 
A többfunkciós helyi lehetőségek, eszközök bevonása a tartalmi 

Biológia-egészségtan: 
élettan. 
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változatosság biztosításához (természetes akadályok, ügyességi 
versenyek a környezet adta kihívások legyőzése). 
Egyszerű (akár saját készítésű) eszközökkel szerény térigényű 
mozgásformák elsajátítása (ugrókötelezés, asztalitenisz, lengőteke, 
tollaslabda, gúlagyakorlatok stb.) 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Önvédelem és küzdősportok 

Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás 

Biztonsági követelmények és a küzdésekkel kapcsolatos rituálé.  

Az indulatok feletti uralom. 
Néhány önvédelmi megoldás, szabadulás a fogásból. 
A grundbirkózás alaptechnikái, szabályai. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az akaraterő, a kitartás, a küzdőképesség, az önbizalom fejlesztése, a 
félelem leküzdése és a sportszerűség (fair play) szemléletének kiteljesítése. 
Küzdő típusú játékok tudatos alkalmazása a személyiségfejlesztésben, 

különös tekintettel az önuralomra, a társak tiszteletére és a szabályok 
elfogadására. A közösségben előforduló veszélyhelyzetek felismerése és 
kezelése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Grundbirkózás cselekvésbiztos gyakorlása: 
Az eredményes földharc technikájának alkalmazása. 
Egyéni és csapatversenyek, küzdési taktikát igénylő feladatok játékos 

formában és páros küzdelmek. 
 

Dzsúdó sportági készségfejlesztés: 

A 11. osztályban tanult technikák és taktikák továbbfejlesztése, 
alkalmazása. 
Szabadulás különböző fogásokból (karfogás, ölelőfogás, fojtás). 

Támadáselhárítási módszerek (ütés, szúrás, rúgás, fejelés elhárításai). 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 
ismeretek: ókori 
olimpiák, hősök, távol-

keleti kultúrák. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Egészségkultúra és prevenció 

Órakeret 

25 óra 

Előzetes tudás 

Rendeződő egészségtudatosság, döntésképesség az egészséges, aktív 

életmód érdekében. 

Relaxációs, terhelési, edzési és a test épségét, egészségét megőrző 

eljárásokból egy-két megoldás ismerete, alkalmazása. 

Jártasság a gerincvédelmet érintő minden tanult feladat megoldásában. 

A terhelés igazítása a tesztek eredményeihez. 

A testmozgás szerepének ismerete a káros szenvedélyek elleni 

küzdelemben. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

 

Az edzésre, a teljesítmény növelésére és mérésére, a prevencióra, 

rekreációra kész fizikai és mentális állapot állandósítása, a stressz kezelése. 

A fenntartásához szükséges elméleti és gyakorlati tudás rendszerré 

szervezése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 
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MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Bemelegítés 

A labdajátékhoz, tornához, futáshoz, ugráshoz, dobáshoz, küzdéshez 

kapcsolódó bemelegítések általános és speciális jellemzőinek, 

mozgásainak elkülönítése szóban és gyakorlatban egyaránt. 

 

Edzés, terhelés 

A fejlődés, a megfelelő hatékonyság alapfeltételeinek biztosítása: jól 

szervezettség, a felesleges állásidők kiküszöbölése, szükséges 

mozgásterjedelem (idő, ismétlésszám), szükséges intenzitás (sebesség, 

gyakorlatsűrűség, megfelelő ellenállás), terhelés-pihenés egyensúlya. 

Főbb témák: 

A fizikai fittség típusai, fejlesztési lehetőségei. A fizikai fittség típusai, 

fejlesztési lehetőségei. A fizikai aktivitás szintjének becslése, követése. 

Önálló mozgásprogram-tervezés. 

A képességfejlesztő módszertani eljárások bemutatása: intervallumos, 

ismétléses, tartós és ellenőrző módszerekkel edzésfolyamatok. 

Konkrét sportági tevékenységre és mozgásanyagra fejlesztett 

kondicionális és koordinációs képességfejlesztés. 

Motoros tesztek lebonyolítása – központi előírás szerint. 

Biológia-egészségtan: 

anaerob terhelés, az 

idegrendszer 

működése, a keringési 

rendszer működése, 

glikolízis, terminális 

oxidáció. 

 

Fizika: egyszerű 

gépek, erő, munka. 

Az egészséges test és lélek megóvása 

A munkahelyi és egyéb ártalmak elleni védekezésre való felkészítés: a 

biomechanikailag helyes testtartás és az egészséges lábboltozat 

kialakításának és fenntartásának, a helyes légzésnek a gyakorlatai, az 

ülőmunka és a zárt tér ellensúlyozására szolgáló tevékenységek, a 

sportolás kedvező hatása a szenvedélyek megelőzésében. 

A stresszoldás gyakorlatai és a relaxáció.  

A „tudatos jelenlét” (mind fullness) módszerének elsajátítása és 

integrálása az eddig megtanult relaxációs technikái közé, és mindezek 

használata a mindennapi élet helyzeteiben. 

A test-lelki harmónia fejlesztésének egyéb, alternatív megközelítése a 

helyi lehetőségek és programok szerint. 

A testtartásért felelős izmok kellő erejének és nyújthatóságának 

fejlesztése a helyesen végzett tartásjavító tornával (általános és konkrét 

sportági jelleggel). 

A tudatos terhelésen, méréseken, önkontrollon alapuló 

teljesítményfejlesztés. 

Felelősségvállalás társak egészséges életmódja iránt. 

 

 

Osztályozóvizsga feltétele: 

 

A félévi osztályozóvizsga követelménye a leadott tananyag függvényében határozható meg, 

az év végi a továbbhaladás feltételeivel egyezik meg. 

 

Továbbhaladás feltétele:  

Sportjátékok 

A helyi tanterv szerint tanított  labdajátékokra vonatkozóan: 
Az adott labdajáték főbb versenykörülményeinek ismerete. 
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Erős figyelemmel végrehajtott technikai elemek, taktikai megoldások, szimulálva a valódi 

játékszituációkat. 
A csapat taktikai tervének, teljesítményének szakszerű és objektív megfogalmazása. 
A másik személy különféle szintű játéktudásának elfogadása. 

Kreativitást, együttműködést, tartalmas, asszertív társas kapcsolatokat szolgáló mozgásos 
játéktípusok ismerete és célszerű használata. 
Torna jellegű feladatok és táncos mozgásformák 

Bonyolult gyakorlatelem sorok, folyamatok végrehajtása közben a mozgás koordinált 
irányítása. 
Önálló zeneválasztás, a mozdulatok a zene időbeli rendjéhez illesztése. 

Könnyed, plasztikus, esztétikus végrehajtás a táncos mozgásformákban.  
A torna versenysport előnyei, veszélyei, a hozzá kapcsolódó testi képességek fejlesztésének 
lehetőségei ismerete. 

Bemelegítő és képességfejlesztő gyakorlatok ismerete, a célnak megfelelő kiválasztása. 
Atlétika jellegű feladatok 
Az atlétikai versenyszámok biomechanikai alapjainak ismerete. 

Az alapvető atlétikai versenyszabályok ismerete. 
Bemelegítés az atlétikai mozgásokhoz illeszkedően. 
Alternatív és szabadidős mozgásrendszerek 

Feladatok önálló tervezése és megoldása alternatív sporteszközökkel. 
Az adott alternatív sportmozgáshoz szükséges edzés és balesetvédelmi alapfogalmak 
ismerete. 

Az ismeretek alkalmazása az új sporttevékenységek során. 
Önvédelem és küzdősportok 
A szabályok és rituálék betartása. 

Önfegyelem, az indulatok és agresszivitás kezelése. 
Több támadási és védekezési megoldás, kombináció ismerete az álló és földharcban. 
Egészségkultúra és prevenció 

Relaxációs gyakorlatkészlettel tudatos védekezés a stresszes állapot ellen.  
A feszültségek szabályozása és az élet stresszhelyzeteivel való autogén megküzdés. 
A gerinckímélet alkalmazása a testnevelési és sportmozgásokban, kerti és házimunkákban, az 

esetleges sérüléses szituációk megfelelő kezelése. 
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TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK   

 

Kerettanterv 

 
A középiskolai történelemtanítás az általános iskolai ismeretekre és tevékenységekre épül, 

jellegét tekintve azonban már forrás- és tevékenységközpontú. Olyan nevelő-oktató tevékenység, 

amelynek célja az általános történelmi műveltség kiterjesztése és elmélyítése, valamint a 

magasabb műveltség megalapozása. A történelmi tanulmányoknak jelentős szerepük van a tanulói 

személyiség fejlődésében, társadalmi cselekedeteik tudatosulásában. Fontos a történelmi 

eseményekben részt vevő egyének és csoportok nézeteinek és tetteinek megismerése, az ezek 

mögött húzódó motívumok, szándékok és élethelyzetek felismerése, megértése, a résztvevők 

felelősségének belátása.  

Az iskola és benne a történelemtanítás egyik fő feladata értékek közvetítése. Olyan alapvető 

normákról, értékekről van szó, mint a nemzeti azonosságtudat kialakítása a magyar történelem 

feldolgozásával; az európai és egyetemes demokratikus értékrend kialakítása az egyetemes 

történelem elemzésével. Ezeken túl a társadalomismereti tantárgyrészek segítségével sor kerül a 

demokratikus gondolkodásra és magatartásra nevelésre; az állampolgári feladatokra és a tudatos 

közéleti részvételre való felkészítésre; az alapvető személyiségi és emberi jogok, valamint 

erkölcsi normák megismerésére és tiszteletére; az egyenlő bánásmóddal és esélyegyenlőséggel 

kapcsolatos ismeretek és képességek fejlesztésére; a szociális érzékenység kialakítására a 

társadalmi egyenlőtlenségek okainak megismertetésével. Kiemelt cél annak érzékeltetése, hogy a 

magyar nemzet történelme sokféle egyéb nemzetiség és etnikum (pl. német és zsidó etnikum) 

együttműködésének az eredménye is. Nyitott, elfogadó gondolkodást kell kialakítani az eltérő 

kultúrák vonatkozásában a kisebbségek történelmének áttekintésével – beleértve a határon túli 

magyarság és a hazai nemzetiségek múltját és jelenét is –, különös tekintettel a Kárpát-

medencében együtt élő népekre. Cél továbbá a környezettudatosságra és fenntarthatóságra nevelés 

a környezet és a természet, valamint az ember kapcsolatának koronkénti bemutatásával.  

A középiskolai történelemtanítás a források önálló feldolgozásán alapuló, elemző jellegű, ami az 

összefüggések egyre önállóbb feltárását jelenti. Ugyanakkor törekedni kell a történelem 

élményszerű tanítására, közös feldolgozására, ami örömet és feladatokat jelent a diákok számára. 

Ehhez igénybe kell venni a hagyományos eszközök (tankönyvek, egyéb olvasmányok, térképek, 

audiovizuális anyagok stb.) mellett a média modern eszközeit (világháló, kép-, videó-, hang-

megosztók stb.) is.  

Az ismeretátadással azonos súllyal kell kezelni a tanulói képességek – az ismeretszerzés, tanulás; 

a kritikai gondolkodás; a kommunikáció; valamint az időben és térben való tájékozódás – 

fejlesztését, melyet kellően változatos tevékenységformák biztosításával lehet a leghatékonyabban 
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elérni. Ez azért is szükséges, hogy a tanulók képessé váljanak önálló ismeretek szerzésére, 

értelmezésére, azokkal kapcsolatban önálló vélemény megfogalmazására.  

Fontos feladat a differenciált történelmi gondolkodás kialakítása, amely azonos események, 

történések különböző szempontú megközelítését jelenti. Hiszen minden történelmi esemény több 

szempontú, ennek megfelelően eltérő interpretációi is lehetnek. A tanulóknak ezeket kell 

felismerni és megérteni, azonosulni velük vagy elutasítani azokat, átlátva, hogyan éltek és 

gondolkodtak az adott kor emberei. Mindehhez szükséges a hagyományos politikatörténet 

feldolgozása mellett a társadalom-, művelődés- és mentalitástörténet megfelelő súlyú kezelése. 

Ehhez nyújt segítséget a közműveltségi tartalmak mellett megjelenő ismétlődő/visszatérő és 

hosszmetszeti témák egy jelentős része. Végső soron törekedni kell arra, hogy a tanulói tudás a 

tények ismeretén túl kiterjedjen azok bővítésének igényére, az önálló tájékozódási és tanulási 

módszerek elsajátítására, a problémaérzékenységre és a kritikai gondolkodásra is. Ennek 

eléréséhez fontos feladat a különböző képességek – az ismeretszerzés, tanulás; a kritikai 

gondolkodás; a kommunikáció; valamint az időben és térben való tájékozódás – azonos súlyú 

fejlesztése, hogy ezek révén rendelkezzenek a tanulók a történelmi gondolkodás kialakításához 

szükséges alapokkal; birtokában legyenek alapvető történelmi tények ismeretének; tudják 

használni a szaknyelvet, értsék a történelmi fogalmakat; képesek legyenek ismereteiket szóban és 

írásban egyaránt előadni. Ugyanakkor követelmény az is, hogy a tanulók legyenek képesek 

értelmezni a történelmi múlt és a jelenkor társadalmi eseményeit, álláspontjukat pedig érvekkel 

alátámasztva tudják képviselni.  

A tantervi táblázatok fejlesztési követelmények oszlopában a Nat-ban rögzített négy fejlesztési 

feladattípusra lehet példákat találni. Az elvárás az, hogy a kétéves ciklusok során, a Nat-ban a 

megfelelő évfolyamokhoz kötött fejlesztési feladatok megvalósítását segítő adott tevékenységek 

mindegyike legalább egyszer megjelenjen. A szaktanár döntheti el, hogy melyik témánál mely 

fejlesztési feladatokat vagy tevékenységeket, milyen konkrét formában dolgozza fel. A táblázatok 

témák rovatában dőlt betűvel jelöltek a tájékoztató jellegű, csupán javasolt ismétlődő és 

hosszmetszeti témák, a fejlesztési követelmények példaként szolgáló feladatai, valamint a 

kapcsolódási pontok ajánlott anyagai.  

A történelemtanítás feladata a tanulók történelemszemléletének formálása, ugyanakkor a 

pluralizmus jegyében az alkotmányos alapelvekbe nem ütköző, eltérő szemlélet tiszteletben 

tartása is elengedhetetlen.  

A társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek témakörei a társadalmi gyakorlatra 

összpontosító szocializációs célú tartalmi egységek, amelyek komplex módon próbálnak reagálni 

a diákokat közvetlenül érintő társadalmi jelenségekre. Problémafelvetésük és szóhasználatuk 

olyan tudományterületekre épül, mint a szociológia, a szociálpszichológia, a politológia, a 
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jogtudomány, a közgazdaságtan és a média tudománya. Az e témakörökben megjelenő ismeretek 

fontos szerepet játszanak a társadalom múltjára és jelenére vonatkozó középiskolai tudás 

összekapcsolásában. Egyúttal alapokat kínálnak annak megértéséhez, hogy miként működik a 

társadalom, az állam és a gazdaság, amelyben a diákok mindennapi élete zajlik. Ezért fontos, hogy 

közismereti tanulmányaik utolsó szakaszában a fiatalok találkozzanak e témakörökkel, és a 

felnőttkor küszöbén alapvető ismereteket, valamint kellő ösztönzést kapjanak ahhoz, hogy aktív 

állampolgárként kapcsolódjanak be egyrészt saját helyi közösségeik, másrészt az ország 

egészének életébe.  

A tematikai egységekhez rendelt nevelési-fejlesztési célok az iskolaszakaszok között egymásra 

épülnek, ezért az 5–8. évfolyamra megfogalmazottak a 9–12. évfolyamon is elvárásként jelennek 

meg. (Ezt jelzi a minden tematikai egységnél megjelenő ”” jel.)  

 

 

9–10. évfolyam 

 

A középiskolai történelemtanítás első két éve koncentrikusan bővíti az általános iskolában 

tanultakat, ugyanakkor a korábbiaktól eltérő feladatokat is ró a tanulókra. Mivel a forráskezelés 

készségeinek fejlesztésében jelentősen túl kell lépniük az általános iskolai szinten, e két évfolyam 

feladata a forráskezelés és -elemzés elemi szabályainak, illetve a tudományos anyaggyűjtés 

alapjainak elsajátítása. A korábbi, történetek feldolgozásán alapuló, képszerű történelemtanítást 

felváltja az elemző, az oksági viszonyokat kutató jellegű munka, mely – az általános iskolai 

történelemtanításhoz hasonlóan – csak a tanulók fokozott tevékenykedtetése révén érhető el. 

Kiemelt szerepe van a problémaközpontú történelemtanításnak, amely adott esetben teljesen 

eltérő nézőpontok ütköztetését is szükségessé teszi. A kulcskompetenciák közül a hatékony és 

önálló tanulás készsége szintjének emelése a legfontosabb feladat.   

 

A történelem tantárgy kiválóan alkalmas az önálló ismeretszerzés és -feldolgozás képességének 

kialakítására. A tanulóknak meg kell ismerniük az elsődleges és másodlagos források kezelésének 

szabályait. Az anyaggyűjtéshez nélkülözhetetlen a könyvtárakban, illetve azok anyagában 

(kézikönyvek, lexikonok, atlaszok, ismeretterjesztő folyóiratok stb.), valamint az elektronikus 

adatbázisokban való tájékozódás készségének kialakítása és fejlesztése. A diákoknak ezen a 

képzési és életkori szinten el kell jutni az események elbeszélésétől, a források tartalmi 

ismertetésétől a problémafelvetés, magyarázat, fejtegetés, következtetés és érvelés alkalmazásáig, 

felhasználva a szaknyelvet. Fontos feladat a grafikus kifejezések (diagramok, grafikonok) 
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elemzése, majd készítése, képi információhordozók gyűjtése, válogatása, készítése, valamint az 

időben és térben való tájékozódás fejlesztése. 

9. évfolyam 

Heti óraszám: 2 óra 

Éves óraszám: 72 óra 

 

 

Témakörök Óraszám 

Az őskor és az ókori Kelet 8 óra 

Az ókori Hellász 12 óra 

Az ókori Róma 15 óra 

A középkor 20 óra 

A magyarság története a kezdetektől 1490-ig 17 óra 

Összesen: 72 óra 

 

Tematikai egység Az őskor és az ókori Kelet  
Órakeret 8 

óra 

Előzetes tudás 

Az őskori ember világa. Ószövetségi (a héber Bibliában olvasható) történetek. 

Ókori keleti örökségünk (időszámítás, írás, tudományos ismeretek, vallások, 

építmények). 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

 A tanuló felismeri, hogy a történelem különböző szaktudományok 

módszereit és eredményeit hívja segítségül a múlt rekonstruálásához, mivel a 

történelmi források sokszínűek. Tudatosul benne, hogy az emberi történelem 

korai időszakára vonatkozó eltérő tudományos megközelítések alapvetően a 

forrásanyag hiányosságából fakadnak. Felismeri, hogy a közösségek vallási 

törvényekkel, szokásokkal, szabályokkal, az államok jogrenddel teremtik meg 

az együttélés szükséges feltételeit. 

Belátja, hogy az emberi faj fennmaradása a természet és a társadalom szerves 

összefüggésében lehetséges. Megérti, hogy az ember az alkotó munka során 

állandóan felhasználja tapasztalatait, ismereteit. Felismeri, hogy a közösség 

teremti meg az embert, az ember viszont létrehozza és fenntartja közösséget. 

Felismeri, hogy minden társadalomnak megvannak a maga szabályai, a maga 

kormányzata, amelyek az emberek életét irányítják, és fordítva, a kormányzás 

is hat a társadalomra. A források önmagukban nem adnak válaszokat a 
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kérdéseinkre. Elemzésre és a forrásokból kiolvasható információk 

megszólaltatására van szükség ehhez. Felismeri a természeti adottságok 

meghatározó szerepét az első államok, birodalmak keletkezésében és 

felbomlásában. Megismeri az ókori keleti vallások szellemi, társadalmi 

gyökereit, különös tekintettel az egyistenhitet hirdető zsidó vallásra, megérti 

az emberi kultúra fejlődésére gyakorolt hatásukat. Belátja, hogy a társadalom 

az ókori Keleten tagolt, melyben az engedelmesség, az emberek közötti 

kölcsönös függés és hierarchia egyaránt fontos. 

Képes ismereteket meríteni különböző információforrásokból, és azokat 

rendszerezni. Képes időmeghatározásra történelmi időszakokhoz és konkrét 

eseményekhez kapcsolódva. 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A történelem forrásai. 

 

Az első társadalmak.  

Nők, férfiak életmódja és 

társadalmi helyzete, 

életformák. 

 

A folyamvölgyi kultúrák. 

A Közel-Keletet egyesítő 

birodalmak. A földrajzi 

környezet. 

 

Az ókori Kelet kulturális 

öröksége, a zsidó nép vallási és 

történeti hagyományai. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

Forrástípusok felismerése, 

információgyűjtés és azok 

rendszerezése. (Pl. az első 

civilizációkról fennmaradt 

források csoportosítása 

különböző szempontok szerint.) 

A földrajzi környezet szerepe az 

egyes civilizációk életében (pl. 

nagy folyók, tagolt partvidék). 

 

Kritikai gondolkodás: 

Lényeg kiemelése írott 

szövegből, ismeretek 

problémaközpontú elrendezése. 

(Pl. egy folyamvölgyi kultúra 

sajátosságainak bemutatása 

Hammurapi törvényei alapján.) 

Társadalmi csoportok, 

intézmények működésének 

összehasonlítása. (Pl. eltérő és 

hasonló vonások az ókori Kelet 

civilizációinak társadalmi 

szerkezetében, 

Biológia-egészségtan:  

A homo sapiens egységes faj. 

 

Földrajz:  

Kontinensek, rasszok, 

térképolvasás. 

 

Magyar nyelv és irodalom:  

Bibliai történetek, az írás 

kialakulása, jelentősége, 

nyelvcsaládok. 

 

Vizuális kultúra:  

Az ókori Kelet művészeti 

emlékei (pl. Willendorfi Vénusz, 

II. Ramszesz sziklatemploma, 

Echnaton fáraó családjával, a 

gízai piramisok). 

 

Matematika:  

                                                           

 A Témák oszlopban dőlt betűvel jelöltük itt és a továbbiakban a Nat azon feldolgozható ismétlődő/visszatérő 

és hosszmetszeti témáit, melyek illeszkednek az adott ismeretanyaghoz. 
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államszervezetében.) 

 

Kommunikáció: 

Szóbeli beszámoló gyűjtő-, 

illetve kutatómunkával szerzett 

ismeretek alapján. (Pl. az ókori 

keleti civilizációk jellegzetes 

tárgyi emlékeinek és kulturális 

örökségének feldolgozása.) 

 

Tájékozódás térben és időben: 

Megismert történelmi 

események időrendbe állítása. 

(Pl. ókori keleti civilizációk 

ábrázolása idővonalon.) 

A történelmi tér változásainak 

leolvasása térképekről. (Pl. 

Mezopotámia államainak 

elhelyezkedése, Egyiptom 

területi változásai.) 

A számegyenes, az idő 

mértékegységei (nap, hónap, 

év, évtized, évszázad). 

 

Informatika: 

Glog (interaktív tabló) készítése 

az ókori Egyiptom témájában. 

Értelmező 

kulcsfogalmak 

Történelmi idő, változás és folyamatosság, ok és következmény, történelmi 

forrás, tény és bizonyíték. 

Tartalmi 

kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, népességrobbanás, életmód, város, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, 

gazdasági kapcsolat, kereskedelem, 

politika, állam, államforma, egyeduralom, államszervezet, birodalom, 

monoteizmus, politeizmus. 

Fogalmak, adatok 

Fogalmak: régészet, homo sapiens, őskőkor, újkőkor, zsákmányoló életmód, 

mágia, bronzkor, vaskor, nemzetség, despotizmus, városállam, öntözéses 

földművelés, buddhizmus, brahmanizmus, egyistenhit, zsidó vallás. 

Személyek: Kheopsz, Hammurapi, Salamon, I. Dareiosz, Mózes, Buddha, 

Konfuciusz. 

Topográfia: „termékeny félhold”, Mezopotámia, Egyiptom, Palesztina, Perzsia, 

India, Kína, Babilon, Jeruzsálem. 
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Kronológia: Kr. e. 8000 körül (az újkőkor kezdete), Kr. e. 3000 körül (az első 

államok kialakulása), Kr. e. XVIII. század (Hammurapi uralkodása), Kr. e. X. század 

(a zsidó állam fénykora).  

 

 

Tematikai egység Az ókori Hellász 
Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás 
Görög istenek, hősök, tudósok, művészek, olimpia, görög-perzsa háborúk. A 

demokrácia alapelvei. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

 A tanuló képes jellemezni a különböző államformákat (királyság, 

köztársaság) és a hatalomgyakorlás eltérő formáit (demokrácia, diktatúra). 

Megismeri az ókori demokrácia alapelveit, vázlatosan összehasonlítja a 

modern demokrácia alapelveivel. Áttekinti a háborúk – történelmi, politikai, 

gazdasági, vallási, etnikai, hatalmi – okait, különválasztva az ürügyektől. 

Azonosítja a háborúk egyénekre és közösségekre gyakorolt hatásait. Elfogadja 

a közügyekben való részvétel fontosságát. Belátja a humánum, a szépség és 

jóság antik eszméje megbecsülésének és a művészi értékek megóvásának 

szükségességét. 

Felismeri, hogy túlnépesedő területekről általában a népesség kiáramlására 

kerül sor. Érzékeli, hogy a gazdaságilag fejletlen és fejlett területek közötti 

kereskedelem meglehetősen élénk lehet: nyersanyagokat, élelmiszereket ad 

az egyik oldal, míg iparcikkeket a másik. Átlátja, hogy európai civilizáció 

gyökerei az antikvitásból erednek. 

Képes az európai civilizáció gyökereinek feltárására, az ókori demokrácia 

alapelveinek vázlatos összehasonlítására a modern demokrácia alapelveivel. 

Képes a szerzett információk rendezésére és értelmezésére, kiselőadás 

tartására. Képes különböző időszakok történelmi térképeinek az 

összehasonlítására. 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A polisz kialakulása. 

A földrajzi környezet. 

 

Az athéni demokrácia 

működése. 

Államformák, államszervezet. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

Ismeretszerzés különböző 

médiumok anyagából, 

szaktudományi munkákból. (Pl. 

a görög művészet témájában.) 

Különböző emberi 

magatartástípusok, 

élethelyzetek megfigyelése, 

Földrajz:  

A Balkán-félsziget déli részének 

természeti adottságai. 

 

Testnevelés és sport:  

A sport- és olimpiatörténet 
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A hatalommegosztás formái, 

szintjei. 

 

Spárta. 

Kisebbség, többség. 

 

A görög hitvilág, művészet és 

tudomány. 

 

Nagy Sándor birodalma és a 

hellenizmus. 

Birodalmak. 

következtetések levonása. (Pl. a 

görög-perzsa háborúk hőseinek 

áldozatvállalása.) 

 

Kritikai gondolkodás: 

Érvek gyűjtése a saját vélemény 

alátámasztására, ellenérvek 

gyűjtése meghatározott 

álláspontok cáfolására. (Pl. az 

arisztokratikus és a 

demokratikus kormányzás 

előnyeiről, hátrányairól.) 

Történelmi-társadalmi adatok, 

modellek és elbeszélések 

elemzése a bizonyosság, a 

lehetőség és a valószínűség 

szempontjából. (Pl. Spártáról a 

történetírásban kialakult 

hagyományos kép árnyalása.) 

Különböző szövegek, 

hanganyagok, filmek stb. 

vizsgálata a történelmi 

hitelesség szempontjából. (Pl. 

Hellász történelmét feldolgozó 

hollywoodi filmek.) 

 

Kommunikáció: 

Folyamatábra, diagram 

elemzése/készítése. (Pl. az 

athéni demokrácia kialakulása.) 

Vizuális rendezők (táblázatok, 

ábrák) készítése. (Pl. 

gyarmatváros és anyaváros 

kapcsolata.) 

 

Tájékozódás időben és térben: 

Különböző időszakok történelmi 

alapjai. 

 

Magyar nyelv és irodalom:  

Görög mitológia, homéroszi 

eposzok, az antik görög színház 

és dráma, Szophoklész: 

Antigoné. 

 

Dráma és tánc:  

Az ókori színház és dráma. 

 

Vizuális kultúra:  

Az antik görög képzőművészet 

(pl. a Dárdavivő, a Delphoi 

kocsihajtó, a Laokoón-csoport). 

 

Matematika:  

Pitagorasz-tétel, Thalész-tétel, 

Eukleidész (euklideszi 

geometria), görög ábécé 

betűinek használata a 

matematikában. Pi szám 

jelölése *π+. 

 

Fizika:  

Arkhimédész, ptolemaioszi 

világkép, Arisztotelész 

természetfilozófiája. 
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térképeinek összehasonlítása, a 

változások hátterének feltárása. 

(Pl. Nagy Sándor birodalmának 

kialakulása térképek alapján.) 

Egyszerű térképvázlatok 

rajzolása különböző 

információforrások alapján. (Pl. 

a görög gyarmatosítás fő 

irányai.) 

Értelmező 

kulcsfogalmak 

Változás és folyamatosság, ok és következmény, interpretáció, jelentőség. 

Tartalmi 

kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, népesedés, népességrobbanás, migráció, 

életmód, város, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, 

gazdasági kapcsolat, gyarmatosítás, árutermelés, pénzgazdálkodás, kereskedelem, 

politika, állam, államforma, hatalmi ág, egyeduralom, köztársaság, demokrácia, 

polgárjog, államszervezet, birodalom, szuverenitás, 

politeizmus. 

Fogalmak, 

adatok 

Fogalmak: polisz, mitológia, arisztokrácia, démosz, türannisz, népgyűlés, 

esküdtbíróság, demagógia, sztratégosz, cserépszavazás, filozófia, hellenizmus. 

Személyek: Szolón, Kleiszthenész, Periklész, Pheidiász, Hérodotosz, Thuküdidész, 

Platón, Arisztotelész, Nagy Sándor, a legfontosabb görög istenek. 

Topográfia: Athén, Spárta, Olümpia, Peloponnészosz, Makedónia, Alexandria. 

Kronológia: Kr. e. 776 (az első feljegyzett olimpiai játékok), Kr. e. V. század közepe 

(Periklész kora), Kr. e. 336-323 (Nagy Sándor uralkodása). 

 

 

Tematikai egység Az ókori Róma 
Órakeret 

15 óra 

Előzetes tudás 
Az ókori Róma alapítása. Hadvezérek, csaták, uralkodók az ókori Rómában. 

Újszövetségi történetek. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

 A tanuló felismeri, hogy egy több évszázadon keresztül fennálló állam 

felemelkedésében és hanyatlásában több tényező együttes hatása játszik 

szerepet, valamint, hogy a hosszú életű birodalmak társadalma, gazdasági 

élete, politikai berendezkedése folyamatosan változik. Megismeri a 
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birodalomszervezési elveket, valamint azt, hogy a kormányzati hatalom 

sokféle tényezőn nyugodhat: anyagi tényezők – tulajdon, jövedelem; politikai 

tényezők – legitimáció, jogok, jogkörök; társadalmi tényezők – társadalmi 

támogatottság; kulturális tényezők – ideológia; egyéb tényezők – erőszak. 

Látja, hogy a kormányzati hatalom általában egyének és testületek között 

oszlik meg. Megérti, hogy a gazdasági és katonai hatalom birtoklása alapja 

lehet egy-egy személy vagy csoport politikai befolyásának, de a politikai 

befolyás is gazdasági hatalomhoz juttathat embereket. 

Érzékeli a zsidó gyökerekből is táplálkozó kereszténység kialakulásának és 

egyházzá szerveződésének hatását a későbbi korok fejlődésére, valamint 

felismeri annak civilizációformáló szerepét. 

Belátja, hogy az ókori Római Birodalmat a katonai erő, fejlett jogrendszer és 

államszervezet jellemezte. Tudja, hogy az antik kultúra a görög és a római 

kultúra kölcsönhatása során alakult ki, látja ennek az európai civilizációra 

gyakorolt hatását. 

Képes források megbízhatóságára vonatkozó kérdések megfogalmazására, 

valamint feltevéseket megfogalmazni, közben vitában tárgyilagosan érvelni. 

Képes történelmi témákat vizuálisan ábrázolni (folyamatábra, diagram, 

vizuális rendező stb.). 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Róma útja a köztársaságtól a 

császárságig. 

 

A köztársaság és a császárság 

államszervezte és intézményei. 

Államformák, államszervezet. 

 

Gazdaság, gazdálkodás, az 

életmód változásai. 

 

A római hitvilág, művészet, a 

tudomány és a jog. 

 

A kereszténység kialakulása, 

tanításai és elterjedése. 

A világvallások alapvető 

Ismeretszerzés, tanulás: 

A rendelkezésre álló 

ismeretforrások értelmezése. 

(Pl. a köztársaság 

államszervezeti ábrái.) 

Ismeretszerzés statisztikai 

táblázatokból, grafikonokból, 

diagramokból. (Pl. gazdaság, 

gazdálkodás a császárkorban.) 

A tanultak felhasználása új 

feladathelyzetben. (Pl. a görög 

és a római mindennapi élet 

összevetése.) 

 

Kritikai gondolkodás: 

Különböző szövegek, 

hanganyagok, filmek vizsgálata 

a történelmi hiteleség 

Földrajz:  

Az Appennini-félsziget 

természeti adottságai. 

 

Magyar nyelv és irodalom: 

Bibliai történetek, Vergilius, 

Horatius. 

Az írás kialakulása, jelentősége, 

nyelvcsaládok. 

 

Matematika:  

A római számok. 

 

Vizuális kultúra:  

Pantheon, Colosseum, 
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tanításai, vallásalapítók, 

vallásújítók. 

 

Pannónia provincia. 

 

A népvándorlás, az antik 

civilizáció felbomlása. 

szempontjából. (Pl. Róma 

alapítása, Jézus élete.) 

Feltevések megfogalmazása 

történelmi személyiségek 

cselekedeteinek, 

viselkedésének 

mozgatórugóiról. (Pl. Caesar és 

Augustus intézkedései, 

Constantinus reformjai.) 

 

Kommunikáció: 

Önállóan gyűjtött képekből 

tabló készítése. (Pl. a római 

kultúra emlékei napjainkban.) 

Beszámoló készítése népszerű 

tudományos irodalomból, 

szépirodalomból, rádió- és 

tévéműsorokból. (Pl. a 

gladiátorok élete.) 

 

Tájékozódás térben és időben: 

Történelmi időszakok 

jellegzetességeinek 

megragadása és 

összehasonlítása. (Pl. hasonló 

tartalmú görög és római 

események kronológiai párba 

állítása.) 

Különböző időszakok történelmi 

térképeinek összehasonlítása, a 

változások hátterének feltárása. 

(Pl. a kereszténység terjedése.) 

Augusztus szobra. 

 

Etika; filozófia:  

A kereszténység története.  

Az európai civilizáció és kultúra 

zsidó és keresztény gyökerei. 

 

Informatika: 

Multimédia CD-ROM 

használatával Pannónia 

földrajzi, közigazgatási, 

társadalom- és hadtörténeti 

emlékeinek bemutatása. 

Virtuális utazás az ókori 

Rómában. 

Értelmező 

kulcsfogalmak 

Történelmi idő, változás és folyamatosság, ok és következmény, jelentőség. 

Tartalmi 

kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, népesedés, népességrobbanás, migráció, 

életmód, város, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, 
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gazdasági kapcsolat, kereskedelem, pénzgazdálkodás, piac, kereskedelmi mérleg, 

piaci egyensúly, gazdasági válság, adó, 

politika, állam, államforma, hatalmi ág, egyeduralom, köztársaság, önkényuralom, 

diktatúra, politikai párt, polgárjog, államszervezet, birodalom, szuverenitás, 

vallás, politeizmus, monoteizmus, vallásüldözés, vallásszabadság. 

Fogalmak, 

adatok 

Fogalmak: patrícius, plebejus, consul, senatus, dictator, néptribunus, rabszolga, 

provincia, triumvirátus, principatus, limes, dominatus, diaszpóra, apostol, Biblia, 

egyház, püspök, zsinat, barbár, népvándorlás. 

Személyek: Hannibal, a Gracchus-testvérek, Marius, Sulla, Caesar, Antonius, 

Augustus, Názáreti Jézus, Péter apostol, Pál apostol, Constantinus, Attila. 

Topográfia: Róma, Karthágó, Actium, Pannónia, Konstantinápoly, Aquincum, 

Sopianae, Savaria. 

Kronológia: Kr. e. 753 (Róma hagyomány szerinti alapítása), Kr. e. 510 (a 

köztársaság létrejötte), Kr. e. 264-146 (a pun háborúk), Kr. e. 44 (Caesar halála), 

Kr. e. 31 (az actiumi csata), Kr. u. 70 (Jeruzsálem lerombolása), 313 (a milánói 

ediktum) 325 (a niceai zsinat), 395 (a Római Birodalom felosztása), 476 (a 

Nyugatrómai Birodalom bukása). 

 

 

Tematikai egység A középkor 
Órakeret 

20 óra 

Előzetes tudás 

A középkori élet színterei és szereplői. A lovagi életmód és a keresztes 

hadjáratok; új mezőgazdasági eszközök és módszerek; a céhek.  

A középkori járványok. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

 A tanuló látja, hogy a felszínen változatlannak tűnő korokban 

végbemennek olyan változások, amelyek csak később és hosszabb távon fejtik 

ki hatásukat jelentősen az emberek életviszonyaira és életmódjára. Nyomon 

követi a középkori keresztény vallásos világkép módosulását a történelem 

során. Meghatározó európai fejlődési mozgatórugókként értékeli az egyéni 

érdekeltség kiterjedését, a hatalommegosztás elvének megjelenését az 

egyházi és világi, illetve a központi és helyi hatalom között. 

Érti a keresztény vallás szerepét az európai szellemi és hatalmi expanzióban, 

azonosítja az egyház társadalomépítő és -szabályozó tevékenységét, megérti 

távlatos jelentőségét. Tudatosítja az iszlám vallás civilizációformáló szerepét. 

Megismeri a vallási intolerancia kérdéskörét. 

Nyomon követi a középkori keresztény vallásos világkép módosulását a 
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történelem során. Kimutatja a humanizmus örökségét a modern ember 

gondolkodásmódjában. Felismeri a könyvnyomtatás kulturális és politikai 

szerepének, jelentőségét. 

Azonosítja a rendiséget mint a modern állam középkori gyökerét. Kimutatja a 

középkori város továbbélését a modern európai civilizációban, felméri a 

városokat megillető közösségi szabadságjogok és önkormányzatiság értékét. 

Feltárja a középkori keresztény civilizáció örökségét és kimutatja a középkori 

városi civilizáció továbbélését a modern európai civilizációban. Felismeri a 

termelés új szervezeti formáinak társadalomformáló hatását. Különböző 

szempontok alapján összehasonlítja Európa eltérő gazdasági fejlődésű régióit. 

Tudja, hogy a népsűrűség eloszlásából egy területen sokféle következtetést le 

lehet vonni (pl. a gazdaság fejlettségéről, a városiasodás mértékéről, a 

háborús pusztításokról). 

Képes írott és hallott szövegekből tételmondatokat kiemelni, szövegeket 

tömöríteni és átfogalmazni. Képes többféleképpen értelmezhető szövegek 

jelentésrétegeinek a feltárására. Képes történelmi helyzetek dramatizálására. 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Róma örökösei: a Bizánci 

Birodalom, a Frank Birodalom, 

és a Német-római Birodalom 

létrejötte. 

Birodalmak. 

 

A nyugati és keleti 

kereszténység. A középkori 

egyház és az uralkodói hatalom 

Európában. 

Szegregáció, bűnbakkeresés. 

 

Nyugat-Európa társadalma és 

gazdasága a kora középkorban. 

Erőforrások és termelési 

kultúrák. 

 

Az iszlám és az arab hódítás. 

Vallások szellemi, társadalmi, 

Ismeretszerzés, tanulás: 

Ismeretszerzés szaktudományi 

munkákból. (Pl. a feudalizmus 

terminológiája.) 

Információk önálló 

rendszerezése, értelmezése és 

következtetések levonása. (Pl. a 

keresztes hadjáratok 

pusztításai; Európa kultúrájára 

gyakorolt hatása.) 

Különböző emberi 

magatartástípusok, 

élethelyzetek megfigyelése, 

következtetések levonása. (Pl. 

az iszlám mindennapi életet 

szabályozó előírásainak 

betartása; a vallási fanatizmus 

megjelenési okai, megjelenési 

formái.) 

Ismeretszerzés grafikonokból, 

diagramokból. (Pl. Európa 

lakosságának becsült 

növekedését bemutató diagram 

Földrajz: 

Európa természeti adottságai, 

az arab világ földrajzi jellemzői, 

világvallások, arab földrajz 

(tájolás, útleírások), az ún. kis 

jégkorszak Európában. 

 

Magyar nyelv és irodalom: 

Lovagi költészet, 

vágánsköltészet, Boccaccio, 

Petrarca. 

 

Etika: 

Hit és vallás, a világvallások 

emberképe és erkölcsi tanításai, 

az intolerancia mint erkölcsi 

dilemma. 

 

Vizuális kultúra:  
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politikai gyökerei és hatása. 

 

Gazdasági fellendülés és a 

középkori városok születése. 

A technikai fejlődés feltételei és 

következményei. 

 

A rendiség kialakulása. 

 

Nyugat-Európa válsága és 

fellendülése a XIV–XV. 

században. 

 

A közép- és kelet-európai régió 

államai. 

 

Az Oszmán (Török) Birodalom 

terjeszkedése. 

 

Egyházi és világi kultúra a 

középkorban. 

Korok, korstílusok. 

 

Itália, a humanizmus és a 

reneszánsz. 

Világkép, eszmék, ideológiák. 

Korok, korstílusok. 

 

Hétköznapi élet a középkorban. 

kapcsán.) 

Egy történelmi oknyomozás 

megtervezése. (Pl. Jeanne d’Arc 

életútja és halála.) 

 

Kritikai gondolkodás: 

Kérdések önálló 

megfogalmazása. (Pl. az 

uradalom felépítésével és 

működésével kapcsolatban.) 

Híres emberek, történelmi 

személyiségek jellemzése, 

feltevések megfogalmazása a 

történelmi személyiségek 

cselekedeteinek, 

viselkedésének 

mozgatórugóiról. (Pl. Nagy 

Károly portréja krónikarészlet 

alapján.) 

Feltevések megfogalmazása 

egyes történelmi jelenségek 

hátteréről, feltételeiről, okairól. 

(Pl. a mezőgazdaság 

fellendülésében szerepet játszó 

tényezők elemzése.) 

Különféle értékrendek 

összehasonlítása, saját értékek 

tisztázása. (Pl. a középkori 

ember gondolkodásának 

átélése és megértése; a 

zsidóság szerepe az európai 

városiasodásban, antijudaista 

törekvések az egyház részéről.) 

 

Kommunikáció: 

Vizuális rendezők (táblázatok, 

ábrák) készítése. (Pl. a hűbéri 

viszony és hűbéri lánc 

Bizánci művészet, román stílus, 

gótika, reneszánsz (Leonardo, 

Michelangelo, Raffaello). 

 

Matematika: 

Arab számok (hindu eredetű, 

helyi értékes, 10-es alapú, arab 

közvetítéssel világszerte 

elterjedt számírás), arab 

algebra. 

 

Fizika: 

Arab csillagászat (arab eredetű 

csillagászati elnevezések, 

csillagnevek, iszlám naptár stb.). 

Középkori technikai 

találmányok, a gótikus stílus 

technikai alapjai (támív, 

támpillér); tudománytörténet, 

asztrológia és asztronómia. 

 

Biológia-egészségtan: 

Az arab orvostudomány 

eredményei. 

 

Ének-zene: 

A középkor zenéje; a reneszánsz 

zenéje. 

 

Informatika: 

Internetes gyűjtőmunka és 

feladatlap megoldása (pl. a 

keresztes hadjáratok 

témájában). 
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bemutatását szolgáló ábra.) 

Mások érvelésének 

összefoglalása és 

figyelembevétele. A 

véleménykülönbségek 

tisztázása, a saját álláspont 

gazdagítása, továbbfejlesztése. 

(Pl. miért nem nevezhetők a 

Nyugatrómai Birodalom bukása 

utáni évszázadok sötét 

középkornak?) 

Események, történetek, 

jelenségek dramatikus 

megjelenítése. (Pl. egy 

középkori vár lakóinak egy 

napja.) 

Esszé írása történelmi-

társadalmi témákról. (Pl. a 

város, mint az egyik 

legsajátosabb európai 

intézmény.) 

 

Tájékozódás időben és térben: 

Az európai történelem és a 

magyar történelem 

kölcsönhatásainak elemzése. 

(Pl. összehasonlító időrendi 

táblázat készítése a XIV–XV. 

századi Nyugat-, Közép- és 

Kelet-Európa legfontosabb 

politikai eseményeiről.) 

A történelmi tér változásainak 

leolvasása különböző 

térképekről. (Pl. az arab hódítás 

fontosabb szakaszainak 

bemutatása.) 

Egyszerű térképvázlatok 

rajzolása információforrások 

alapján. (Pl. Európa régióinak 
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bejelölése a vaktérképen.) 

Értelmező 

kulcsfogalmak 

Történelmi idő, változás és folyamatosság, történelmi forrás, ok és 

következmény. 

Tartalmi 

kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, felemelkedés, 

lesüllyedés, népesedés, népességrobbanás, migráció, életmód, város, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, termelési 

egység, erőforrás, gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, kereskedelem, 

pénzgazdálkodás, piac, gazdasági válság, adó, 

politika, állam, államforma, hatalmi ágak, egyeduralom, monarchia, 

államszervezet, közigazgatás, birodalom, szuverenitás, 

vallás, monoteizmus, vallásüldözés. 

Fogalmak, adatok 

Fogalmak: ortodox egyház, római katolikus egyház, pápa, szerzetes, kolostor, 

bencés rend, kódex, feudalizmus, hűbériség, jobbágy, robot, majorság, uradalom, 

önellátás, nyomásos gazdálkodás, iszlám, Korán, kalifa, invesztitúra, inkvizíció, 

eretnekség, antijudaizmus, kolduló rend, rendi monarchia, városi önkormányzat, 

hospes, céh, levantei kereskedelem, Hanza, skolasztika, egyetem, lovag, román 

stílus, gótika, reneszánsz, humanizmus, szultán, szpáhi, janicsár. 

Személyek: Karolingok, Nagy Károly, Justinianus, Mohamed próféta, Aquinói 

Szent Tamás, VII. Gergely, Gutenberg. 

Topográfia: Egyházi (Pápai) Állam, Bizánci Birodalom, Mekka, Német-római 

Birodalom, Szentföld, Velence, Firenze. 

Kronológia: 622 (Mohamed futása, a muszlim időszámítás kezdete), 732 (a 

frankok győzelme az arabok felett), 800 (Nagy Károly császárrá koronázása), 843 

(a verduni szerződés), 1054 (az egyházszakadás), 1215 (a Magna Charta kiadása), 

1453 (Konstantinápoly elfoglalása). 

 

 

Tematikai egység A magyarság története a kezdetektől 1490-ig  
Órakeret 

17 óra 

Előzetes tudás 

Mondák a magyarság vándorlásáról, mondák és történetek a honfoglalásról, 

kalandozásokról és az államalapításról. Géza fejedelem és (Szent) István király 

műve. Az Árpád-ház uralkodói, szentjei. Nagy Lajos, a hódító és törvényhozó. 

Hunyadi János a törökellenes küzdelmek élén. Hunyadi Mátyás portréja. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

 A tanuló felismeri és tudatosul benne, hogy a magyarság eredetére 

vonatkozó álláspontok különbözősége a források rendkívüli hiányosságából és 



 514. 
 

céljai az egyes szaktudományok (történettudomány, régészet, nyelvészet) kutatási 

eredményeinek egymásnak olykor ellentmondó adataiból fakad. Felismeri azt 

is, hogy egy régió vagy ország gazdasági és demográfiai megerősödése növeli 

a katonai potenciált, s ez felerősíti az expanzív törekvéseket, illetve a politikai 

megosztottság meggyengíti egy régió vagy egy ország katonai ellenálló erejét, 

és agresszióra csábítja a szomszédokat. Látja, hogy a külső agresszió egységbe 

forrasztja a megtámadott ország politikai erőit és lakosságát. 

A magyarság korai történetének tanulmányozása során belátja, hogy az új 

tudás elsajátítása, a környező népektől való tanulás, az alkalmazkodási 

képesség fontos feltétele volt népünk fennmaradásának. 

Megérti, hogy a kereszténység felvétele és az erre épülő államalapítás 

teremtette meg a magyar állam megerősödésének és fejlődésének feltételeit. 

Felismeri, hogy az Árpád-korban megszilárdult a keresztény magyar állam. A 

korszak jelentős uralkodói politikai életpályájának megismerésén keresztül 

belátja, hogy a több nemzetiségből álló Magyar Királyság a közép-európai 

régió egyik legerősebb államaként fejlődött, sorsa több ponton 

összekapcsolódott a környező államok és Nyugat-Európa fejlődésével. Tudja, 

hogy az ország fejlődésének lehetőségeit lényegesen befolyásolta a tatárokkal 

és az oszmán törökökkel folytatott küzdelem. 

Képes többféleképpen értelmezhető szövegek eltérő jelentésrétegeinek a 

feltárására. Álláspontját tárgyilagos érveléssel tudja előadni. 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A magyar nép eredete, 

vándorlása, a honfoglalás és a 

kalandozások kora.  

Népesség, demográfia 

(vándorlás, migráció). 

 

Árpád-házi uralkodók politikai 

életpályája (Géza és Szent 

István, Szent László, Könyves 

Kálmán, II. András, IV. Béla).  

Uralkodók és államférfiak. 

 

A társadalom és a gazdaság 

változásai a honfoglalástól a 

XIII. század végéig. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

Kulcsszavak és kulcsmondatok 

keresése szövegben. (Pl. Szent 

István törvényeiben.) 

Információk gyűjtése és önálló 

rendszerezése, értelmezése. (Pl. 

az Aranybulla elemzése, 

korabeli törvényi előírások az 

idegenekről; középkori 

városaink jellemzőinek, a 

lakosság összetételének, 

rétegződésének kutatása.) 

Tanultak felhasználása új 

feladathelyzetben. (Pl. 

korstílusok azonosítása 

magyarországi műemlékeken.) 

Magyar nyelv és irodalom: 

A magyar nyelv rokonsága, 

története, nyelvcsaládok, 

régi magyar nyelvemlékek: a 

Tihanyi apátság alapítólevele, 

Halotti beszéd és könyörgés, 

Ómagyar Mária-siralom. 

Eredetmondák (pl. Arany János: 

Rege a csodaszarvasról). 

Janus Pannonius: Pannónia 

dicsérete, Katona József: Bánk 

Bán, Arany János: Toldi. 

 

Vizuális kultúra: 

A nagyszentmiklósi kincs, a 
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A Magyar Királyság mint 

jelentős közép-európai 

hatalom, az Anjouk, Luxemburgi 

Zsigmond és Hunyadi Mátyás 

korában. 

Fölzárkózás, lemaradás. 

 

A magyar rendi állam és az 

Oszmán (Török) Birodalom 

párharca. 

 

Társadalmi és gazdasági 

változások a XIV–XV. század 

folyamán. 

 

A középkori magyar kultúra és 

művelődés emlékei. 

 

Kritikai gondolkodás: 

Érvek gyűjtése a saját vélemény 

alátámasztására, 

ellenvélemények cáfolására. (Pl. 

a magyar honfoglalás lefolyása.) 

Kérdések megfogalmazása a 

források megbízhatóságára, a 

szerző esetleges elfogultságára, 

rejtett szándékaira 

vonatkozóan. (Pl. korabeli 

utazók, krónikaírók leírásainak 

elemzése.) 

Különbségek felismerése és a 

változások nyomon követése 

egy-egy történelmi jelenség 

kapcsán. (Pl. a jobbágy fogalom 

jelentésváltozása.) 

Híres emberek, történelmi 

személyek jellemzése, 

feltevések megfogalmazása a 

cselekedeteinek 

mozgatórugóiról. (Pl. Hunyadi 

Mátyás külpolitikája.) 

Történelmi jelenetek 

elbeszélése, eljátszása 

különböző szempontokból. 

Erkölcsi kérdéseket felvető 

élethelyzetek megismerése és 

bemutatása. (Pl. 

Nándorfehérvár ostromának 

rekonstruálása magyar és török 

korabeli források alapján.)  

Különböző szövegek, kép- és 

hanganyagok stb. vizsgálata 

történelmi hitelesség 

szempontjából. (Pl. a XIX. 

századi historizáló festészet 

alkotásai *pl. Feszty-körkép+.) 

honfoglalás korát feldolgozó 

képzőművészeti alkotások 

megfigyelése, elemzése. 

Román, gótikus és reneszánsz 

emlékek Magyarországon (pl. a 

jáki templom). 

 

Ének-zene: 

Reneszánsz zene: Bakfark 

Bálint. 

 

Matematika: 

Térbeli modellek készítése (pl. 

korstílusok demonstrálásához.) 

 

Informatika, könyvtárhasználat: 

A Magyar Nemzeti Múzeum 

Magyarország története az 

államalapítástól 1990-ig című 

állandó kiállítása középkori 

része Hunyadi Mátyás kori 

anyagának feldolgozása 

sétálófüzet kitöltésével. 

Internetes gyűjtőmunka a 

magyarok eredetével 

kapcsolatos elméletek 

témájában. 
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Kommunikáció: 

Esszé írása történelmi-

társadalmi témákról. (Pl. I. 

Károly gazdasági reformjainak 

okai.) 

Történelmi, társadalmi témák 

vizuális ábrázolása. (Pl. a 

magyar társadalom változásai 

az Árpád-korban.) 

 

Tájékozódás térben és időben: 

Tanult események, jelenségek 

topográfiai meghatározása 

térképen. (Pl. a magyarság 

vándorlásának fő állomásai.) 

Az európai és a magyar 

történelem eltérő időbeli 

ritmusának elemzése. (Pl. a 

kereszténység felvétele, 

államok alapítása.) 

Egyszerű térképvázlatok 

rajzolása információforrások 

alapján. (Pl. a tatárjárás.) 

Értelmező 

kulcsfogalmak 

Változás és folyamatosság, történelmi forrás, tény és bizonyíték, interpretáció, 

történelmi nézőpont. 

Tartalmi 

kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, felemelkedés, 

lesüllyedés, népesedés, népességrobbanás, népességfogyás, migráció, életmód, 

város, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, 

gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, kereskedelem, pénzgazdálkodás, piac, 

gazdasági válság, adó, 

politika, állam, államforma, hatalmi ág, egyeduralom, monarchia, államszervezet, 

közigazgatás, birodalom, szuverenitás, 

vallás, monoteizmus, vallásüldözés. 
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Fogalmak, adatok 

Fogalmak: nyelvrokonság, őstörténet, őshaza, törzsszövetség, kettős 

fejedelemség, honfoglalás, kalandozás, királyi vármegye, ispán, nádor, 

egyházmegye, királyi tanács, tized, szerviens, várjobbágy, vajda, Szent Korona, 

Aranybulla, nemesi vármegye, székely, szász, kun, bandérium, aranyforint, 

regálé, harmincad, kapuadó, szabad királyi város, bányaváros, mezőváros, 

úriszék, báró, köznemes, kilenced, ősiség, perszonálunió, végvári rendszer, rendi 

országgyűlés, rendkívüli hadiadó, füstpénz, fekete sereg, corvina. 

Személyek: Árpád, Géza fejedelem, I. (Szent) István, Koppány, I. (Szent) László, 

Könyves Kálmán, Anonymus, II. András, IV. Béla, I. Károly, I. (Nagy) Lajos, 

Luxemburgi Zsigmond, Hunyadi János, Hunyadi Mátyás. 

Topográfia: Magna Hungaria, Kazár Birodalom, Levédia, Etelköz, Vereckei-hágó, 

Augsburg, Pannonhalma, Esztergom, Székesfehérvár, Pozsony, Horvátország, 

Erdély, Dalmácia, Muhi, Buda, Visegrád, Nándorfehérvár. 

Kronológia: 895 táján (a honfoglalás), 955 (az augsburgi csata), 972–997 (Géza 

fejedelemsége), 997/1000–1038 (I. /Szent/ István), 1077–1095 (I. /Szent/ László), 

1095–1116 (Könyves Kálmán), 1205-1235 (II. András), 1222 (az Aranybulla 

kiadása), 1235–70 (IV. Béla), 1241-42 (a tatárjárás), 1301 (az Árpád-ház kihalása), 

1308-42 (I. Károly), 1342-82 (I. /Nagy/ Lajos), 1351 (I. /Nagy/ Lajos törvényei), 

1387–1437 (Luxemburgi Zsigmond), 1444 (a várnai csata), 1456 (a 

nándorfehérvári diadal), 1458-90 (I. /Hunyadi/ Mátyás). 

 

10. évfolyam 

Heti óraszám: 2 óra 

Éves óraszám: 72 óra 

Témakörök Óraszám 

A világ és Európa a kora újkorban 12 óra 

Magyarország a kora újkorban 14 óra 

Felvilágosodás, forradalmak és a polgárosodás kora 15 óra 

Az újjáépítés kora Magyarországon 13 óra 

Reformkor, forradalom és szabadságharc Magyarországon 18 óra 

Összesen: 72 óra 

 

 

 

Tematikai egység A világ és Európa a kora újkorban 
Órakeret 

12 óra 
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Előzetes tudás 
Felfedezők, utazók, reformátorok, a Napkirály udvara, a felvilágosodás 

eszméi. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

 A tanuló érzékeli, hogy az emberek a maguk által leghelyesebbnek gondolt 

módon cselekszenek. Az azonban, hogy a különböző korokban mit tartottak 

helyesnek vagy helytelennek jelentős mértékben eltért egymástól. Ahhoz, 

hogy az emberek tetteit és döntéseit helyesen tudjuk megítélni, először meg 

kell érteni a helyzetet, amelyben éltek. Belátja, hogy a világ különböző 

civilizációit összeköti az emberi alapszükségletek biztosításának igénye 

(élelem, biztonság, világ megértésének igénye stb.). Megérti, hogy a kultúrák 

találkozása milyen esélyeket és veszélyeket hordoz magában.  

Képes empatikusan, a leigázottak szempontjából is értékelni a földrajzi 

felfedezéseket és az azt követő gyarmatosítást. 

A tanuló belátja, hogy Amerika felfedezése gyökeresen megváltoztatta a világ 

képét. Felismeri, hogy a kereskedelmi utak feletti ellenőrzés általában 

jelentős hatalmi pozíciót is jelent, valamint hogy a kereskedelemi utak terén 

lezajló változások átrendezik a régiók közötti gazdasági erőviszonyokat, 

hosszú távon jelentős gazdasági, társadalmi és politikai következményekkel 

járnak. Átlátja a tőkés gazdaság működési mechanizmusát, felismeri a 

termelés új szervezeti formáinak társadalomformáló hatását. Tudja, hogy a 

reformáció a katolikus egyház világi hatalmával való szembefordulás nyomán 

jött létre, és érti, hogy a hitélet megújítása mellett a protestáns 

gondolkodásmód (önkormányzatiság, hivatásetika) terjesztésével jelentős 

eszmei és társadalmi hatást gyakorolt Európára. Megismeri az európai régiók 

eltérő fejlődését és egymásra hatását. 

Képes összehasonlítani történelmi időszakokat, egybevetni eltérő emberi 

sorsokat. Képes a történelmi tér változásainak leolvasására, az adott témához 

leginkább megfelelő térkép kiválasztására. 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Amerika ősi kultúrái, a nagy 

földrajzi felfedezések és 

következményeik. 

Felfedezők, feltalálók. 

Függetlenség és alávetettség. 

A fanatizmus jellemzői és 

formái. 

 

Reformáció és katolikus 

Ismeretszerzés, tanulás: 

Ismeretszerzés különböző 

típusú forrásokból. (Pl. a 95 

pontból a lutheri tanok 

kimutatása; a barokk 

stílusjegyeinek felismerése 

képek alapján.) 

Különböző emberi 

magatartástípusok, 

élethelyzetek megfigyelése, 

következtetések levonása. (Pl. a 

polgárosult angol nemesség és 

Földrajz:  

Földrajzi felfedezések 

topográfiai vonatkozásai, a 

holland mélyföld, a 

Naprendszer. 

 

Magyar nyelv és irodalom: 

Shakespeare, Molière. 
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megújulás. 

Vallások szellemi, társadalmi, 

politikai gyökerei és hatásai. 

 

Az atlanti hatalmak (Hollandia 

és Anglia) felemelkedése. 

Erőforrások és termelési 

kultúrák. 

 

Nagyhatalmi küzdelmek a XVII. 

században és a XVIII. század 

elején. 

Kisállamok, nagyhatalmak. 

 

Az angol polgárháború és a 

parlamentáris monarchia 

kialakulása. 

A hatalommegosztás formái, 

szintjei. 

 

A francia abszolutizmus és 

hatalmi törekvések. 

 

Közép- és Kelet-Európa a XVI–

XVII. században. 

 

A tudományos világkép 

átalakulása. 

a francia nemesség 

összehasonlítása.) 

Információk önálló 

rendszerezése és értelmezése. 

(Pl. a harmincéves háború 

okainak csoportosítása.) 

 

Kritikai gondolkodás: 

Érvek gyűjtése a saját vélemény 

alátámasztására, ellenérvek 

gyűjtése meghatározott 

álláspontok cáfolására. (Pl. 

forradalom volt-e a XVII. századi 

angliai átalakulás?) 

A különbségek felismerése és a 

változások nyomon követése 

egy-egy történelmi jelenség 

kapcsán. (Pl. az ipari termelési 

keretek – céh, kiadási, 

felvásárlási rendszer, 

manufaktúra – 

összehasonlítása.) 

 

Kommunikáció: 

Folyamatábra, diagram 

készítése. (Pl. a XVI. századi 

világkereskedelem működése.) 

Vizuális rendezők (táblázatok, 

ábrák) készítése. (Pl. az angol 

polgárháború szakaszairól.) 

 

Tájékozódás időben és térben: 

A történelmi tér változásainak 

leolvasása térképekről. (Pl. a 

reformáció egyes irányzatainak 

a térhódítása.) 

Dráma és tánc:  

Az angol reneszánsz színház és 

dráma, a francia klasszicista 

színház és dráma. 

 

Vizuális kultúra:  

A barokk stílus. 

 

Ének-zene:  

A barokk zene. 

 

Fizika: 

A földközéppontú és a 

napközéppontú világkép 

jellemzői. A Föld, a Naprendszer 

és a Kozmosz fejlődéséről 

alkotott csillagászati 

elképzelések. 

Kepler törvényei, Newton. 

 

Filozófia: 

Descartes, Bacon, Locke. 
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Értelmező 

kulcsfogalmak 

Történelmi idő, változás és folyamatosság, ok és következmény, történelmi forrás, 

interpretáció, jelentőség. 

Tartalmi 

kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, felemelkedés, 

lesüllyedés, elit réteg, népesedés, népességrobbanás, népességfogyás, migráció, 

életmód, város, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, termelési egység, 

erőforrás, gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, kereskedelem, 

pénzgazdálkodás, piac, gazdasági válság, adó, 

politika, állam, államforma, államszervezet, hatalmi ág, egyeduralom, monarchia, 

köztársaság, parlamentarizmus, közigazgatás, birodalom, szuverenitás, centrum, 

periféria, 

vallás, monoteizmus, vallásüldözés, antijudaizmus. 

Fogalmak, 

adatok 

Fogalmak: ültetvény, tőke, kapitalizmus, világkereskedelem, abszolutizmus, 

reformáció, protestáns, evangélikus, református, ellenreformáció, jezsuita, 

barokk, manufaktúra, vetésforgó, anglikán, puritán, Jognyilatkozat, alkotmányos 

monarchia, merkantilizmus. 

Személyek: Kolumbusz, Magellán, Vasco da Gama, V. Károly, Luther, Kálvin, 

Kopernikusz, Spinoza, I. Erzsébet, Cromwell, XIV. Lajos, I. (Nagy) Péter. 

Topográfia: Németalföld, London, Versailles, Szentpétervár. 

Kronológia: 1492 (Amerika felfedezése), 1517 (Luther fellépése, a reformáció 

kezdete), 1618–48 (a harmincéves háború), 1642-49 (az angol polgárháború), 

1689 (a Jognyilatkozat kiadása). 

 

 

Tematikai egység Magyarország a kora újkorban 
Órakeret 

14 óra 

Előzetes tudás 
A mohácsi csata, a végvári harcok hősei, a hadvezér Zrínyi Miklós, kuruc 

mondák és történetek. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

 A tanuló tudja, hogy a sorsfordító történelmi események nem kizárólag egy 

kiváltó okra vezethetők vissza, és következményeik döntően befolyásolhatják 

egy adott állam/közösség fejlődésének lehetőségeit. Értékeli a Rákóczi-

szabadságharc idején létrejött széles társadalmi összefogás mozgósító erejét 

és a kölcsönös engedményeken alapuló megállapodás hosszú távú 

jelentőségét.  

Felismeri a kiemelkedő történelmi személyek közösségformáló és társadalom-

átalakító szerepét. Megérti, hogy a reformáció a bibliafordítás, a magyar 
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nyelvű hitélet és a magyar írásbeliség fellendülése révén formálta jelentősen 

a magyar művelődéstörténetet, de a katolicizmus megújulása során 

kialakított hagyományok is a magyar nemzettudat fontos részévé váltak. 

Belátja, hogy az oszmán-török katonai fölény mellett a politikai 

megosztottság is hozzájárult az ország három részre szakadásához. Megérti a 

részekre szakadt ország helyzetét a két nagyhatalom ütközőzónájában, és 

belátja, hogy a török kiűzését a hatalmi erőegyensúly felbomlása tette 

lehetővé. Átlátja a másfél évszázados török uralom rövid és hosszú távú 

következményeit. 

Képes elemezni az egyetemes és magyar történelem eltérő időbeli ritmusát, 

és ezek kölcsönhatásait. Képes különböző információforrásokból egyszerű 

önálló térképvázlatok rajzolására. 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A Jagelló-kor. 

 

Az ország három részre 

szakadása. 

Függetlenség és alávetettség. 

 

Várháborúk kora. 

Békék, háborúk, hadviselés. 

 

A három országrész 

berendezkedése, mindennapjai. 

 

A reformáció és a katolikus 

megújulás Magyarországon. 

 

Az Erdélyi Fejedelemség. 

Kisállamok, nagyhatalmak. 

 

A magyar rendek és a 

Ismeretszerzés, tanulás: 

Ismeretszerzés szaktudományi 

munkákból (pl. Erdély 

aranykoráról). 

Az internet kritikus 

felhasználása történelmi 

ismeretek szerzésére. (Pl. a 

magyarországi oszmán – török 

építészeti emlékekről.) 

 

Kritikai gondolkodás: 

Különböző történelmi 

elbeszélések összehasonlítása a 

narráció módja alapján. (Pl. 

Brodarics István és Szulejmán a 

mohácsi csatáról.) 

Feltevések megfogalmazása 

egyes történelmi jelenségek 

hátteréről, feltételeiről, okairól. 

(Pl. Szapolyai királyságának 

szerepe az önálló Erdélyi 

Fejedelemség későbbi 

létrejöttében.) 

 

Magyar nyelv és irodalom: 

A reformáció kulturális hatása; 

Pázmány Péter; 

Zrínyi Miklós: Szigeti 

veszedelem, kuruc költészet, 

Mikes Kelemen. 

 

Ének-zene: 

Szegénylegény katonaénekek 

(pl. Csinom Palkó). 

 

Földrajz: 

A természeti környezet 

változása a török korban. 

 

Matematika: 

Képzeletben történő mozgatás 

(pl. átdarabolás elképzelése; 

testháló összehajtásának, 

szétvágásoknak az elképzelése; 

testek különféle síkmetszetének 

elképzelése – váralaprajz 
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Habsburg-udvar konfliktusai. 

 

A török kiűzése 

Magyarországról. 

 

Népesség, társadalom, 

gazdaság és természeti 

környezet a XVI-XVII. századi 

Magyarországon. 

 

A Rákóczi-szabadságharc. 

Egyezmények, szövetségek. 

Kommunikáció: 

Vizuális rendezők (táblázatok, 

ábrák) készítése. (Pl. kép 

alapján váralaprajz elkészítése.) 

Mások érvelésének 

összefoglalása és 

figyelembevétele. A 

véleménykülönbségek 

tisztázása, a saját álláspont 

gazdagítása, továbbfejlesztése. 

(Pl. az ország előtt 1526-ban 

álló alternatívák megvitatása.) 

Esszé írása történelmi témákról. 

*Pl. a török uralom hatása 

Magyarország fejlődésére 

címmel; valamint Schulhof Izsák 

beszámolója Buda 

visszavívásáról (Budai krónika c. 

forrás elemzése).+ 

 

Tájékozódás időben és térben: 

Az egyetemes és a magyar 

történelem eltérő időbeli 

ritmusának és 

kölcsönhatásainak elemzése. 

(Pl. a Rákóczi-szabadságharc és 

a spanyol örökösödési háború 

eseményei között.) 

A történelmi tér változásainak 

leolvasása különböző 

térképekről. (Pl. az 

ellenreformáció térnyerésének 

nyomon követése.) 

készítése). 

 

Informatika: 

Törökországi magyar 

emlékhelyek keresése az 

interneten, virtuális séta. 

Értelmező 

kulcsfogalmak 

Változás és folyamatosság, ok és következmény, tény és bizonyíték, 

interpretáció, történelmi nézőpont. 

Tartalmi 

kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, felemelkedés, 

lesüllyedés, népesedés, népességfogyás, migráció, életmód, város, etnikum, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, 
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gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, kereskedelem, pénzgazdálkodás, 

piac, adó, 

politika, állam, államforma, államszervezet, hatalmi ág, egyeduralom, 

monarchia, parlamentarizmus, közigazgatás, birodalom, szuverenitás, 

centrum, periféria, 

vallás, vallásüldözés. 

Fogalmak, adatok 

Fogalmak: örökös jobbágyság, hajdú, vitézlő rend, unitárius, kuruc, 

trónfosztás. 

Személyek: II. Lajos, Szapolyai János, I. Ferdinánd, I. Szulejmán, Dobó István, 

Zrínyi Miklós, Károli Gáspár, Bocskai István, Bethlen Gábor, Pázmány Péter, 

Zrínyi Miklós (a költő és hadvezér), I. Lipót, Savoyai Jenő, II. Rákóczi Ferenc. 

Topográfia: Mohács, Kőszeg, Buda, Hódoltság, Eger, Szigetvár, Sárospatak, 

Ónod, Nagyszombat, Bécs. 

Kronológia: 1526 (a mohácsi csata), 1541 (Buda török elfoglalása, az ország 

tényleges három részre szakadása), 1552 (Eger sikertelen török ostroma), 

1566 (Szigetvár eleste), 1591–1606 (a tizenöt éves háború), 1664 (Zrínyi 

Miklós téli hadjárata, a vasvári béke), 1686 (Buda visszafoglalása), 1699 (a 

karlócai béke), 1703-11 (a Rákóczi-szabadságharc), 1707 (az ónodi 

országgyűlés), 1711 (a szatmári béke). 

 

 

Tematikai egység Felvilágosodás, forradalmak és a polgárosodás kora 
Órakeret 

15 óra 

Előzetes tudás 

A felvilágosodás eszméi; az észak-amerikai gyarmatok függetlenségi harca; a 

francia forradalom vívmányai; a terror; Napóleon; az ipari forradalom 

találmányai. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

 A tanuló megérti, hogy a korszakban a társadalmi és gazdasági átalakulás 

egymást erősítve bontakozott ki, valamint, hogy az ipari forradalom máig 

ható gazdasági, társadalmi folyamatok elindítója volt. Látja, hogy a 

felvilágosodás állította középpontba a világmindenség megértésének igényét, 

a tudományos megismerés elsőbbrendűségét állította, és hogy ezzel a 

tudományok fejlődésének új korszaka kezdődött. Belátja, hogy a 

hatalommegosztás és a képviseleti elv általánossá válása a polgári 

államokban a demokratikus jogok gyakorlásának kiterjesztését 

eredményezte. 

Tudja, hogy a felvilágosodás során fogalmazódtak meg a máig is érvényes 

demokratikus eszmék és elidegeníthetetlen emberi jogok, amelyek mind a 
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mai napig a nyugati típusú demokráciák jogrendjének alapját képezik. 

Megszületik az állam és egyház szétválasztásának gondolata. Látja, hogy a 

korszak forradalmi eszméi – szabadság, egyenlőség, testvériség – nem 

egyszer egymást kizáró módon valósultak meg. Érzékeli, hogy a hatalmi 

harcot, harcokat konfliktusok és kompromisszumok egymást váltó 

sorozataként lehet leírni. 

Felismeri, hogy az ipari forradalom, amely új energiaforrások hasznosítása 

mellett új technikai eszközök alkalmazásával és a termelési formák 

átalakításával létrehozta az ipari társadalmat, a népesség számszerű 

gyarapodását, urbanizációt és az ipari munkásság létszámának növekedését 

eredményezte. Ismeri a korszakban kialakult politikai ideológiák – 

liberalizmus, nacionalizmus, konzervativizmus, szocializmus – jellemzőit, és 

átlátja, hogy ezek átalakult formában ma is léteznek. Látja, hogy a korszak 

tette az uralkodók és hatalmon levők feladatává a közjó szolgálatát, amely 

szélsőséges formájában zsarnoki, terrorisztikus eszközökkel történő 

„népboldogításhoz” vezetett. 

Tudja az egyes történelmi korszakokat komplex módon elemezni és 

bemutatni. Képes a változások megkülönböztetésére. 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A felvilágosodás. 

Világkép, eszmék, ideológiák, 

társadalomkritika. 

 

A felvilágosult abszolutizmus. 

 

Hatalmi átrendeződés a XVIII. 

századi Európában. 

Egyezmények, szövetségek. 

 

Az Egyesült Államok létrejötte 

és alkotmánya. 

A hatalommegosztás formái, 

szintjei. 

 

A francia forradalom eszméi, 

Ismeretszerzés, tanulás: 

Különböző emberi 

magatartástípusok, 

élethelyzetek megfigyelése, 

következtetések levonása. (Pl. a 

tömegek bekerülése a 

politizálásba.) 

Információk önálló 

rendszerezése és értelmezése. 

(Pl. az ipari forradalom 

találmányai és jelentőségük.) 

 

Kritikai gondolkodás: 

Feltevések megfogalmazása 

egyes társadalmi-történelmi 

jelenségek okairól. (Pl. a 

forradalmi terror és 

szükségessége.) 

Történelmi személyiségek 

Magyar nyelv és irodalom:  

A felvilágosodás és a romantika, 

a francia Enciklopédia, Voltaire: 

Candide. 

 

Vizuális kultúra: Klasszicizmus 

és romantika. 

 

Ének-zene:  

A klasszika zenéje (pl. Haydn, 

Mozart, Beethoven), 

Marseillaise. 

 

Fizika:  

Hőerőgépek, a teljesítmény 

mértékegysége (watt). 
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irányzatai, hatása. 

Forradalom, reform és 

kompromisszum. 

 

A napóleoni háborúk Európája 

és a Szent Szövetség rendszere. 

 

Az ipari forradalom és hatásai. 

A technikai fejlődés feltételei és 

következményei. 

 

A XIX. század eszméi. 

Világkép, eszmék, ideológiák, 

társadalomkritika. 

jellemzése, feltevések 

megfogalmazása viselkedésük 

mozgatórugóiról. (Pl. 

Robespierre, Napóleon.) 

 

Kommunikáció: 

Elsődleges történelmi források 

elemzése, összefüggések 

felderítése. (Pl. a Függetlenségi 

nyilatkozat elemzése és a 

felvilágosodás hatásának 

kimutatása.) 

Folyamatábra, diagram 

készítése. (Pl. a 

hatalommegosztás elvének 

ábrája.) 

Beszámoló, kiselőadás tartása 

népszerű tudományos 

irodalomból, (Pl. a 

szabadkőművesség témájában.) 

Vizuális rendezők (táblázatok, 

ábrák) készítése. (Pl. a francia 

forradalom korszakai.) 

Események, történetek 

dramatikus megjelenítése. (Pl. 

XVI. Lajos pere.) 

Esszé írása történelmi, filozófiai 

kérdésekről (Pl. a „Mi viszi előre 

a világot? Forradalom vagy 

szerves fejlődés” témájában.) 

 

Tájékozódás időben és térben: 

Események időrendbe állítása. 

(Pl. a 1848-as forradalmak.) 

A történelmi tér változásainak 

leolvasása különböző 

térképekről. (Pl. Lengyelország 

 

Erkölcstan, etika: 

Állampolgárság és nemzeti 

érzés. A szabadság rendje: 

jogok és kötelességek. 

Magánérdek és közjó. Részvétel 

a közéletben. A társadalmi 

igazságosság kérdése. 

 

Földrajz:  

Urbanizációs folyamatok és 

hatásaik. 

 

Filozófia:  

A felvilágosodás filozófusai (pl. 

Diderot, Voltaire, Rousseau), a 

német idealizmus (pl. Kant, 

Hegel), Marx. 

 

Biológia-egészségtan: 

Védőoltások (az immunológia 

tudományának kezdetei). 

 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret:  

A modern nyilvánosság 

kialakulása. 

 

Informatika:  

Prezentáció készítése (pl. az 

ipari forradalom témájában.) 
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felosztása.) 

Értelmező 

kulcsfogalmak 

Ok és következmény, történelmi forrás, tény és bizonyíték, interpretáció, 

jelentőség. 

Tartalmi 

kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, felemelkedés, 

lesüllyedés, elit réteg, népesedés, népességrobbanás, népességfogyás, migráció, 

életmód, város, nemzet, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, 

gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, kereskedelem, pénzgazdálkodás, piac, 

gazdasági válság, adó, 

politika, állam, államforma, államszervezet, hatalmi ág, egyeduralom, monarchia, 

köztársaság, parlamentarizmus, közigazgatás, birodalom, szuverenitás, centrum, 

periféria, emberi jog, állampolgári jog, népképviselet, 

vallás, vallásüldözés, vallásszabadság, lelkiismereti szabadság.  

Fogalmak, 

adatok 

Fogalmak: felvilágosodás, racionalizmus, a hatalmi ágak megosztása, 

természetjog, társadalmi szerződés, népszuverenitás, szabad verseny, 

felvilágosult abszolutizmus, Emberi és polgári jogok nyilatkozata, ökumenikus 

gondolkodás, alkotmány, jakobinus, terror, nacionalizmus, emancipáció, 

antiszemitizmus, liberalizmus, konzervativizmus, szocializmus, Szent Szövetség, 

urbanizáció. 

Személyek: Spinoza, Montesquieu, Voltaire, Rousseau, Adam Smith, II. (Nagy) 

Frigyes, Washington, XVI. Lajos, Danton, Robespierre, Napóleon, Metternich, 

Watt, Stephenson, Marx. 

Topográfia: Párizs, Poroszország, Szilézia, Lengyelország, gyarmatok Észak-

Amerikában, Waterloo. 

Kronológia: 1776. július 4. (az amerikai Függetlenségi nyilatkozat kiadása, az 

Amerikai Egyesült Államok létrejötte), 1789. július 14. (a Bastille ostroma, a 

francia forradalom kitörése), 1793-1794 (a jakobinus diktatúra), 1804-1814/15 

(Napóleon császársága), 1848 (forradalmak Európában). 

 

 

Tematikai egység Az újjáépítés kora Magyarországon 
Órakeret 

13 óra 

Előzetes tudás 
Magyarország újjáépítése a Habsburg Birodalom keretei között. Nemzetiségi 

viszonyok. 

A tematikai  A tanuló felismeri, hogy az uralkodó és a rendek egymásra utaltsága, a 
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egység nevelési-

fejlesztési céljai 

központi és a helyi hatalom egyensúlya jelentett garanciát a békés 

építőmunkára, ugyanakkor ahhoz, hogy a változások mértékét és jelentőségét 

helyesen meg tudjuk ítélni, fontos, hogy jól ismerjük a változások előtti és utáni 

helyzetet, és ezt össze tudjuk hasonlítani egymással. 

Átlátja, hogy a modernizációs kényszer nyomán alakult ki közéletünkben a ma is 

meglévő „magyar gondolat” és „szabad gondolat” szembenállása. Látja, hogy 

mindez egy soknemzetiségű államot eredményezett, amely később nemzetiségi 

ellentétek és konfliktusok alapjául szolgált. Ugyanakkor e 

nemzetiségek/etnikumok (pl.: német, zsidó) előbb a gazdasági fejlődésben, majd 

a politikai életben is fontos szerepet játszottak. 

A tanuló tudja, hogy az ország újjáépítése együtt járt más népek, nemzetiségek 

befogadásával/betelepülésével/betelepítésével. Megérti a gazdasági, 

kereskedelmi, kulturális fejlődést. Tudatosul benne, hogy Magyarország a 

Habsburg Birodalom részét képezte, megérti a birodalmiságból fakadó 

problémák lényegét, és reális képet alkot Magyarország birodalmon belüli 

helyzetéről. Érti a vármegyerendszer szerepét a függetlenség bizonyos 

elemeinek a megőrzésében. Látja, hogy a változások kedvezően érintették a 

mezőgazdaság helyzetét, de bizonyos értelemben gátját jelentették a hazai ipari 

termelés kibontakozásának.  

Képes statisztikai, demográfiai adatok komplex elemzésére. Ismereteket tud 

meríteni szakmunkákból is. 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Népesség és természeti 

környezet: demográfiai 

változások, az etnikai arányok 

átalakulása. 

Népesség, demográfia 

(vándorlás, migráció). 

Kisebbség, többség, 

nemzetiségek. 

 

A Magyar Királyság 

újjászervezése és helye a 

Habsburg Birodalomban. 

 

A felvilágosult abszolutizmus a 

Habsburg Birodalomban. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

Ismeretszerzés statisztikai 

táblázatokból, grafikonokból, 

diagramokból. (Pl. a korszakra 

vonatkozó demográfiai adatok 

elemzése, értékelése.) 

A tanultak felhasználása új 

feladathelyzetben. (Pl. a 

felvilágosodás fogalmainak 

azonosítása a korszak 

uralkodói intézkedéseiben.) 

Egy történelmi oknyomozás 

megtervezése. (Pl. Martinovics 

Ignác perújrafelvétele.) 

 

Kritikai gondolkodás: 

Földrajz: 

Magyarország természeti 

adottságai. 

 

Magyar nyelv és irodalom: 

Nyelvújítás: Kazinczy Ferenc. 

A magyar felvilágosodás 

irodalma: Bessenyei György, 

Csokonai Vitéz Mihály. 

 

Ének-zene: 

A barokk zene (pl. J. S. Bach, 

Händel), a klasszika zenéje (pl. 

Haydn). 
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Társadalmi és gazdasági 

viszonyok változásai a XVIII. 

században. 

 

A nemzeti ébredés: a kultúra és 

művelődés változásai. 

Feltevések megfogalmazása a 

történelmi személyiségek 

cselekedeteinek, 

viselkedésének 

mozgatórugóiról. (Pl. II. József 

politikai életpályájának 

elemzése.) 

 

Kommunikáció: 

Önállóan gyűjtött képekből 

összeállítás, tabló készítése. 

(Pl. nemzetiségek 

Magyarországon.) 

Vizuális rendezők (táblázatok, 

ábrák) készítése. (Pl. 

jobbágyterheket szemléltető 

ábra készítése.) 

 

Tájékozódás térben és időben: 

A történelmi tér változásainak 

leolvasása különböző 

térképekről. (Pl. Magyarország 

etnikai összetételének, 

elemzése.) 

Egyszerű térképvázlatok 

rajzolása különböző 

információforrások alapján. 

(Pl. a népességmozgások 

irányainak megjelenítése.) 

 

Vizuális kultúra: 

Barokk stílusú épületek (pl. a 

fertődi Esterházy-kastély), 

freskók, szobrok és táblaképek 

Magyarországon.  

 

Informatika: Könyvtártípusok, 

könyvtártörténet.  

Grafikonok, diagramok 

készítése a demográfiai adatok 

szemléltetésére. 

Értelmező 

kulcsfogalmak 

Ok és következmény, tény és bizonyíték, interpretáció, történelmi nézőpont. 

Tartalmi 

kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, felemelkedés, 

lesüllyedés, népesedés, népességrobbanás, migráció, életmód, város, nemzetiség, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, 

gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, kereskedelem, pénzgazdálkodás, piac, 

gazdasági válság, adó, 

politika, állam, államforma, államszervezet, hatalmi ág, egyeduralom, monarchia, 
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parlamentarizmus, közigazgatás, birodalom, szuverenitás, centrum, periféria, 

vallás. 

Fogalmak, 

adatok 

Fogalmak: betelepítés, betelepülés, Pragmatica Sanctio, Helytartótanács, felső 

tábla, alsó tábla, vámrendelet, úrbéri rendelet, Ratio Educationis, türelmi 

rendelet, jobbágyrendelet. 

Személyek: III. Károly, Mária Terézia, II. József, Kazinczy Ferenc. 

Topográfia: Határőrvidék, Bácska, Bánát. 

Kronológia: 1723 (Pragmatica Sanctio), 1740-80 (Mária Terézia), 1780-1790 (II. 

József). 

 

 

Tematikai egység Reformkor, forradalom és szabadságharc Magyarországon 
Órakeret 

18 óra 

Előzetes tudás 
A magyar reformkor képviselői, március 15. mint iskolai ünnepély, a 

forradalom és szabadságharc kiemelkedő személyiségei. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

 A tanuló tudja megkülönböztetni egymástól azokat az okokat, amelyek már 

jóval a vizsgált esemény előtt léteztek, azoktól, amelyek az esemény 

közvetlen kiváltó okaiként értékelhetők. Látja, hogy az események 

bekövetkeztének vannak közvetett és közvetlen okai, ezt úgy is 

értelmezhetjük, hogy a dolgok bekövetkeztének mindig vannak közvetett 

feltételei és vannak közvetlen kiváltó okai. 

Megérti, hogy a közös cél eredményezte a forradalom és szabadságharc 

idején létrejövő nemzeti egységet és összefogást, amely számos politikai, 

társadalmi és katonai eredménnyel járt, és hogy mindezt csak két 

nagyhatalom külső katonai agressziója volt képes leverni. 

Érti, hogy a korszakot a nemzeti és a liberális eszme megerősödése, valamint 

az európai centrumhoz való fölzárkózás kényszere határozza meg. Belátja, 

hogy ezek nyomán fogalmazódott meg a jobbágyi és rendi viszonyok 

megszüntetésének, az érdekegyesítés, a közteherviselés, valamint a nemzeti 

nyelv és kultúra megteremtésének szükségessége, amelyek a polgári 

viszonyok és a nemzeti önállóság megteremtését célozzák. Tudja, hogy e 

célok megvalósítása állította középpontba azokat a nagyformátumú 

politikusokat, akik túllépve egyéni érdekeiken, egymást kiegészítve a 

közösség hosszú távú érdekeit szolgáló reformprogramok mellé állították a 

közvéleményt. 

Képes felidézni a polgárosodó Magyarország kiépülésének meghatározó 

gondolatait, megidézni annak kulcsszereplőit, egyszerűbb biográfiákat 
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összeállítani. Konkrét példák bemutatása segítségével belátja, hogy a modern 

Magyarország többféle etnikumból, nemzetiségből épült fel, és az 

átalakulásban a köznemesség mellett jelentős szerepet vállaltak a közéletből 

korábban kiszorított társadalmi rétegek (pl. a zsidó-és német eredetű városi 

polgárság). 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az átalakuló társadalom és 

gazdaság. 

Nők és férfiak életmódja és 

társadalmi helyzete, 

életformák. 

 

A reformeszmék kialakulása és 

terjedése: Széchenyi István 

programja. 

Fölzárkózás, lemaradás. 

 

A reformmozgalom 

kibontakozása. 

 

A nemzeti ébredés és a 

nemzetiségi kérdés. 

Kisebbség, többség, 

nemzetiségek. 

 

A reformkori művelődés, 

kultúra. 

 

A forradalom és szabadságharc 

nemzetközi keretei. 

 

Az 1848-as forradalom és 

vívmányai, az áprilisi törvények. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

Különböző emberi 

magatartástípusok, 

élethelyzetek megfigyelése, 

következtetések levonása. (Pl. a 

nemesi életszemlélet 

megismerése Pulszky Ferenc 

műve alapján, a különböző 

etnikumok összefogása a közös 

cél érdekében.) 

Egy történelmi oknyomozás 

megtervezése. (Pl. Petőfi 

Sándor halála.) 

 

Kritikai gondolkodás: 

Híres emberek, történelmi 

személyiségek jellemzése, 

feltevések megfogalmazása 

viselkedésük mozgatórugóiról. 

(Pl. Széchenyi István, Görgei 

Artúr; az érdekegyesítéssel és a 

törvény előtti egyenlőséggel 

kapcsolatos viták bemutatása.) 

Különböző szövegek, 

hanganyagok, filmek stb. 

vizsgálata a történelmi 

hitelesség szempontjából. (Pl. 

Németh László Az áruló című 

történeti drámája.) 

 

Kommunikáció: 

Elsődleges történelmi források 

Magyar nyelv és irodalom:  

A felvilágosodás és a reformkor 

irodalma. 

Nemzeti dráma, nemzeti 

színjátszás kezdetei. 

 

Dráma és tánc:  

A XIX. századi magyar színház és 

dráma néhány alkotása: Katona 

József: Bánk bán, Vörösmarty 

Mihály: Csongor és Tünde. 

 

Vizuális kultúra:  

Klasszicizmus és romantika (pl. 

Pollack Mihály: Nemzeti 

Múzeum). 

 

Ének-zene:  

Himnusz, Szózat, Erkel Ferenc: 

Hunyadi László – a nemzeti 

opera születése, Liszt Ferenc. 

 

Földrajz:  

Magyarország természeti 

adottságai, folyamszabályozás. 
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Forradalom, reform és 

kompromisszum. 

 

A szabadságharc története. 

Békék, háborúk, hadviselés. 

 

A kisebbségek, nemzetiségek 

(pl. németek, szlávok, és 

különösen a zsidók) szerepe a 

Habsburg udvarral szembeni 

harcokban. A zsidó közösség 

kiemelt részvétele és az ezért 

kirótt kollektív hadisarc. 

Egyenlőség, emancipáció  

 

 

 

elemzése, összefüggések 

felderítése. (Pl. Széchenyi 

programja a Stádium 12 pontja 

alapján.) 

Folyamatábra, diagram 

készítése. (Pl. a reformkori 

rendi országgyűlés felépítése és 

a törvényhozás menete.) 

Események, történetek, 

jelenségek dramatikus 

megjelenítése. (Pl. Széchenyi és 

Kossuth vitája.) 

 

Tájékozódás időben és térben: 

Az európai történelem és a 

magyar történelem 

kölcsönhatásainak elemzése. 

(Pl. az 1848-as forradalmak 

kölcsönhatásai.) 

Események időrendbe állítása. 

(Pl. a pesti forradalom 

eseményei.) 

Informatika:  

Glog (interaktív tabló) készítése 

Széchenyi István gyakorlati 

újításairól. 

Az 1848-49-es szabadságharc 

számítógépes stratégiai játék 

alkalmazása. 

Értelmező 

kulcsfogalmak 

Történelmi idő, ok és következmény, történelmi forrás, jelentőség, történelmi 

nézőpont. 

Tartalmi 

kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, felemelkedés, 

lesüllyedés, népesedés, népességrobbanás, migráció, életmód, város, nemzet, 

nemzetiség, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, 

gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, gazdasági teljesítmény, kereskedelem, 

pénzgazdálkodás, piac, gazdasági válság, adó, 

politika, állam, államforma, államszervezet, hatalmi ág, egyeduralom, monarchia, 

parlamentarizmus, közigazgatás, birodalom, szuverenitás, centrum, periféria. 

Fogalmak, 

adatok 

Fogalmak: reform, polgári átalakulás, liberális nemesség, centralista, cenzúra, 

államnyelv, önkéntes és kötelező örökváltság, közteherviselés, érdekegyesítés, 

védővám, márciusi ifjak, nemzetőrség, áprilisi törvények, felelős kormány, 

sajtószabadság, népképviselet, cenzusos választójog, jobbágyfelszabadítás, 

emancipáció, tavaszi hadjárat, Függetlenségi nyilatkozat, nemzetiségi törvény. 
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Személyek: Széchenyi István, Wesselényi Miklós, Kölcsey Ferenc, Deák Ferenc, 

Kossuth Lajos, Metternich, Batthyány Lajos, Szemere Bertalan, Petőfi Sándor, 

Jellasics, Görgei Artúr, Ferenc József, Windischgrätz, Bem József. 

Topográfia: Pest-Buda, Vaskapu, Pákozd, Isaszeg, Debrecen, Világos. 

Kronológia: 1830 (Széchenyi István: Hitel című művének megjelenése, a reformkor 

kezdete), 1832–36 (rendi országgyűlés), 1844 (a magyar nyelv államnyelvvé 

nyilvánítása), 1848. március 15. (forradalom Pesten), 1848. április 11. (az áprilisi 

törvények), 1848. szeptember 29. (a pákozdi csata), 1849. április 6. (az isaszegi 

csata), 1849. április 14. (a függetlenség kimondása), 1849. május 21. (Buda 

felszabadítása), 1849. augusztus 13. (a világosi fegyverletétel). 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

Az ókori, középkori és kora újkori egyetemes és magyar kultúrkincs rendszerező 

megismerésével az egyetemes emberi értékek tudatos vállalása, családhoz, 

lakóhelyhez, nemzethez, Európához való tartozás fontosságának felismerése, 

elfogadása. 

A múltat és a történelmet formáló összetett folyamatok, látható és háttérben 

meghúzódó összefüggések felismerése, és ezek erkölcsi-etikai aspektusainak 

azonosítása. 

A korábbi korokban élt emberek, közösségek élet-, gondolkodás- és 

szokásmódjainak azonosítása, a különböző államformák működési jellemzőinek 

felismerése. 

Ismerje fel a tanuló a civilizációk történetének jellegzetes sémáját (kialakulás, 

virágzás, hanyatlás). 

Ismerje és mind szélesebb körben alkalmazza a történelem értelmezését segítő 

kulcsfogalmakat és egyedi fogalmakat, az árnyalt történelmi tájékozódás és 

gondolkodás érdekében. 

Ismerje fel, hogy az utókor a nagy történelmi személyiségek, nemzeti hősök 

cselekedeteit a közösségek érdekében végzett tevékenységek szempontjából 

értékeli, tudjon példákat mondani különböző korok eltérő értékítéleteiről egy-

egy történelmi személyiség kapcsán. 

Tudja az egyes népeket vallásuk és kultúrájuk, életmódjuk alapján azonosítani 

és megismerni. Ismerje fel, hogy a vallási előírások, valamint az államok által 

megfogalmazott szabályok döntő mértékben befolyásolhatják a társadalmi 

viszonyokat és a mindennapokat. 

Tudja, hogy a történelmi jelenségeket, folyamatokat társadalmi, gazdasági, 
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szellemi tényezők együttesen befolyásolják. 

Ismerje a világ és az európai kontinens eltérő fejlődési irányait, ezek társadalmi, 

gazdasági és szellemi hátterét. Tudja azonosítani Európa különböző régióinak 

eltérő fejlődési útjait. 

Ismerje fel a meghatározó vallási, társadalmi, gazdasági, szellemi összetevőket 

egy-egy történelmi jelenség, folyamat értelmezésénél. 

Tudja értelmezni az eltérő uralkodási formák és társadalmi, gazdasági viszonyok 

közötti összefüggéseket. 

Ismerje a keresztény Magyar Királyság létrejöttének, virágzásának és 

hanyatlásának főbb állomásait, a kora újkor békés építőmunkájának 

eredményeit, valamint a polgári Magyarország kiépülésének meghatározó 

gondolatait és kulcsszereplőit. 

Legyen képes a tanuló ismereteket meríteni, beszámolót, kiselőadást készíteni 

és tartani különböző írott forrásokból, történelmi kézikönyvekből, 

atlaszokból/szakmunkákból, statisztikai táblázatokból, grafikonokból, 

diagramokból és internetről. 

Legyen képes a szerzett információk rendezésére/értelmezésére, és tudja a 

rendelkezésre álló információforrásokat áttekinteni/értékelni is. Tudjon 

kérdéseket megfogalmazni a forrás megbízhatóságára és a szerző esetleges 

elfogultságára vonatkozóan. 

Legyen képes különböző magatartástípusok és élethelyzetek megfigyelésére, 

ezekből következtetések levonására. Tudja írott és hallott szövegből a lényeget 

kiemelni tételmondatok meghatározásával, szövegek tömörítésével és 

átfogalmazásával egyaránt. Legyen képes a többféleképpen értelmezhető 

szövegek jelentésrétegeinek feltárására. 

Legyen képes feltevéseket megfogalmazni történelmi személyiségek 

cselekedeteinek, viselkedésének mozgatórugóiról. 

Legyen képes történelmi helyzeteket elbeszélni, eljátszani a különböző 

szereplők nézőpontjából. 

Legyen képes saját véleményét megfogalmazni, közben legyen képes vitában a 

tárgyilagos érvelés és a személyeskedés megkülönböztetésére. 

Legyen képes folyamatábrát, diagramot, vizuális rendezőt (táblázatot, ábrát) 

készíteni, történelmi témákat vizuálisan ábrázolni. 

Legyen képes az időmeghatározásra konkrét kronológiai adatokkal, valamint 

történelmi időszakokhoz kapcsolódóan egyaránt, és tudjon kronológiai 

adatokat rendszerezni. Használja a történelmi korszakok és periódusok nevét. 

Legyen képes összehasonlítani történelmi időszakokat, egybevetni eltérő 
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korszakok emberi sorsait a változások szempontjából, és legyen képes a 

változások megkülönböztetésére is. 

Legyen képes érzékelni és elemezni az egyetemes és a magyar történelem 

eltérő időbeli ritmusát, illetve ezek kölcsönhatásait. Tudja az egyes korszakokat 

komplex módon jellemezni és bemutatni. 

Legyen képes különböző információforrásokból önálló térképvázlatok 

rajzolására, különböző időszakok történelmi térképeinek az összehasonlítására, 

a történelmi tér változásainak leolvasására, az adott témához leginkább 

megfelelő térkép kiválasztására. 

 

 

11–12. évfolyam 

 

A középiskolai történelemtanítás második két éve részben már az érettségire való 

felkészülés/felkészítés jegyében telik el. A történelemtanítás során szerepet játszó fejlesztési 

területeket és kulcskompetenciákat kell kiemelni, elmélyíteni. Ezek közül a legfontosabb a nemzeti 

azonosságtudat kialakítása és a hazafias nevelés, valamint az aktív állampolgárságra és demokráciára 

nevelés. Fontos, hogy tanulóink hazájukhoz hű, nemzeti, népi kultúránk értékeit ismerő és becsülő, a 

demokratikus jogállam iránt elkötelezett, a közügyekben aktívan részt vevő, a társadalmi és etnikai 

sokszínűséget értékként kezelő, a kisebbségi, nemzetiségi kultúrákat ismerő, el- és befogadó 

állampolgárokká váljanak. Ehhez lehet felhasználni és tudatosítani a közelmúlt történelmének 

értékeit (jeles magyar történelmi személyiségek, tudósok, feltalálók, művészek, írók, költők, 

sportolók munkásságát), közös társadalmi és állami sikereinket (pl. a rendszerváltoztatás, a 

demokratikus jogállam kiépítése, békés nemzetegyesítés, csatlakozásunk az európai közösséghez és 

az atlanti katonai szövetséghez), kitérve történelmünk árnyoldalainak bemutatására, feldolgozására 

is. Lényeges az is, hogy a XX. századi népirtások (pl. örmény népirtás, holokauszt, délszláv háború), a 

tömegméretű tragédiák és mögöttük rejlő egyéni sorsok feldolgozása megtörténjen, a történelmi 

átélhetőség és kritikai gondolkodás fejlesztése érdekében. Fontos a népirtások, háborúk és 

diktatúrák során az egyéni és szervezett ellenállás különböző formáinak megismerése, a személyes 

magatartásformák megítélése. 

A kulcskompetenciák közül a szociális és állampolgári kompetencia játszik szerepet a demokrácia 

iránti végső elköteleződésben, valamint nemzeti értékeinken túl a közös európai gondolat melletti 

egyértelmű állásfoglalásban is. A tanulói kompetencia fejlesztésének területei közül első helyen a 11–

12. évfolyamokon is a források használata és értékelése említhető. A forrásokból történő önálló 

adatgyűjtés mellett elvárt a történelmi háttér ismeretében következtetések levonása is. Mindehhez 

nemcsak a szakszókincs alapos ismerete szükséges, hanem az egyes történelmi fogalmak 

meghatározása is, annak tudatában, hogy azok a különböző történelmi korokban változó jelentésűek 

lehetnek. A történelemtanítás fontos eleme a középiskolai oktatás záró szakaszában is a tanulók 

történelmi időben és térben való tájékozódási képességének fejlesztése. Ez a kronológiai és 

topográfiai adatok megismerésén és megtanulásán túl azok egységben látását, az események 
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sorrendjének (diakrónia) és az egy időben zajló történéseknek (szinkrónia) a felismerését is célozza. 

Ezen a szinten már elvárt egyszerű kronológiai táblázatok önálló készítése, valamint kronológiai 

munkák használata is. Fontos a történelmi tér változásainak felismerése, a történelmi és földrajzi 

térképek összekapcsolása, valamint az ökológiai szemlélet kialakítása a történelmi jelenségek 

értelmezésében. 

A társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek – mint közvetlen szocializációs hatású témaköröket 

átfogó tartalmi terület – természetes módon kapcsolódik a Nat-ban megfogalmazott valamennyi 

általános fejlesztési feladathoz. Ez a lehetősége abból adódik, hogy a jelenben való eligazodásra 

igyekszik felkészíteni a tanulókat. Olyan tartalmakat visz be az oktatásba, amelyek a hétköznapokban 

közvetlenül hasznosítható tudást eredményeznek. Olyan készségek fejlesztését célozza, amelyek – 

miként az összes kulcskompetencia – széles körben hasznosíthatók az iskolán kívüli életben. A 

témakörök feldolgozása közvetlen módon járul hozzá a szociális és állampolgári, valamint a 

kezdeményezőkészség és vállalkozási kompetencia fejlesztéséhez. Mindez az általános célok közül 

jelentős mértékben segíti az állampolgárságra és demokráciára nevelést, a másokért való 

felelősségvállalás és az önkéntesség gondolatának elmélyülését a fiatalokban, a gazdasági és a 

pénzügyi nevelést, valamint kisebb mértékben a pályaorientációt is. 

A társadalmi, állampolgári és gazdasági témakörök feldolgozása fontos szerepet játszik az önálló és 

kritikai gondolkodás fejlesztésében, valamint a médiahasználat tudatosságának kialakításában, ami 

középiskolában a következő tevékenységi típusokra épülhet: írott és audiovizuális szövegek önálló 

gyűjtése, szóban vagy írásban történő feldolgozása, valamint tudatos és kritikus kezelése, a tanult 

ismeretek problémaközpontú elrendezése, a többféleképpen értelmezhető szövegek 

jelentésrétegeinek feltárása, különféle értékrendek összehasonlítása, saját értékek és vélemények 

tisztázása. 

A középiskola utolsó évfolyamán megjelenő társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek 

témakörei a történelem tantárgy keretében szintetizálják a diákok társadalomtudományi ismereteit. 

Mivel végzős diákokról van szó, fontos, hogy az iskola közvetlen módon is előkészítse őket a 

tényleges gazdasági és politikai szerepvállalásra: az állampolgári jogok és kötelességek 

felelősségteljes gyakorlására, a munkavállalói, illetve a vállalkozói szerepre, valamint az országgyűlési 

és helyhatósági választásokon való részvételre. 

E témakörök szemlélete szorosan kötődik az aktuális társadalmi gyakorlathoz, illetve a diákok 

társadalmi tapasztalataihoz. Legfontosabb módszertani sajátossága az induktivitás, amely a tanulási 

folyamat gyakorlat közeli jellegében gyökerezik. Ez azért fontos, mert a diákok társadalmi 

tapasztalatai sok esetben ellentmondanak az iskolában tanult eszményeknek, elveknek és fogalmi 

általánosításoknak. Így mind a tanár, mind a tananyag könnyen hiteltelenné válhat. Az ismeretek 

puszta átadása mellett ezért mindenképp szükség van olyan személyes élményekre építő, 

készségfejlesztő módszerekre, amelyek megalapozzák, illetve erősítik a diákok szociális, erkölcsi és 

jogi érzékét. A tananyag tehát nem egyszerűen ismereteket közvetít, hanem viselkedési mintákat, 

szemléletet is, egyfajta problémamegoldó „társadalmi gyakorlótérnek” tekintve a tanórákat, ahol 

szimulációs helyzetekben erősödhet a diákok döntési és problémamegoldó képessége, empátiája, 

toleranciája és együttműködési készsége. 

11. évfolyam 
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Szépészet/Egészségügy ágazat 

Heti óraszám: 3,5 óra 

Éves óraszám: 126 óra 

Témakörök Óraszám 

A nemzetállamok és a birodalmi politika kora 30 óra 

A kiegyezéshez vezető út és a dualizmus kora Magyarországon 24 óra 

Az első világháború és következményei 22 óra 

Európa és a világ a két világháború között 28 óra 

Magyarország a két világháború között 22 óra 

Összesen: 126 óra 

 

 

Tematikai egység A nemzetállamok és a birodalmi politika kora 
Órakeret 

30 óra 

Előzetes tudás 

Az egységes Olaszország és Németország létrejötte. Polgárháború az Amerikai 

Egyesült Államokban. Birodalmak versenye a világ újrafelosztásáért, élet a 

gyarmatokon. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

 A tanuló látja, hogy az okok közötti összefüggések vizsgálata segít annak a 

megállapításában, hogy mely tényezők játszották a legfontosabb szerepet az 

események bekövetkeztében. Felismeri, hogy a történelmi események 

magyarázata nagyon sok esetben az egyének és csoportok személyes 

indítékainak feltárásán és bemutatásán alapul. Tudja, hogy a modern polgári 

államszervezet új funkciói kiterjedtek az oktatásra, az egészségügyre és a 

szociálpolitikára. Megérti azokat a régi fejlődési kereteket szétfeszítő 

törekvéseket, amelyek szükségszerűen vezettek el egy olyan mértékű hatalmi 

versengéshez, amely beletorkollott az első világháborúba. 

Felismeri, hogy a nemzetállami keret képes hatékonyan megjeleníteni, 

megvédeni egy nemzet érdekeit, melynek tagjainak jogai ekkor számos, a 

közösséget összetartó elemmel bővültek. 

Érti, hogy a nacionalista eszme terjedése, az ipari forradalom belső 

piacteremtő képessége együttesen segítették elő a nemzetállamok 

létrejöttét. Felismeri, hogy a különböző nemzetállamok megteremtésének 

igénye és a tőkés termelés állandó bővítésének kényszere magában hordozta 

a nemzetek közötti versengés kiéleződését, amely többek között a 

gyarmatosítás új szakaszának megjelenését eredményezte. Belátja, hogy az 

ipari forradalom újabb szakaszának eredményei (új iparágak, találmányok 

stb.) számos árnyoldallal (környezetkárosítás, társadalmi egyenlőtlenségek 

növekedése stb.) jártak. 
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Képes saját ismeretforrások segítségével történelmi oknyomozásra, ehhez 

önálló jegyzetelésre, tudatos és kritikus internethasználatra. 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Nemzetállami törekvések 

Európában (Olaszország, 

Németország, a balkáni 

államok). 

Kisállamok, nagyhatalmak. 

 

Az Amerikai Egyesült Államok 

polgárháborúja és 

nagyhatalommá válása. 

 

Társadalmi és gazdasági 

változások a centrum 

országaiban. 

Szegregáció, bűnbakkeresés 

 

Az iparosodás új szakaszának 

hatásai (társadalom, 

gondolkodás, életmód, épített 

és természeti környezet). 

Technikai fejlődés feltételei és 

következményei. 

 

A munkásság érdekképviseleti 

és politikai mozgalmai, 

szervezetei. 

 

A modern polgári állam 

jellegzetességei. 

Hatalommegosztás formái, 

színterei. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

Ismeretszerzés statisztikai 

táblázatokból, grafikonokból, 

diagramokból. (Pl. az 

egyenlőtlen fejlődés 

fogalmának értelmezése.) 

Önálló információgyűjtés 

különböző médiumokból. (Pl. az 

ipari forradalom második 

szakaszának találmányai; a 

Dreyfus-ügy.) 

 

Kritikai gondolkodás: 

Különbségek felismerése és a 

változások nyomon követése 

egy-egy történelmi jelenség 

kapcsán. (Pl. szövetségi 

rendszerek.) 

Híres emberek, történelmi 

személyek jellemzése, 

feltevések megfogalmazása a 

történelmi személyiségek 

cselekedeteinek, 

viselkedésének 

mozgatórugóiról. (Pl. Bismarck 

politikai pályája.) 

Önálló vélemény 

megfogalmazása történelmi 

eseményekről, szereplőkről, 

jelenségekről, filozófiai 

kérdésekről. (Pl. a 

gyarmatosítás ideológiája.) 

 

Kommunikáció: 

Földrajz: 

Kontinensek földrajza, Európa 

országai, Balkán, a 

városfejlődés szakaszai. 

 

Magyar nyelv és irodalom: 

Stendhal, Balzac, Victor Hugo, 

Puskin, Zola, Dosztojevszkij, 

Verlaine, Rimbaud, Baudelaire, 

Keats. 

 

Vizuális kultúra: 

Eklektika, szecesszió és az 

izmusok meghatározó alkotói és 

művei. 

 

Ének-zene: 

Verdi, Puccini, Wagner, 

Debussy. 

 

Fizika: 

Tudósok, feltalálók:  

Faraday, Helmholz. 

 

Kémia: 

Meyer, Mengyelejev, Curie 

házaspár. 
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Az Európán kívüli világ 

változásai a XIX. század második 

felében: gyarmati függés, a 

birodalmak versenye a világ 

újrafelosztásáért. 

Függetlenség, alávetettség, 

kisállamok, nagyhatalmak. 

Esszé írása történelmi – 

társadalmi témákról. (Pl. a 

technikai fejlődés hatása a 

környezetre és az életmódra.) 

Mások érvelésének 

összefoglalása és figyelembe 

vétele. A véleménykülönbségek 

tisztázása, a saját álláspont 

gazdagítása, továbbfejlesztése. 

(Pl. rabszolgakérdés, női 

emancipáció.) 

 

Tájékozódás térben és időben: 

Történelmi időszakok 

összehasonlítása a változások 

mennyisége és gyorsasága 

szempontjából. (Pl. 

gyarmatbirodalmak kiterjedése 

a XIX. század elején és végén.) 

Események, jelenségek, 

tárgyak, személyek időrendbe 

állítása. (Pl. az olasz és a német 

egység megvalósulásának fő 

területi lépései.) 

Biológia-egészségtan: Pasteur; 

Darwin evolúcióelmélete. 

 

Testnevelés és sport: 

Újkori olimpiák. 

Értelmező 

kulcsfogalmak 

Változás és folyamatosság, ok és következmény, tény és bizonyíték, 

interpretáció. 

Tartalmi 

kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, felemelkedés, 

lesüllyedés, népesedés, népességrobbanás, migráció, életmód, város, nemzet, 

nemzetiség, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, 

gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, gazdasági teljesítmény, kereskedelem, 

pénzgazdálkodás, piac, gazdasági válság, adó, 

politika, állam, államforma, államszervezet, hatalmi ág, egyeduralom, 

monarchia, köztársaság, parlamentarizmus, demokrácia, népképviselet, 

közigazgatás, birodalom, szuverenitás, centrum, periféria, 

vallás, vallásüldözés, jogegyenlőség, emancipáció. 

Fogalmak, adatok Fogalmak: monopólium, futószalagos termelés, polgári állam, középosztály, 

városiasodás, emancipáció, politikai antiszemitizmus, cionizmus, szakszervezet, 
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keresztényszocializmus, szociáldemokrácia, egyenlőtlen fejlődés, nagyhatalom, 

hármas szövetség, antant, keleti kérdés. 

Személyek: III. Napóleon, Garibaldi, Bismarck, II. Vilmos, Lincoln, Rotschildok, 

Herzl Tivadar, Viktória királynő, XIII. Leó. 

Topográfia: Piemont, Olaszország, Német Császárság, Szuezi-csatorna, Elzász-

Lotaringia, Balkán. 

Kronológia: 1853–56 (a krími háború), 1859 (a solferinoi ütközet), 1861-65 (az 

Egyesült Államok polgárháborúja), 1866 (a königgrätzi csata), 1871 (a Német 

Császárság létrejötte), 1882 (a hármas szövetség megalakulása), 1907 (a hármas 

antant létrejötte). 

 

 

Tematikai egység A kiegyezéshez vezető út és a dualizmus kora Magyarországon 
Órakeret 

24 óra 

Előzetes tudás 
Megtorlás, önkényuralom és kiegyezés. Magyarország fejlődése a dualizmus 

korában, a Monarchia együtt élő népei, a nemzetiségek helyzete. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

 A tanuló megérti, hogy a szabadságharc idegen katonai erővel történt 

leverése nem járt együtt az összes vívmány megsemmisítésével, hiszen azok 

egy részére (pl. jobbágyfelszabadítás) az új hatalomnak is szüksége volt saját 

helyzete stabilizálásához. 

Átlátja, hogy az új polgári világ kiépülése Magyarországon számos 

vonatkozásban értékteremtéssel és értékvesztéssel járt, így az európai 

élmezőnyhöz való felzárkózási kísérlete az eredmények mellett számos – akár 

máig ható – társadalmi, gazdasági és szellemi, ideológiai ellentmondást is 

magában hordozott. Belátja, hogy Magyarországon a dualizmus korában 

következett be a – máig meglévő – szakadás az elit- és a tömegkultúra között. 

Megérti, hogy a kiegyezés reális kompromisszum volt, amely megfelelt a kor 

erőviszonyainak. Látja a kiegyezés hosszú távú hatásait Magyarország 

fejlődésére, mely folyamatban a hazai zsidó polgárság kiemelkedő szerepet 

játszott. Felismeri, hogy a dualizmus korában a magyar sajtó a modernizálódó 

magyar állam negyedik hatalmi ágává alakult. 

Képes különböző történelmi elbeszéléseket egybevetni egymással. Tud 

jeleneteket elbeszélni, erkölcsi kérdéseket felvető élethelyzeteket felismerni 

és bemutatni. 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
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A szabadságharcot követő 

megtorlás és önkényuralom.  

 

A kiegyezés létrejötte és 

tartalma. 

Államformák, államszervezet. 

 

A kiegyezéshez fűződő viták, a 

kiegyezés alternatívái. 

 

Politikai élet, társadalmi 

változások és gazdasági fejlődés 

a dualizmus korában. 

Fölzárkózás, lemaradás; 

Népesség, demográfia. 

 

Budapest világvárossá válása. 

 

A nemzetiségi kérdés alakulása, 

a zsidó emancipáció. 

Szegregáció, bűnbakkeresés 

 

A dualizmus válságjelei. 

 

A tudomány és művészet a 

dualizmus korában. 

 

Életmód a századfordulón. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

Példák gyűjtése a 

szabadságharcot követő 

megtorlás és üldöztetés 

magyar, valamint más 

nemzetiségű áldozatairól, 

formáiról, eszközeiről, 

méretéről. (Pl. a lengyel, olasz 

és német származású honvéd 

tisztek kivégzése, a hazai zsidó 

közösségekre kirótt hadisarc.) 

Ismeretszerzés különböző írásos 

forrásokból, statisztikai 

táblázatokból. (Pl. a 

dualizmuskori gyáripar.) 

Egy történelmi oknyomozás 

megtervezése.  

 

Kritikai gondolkodás: 

Erkölcsi kérdéseket felvető 

élethelyzetek felismerése, 

bemutatása. (Pl. az aradi 

vértanúk búcsúlevelei, a 

tiszaeszlári vérvád 

képtelensége.) 

Különböző történelmi 

elbeszélések összehasonlítása a 

narráció módja alapján. (Pl. a 

kiegyezés mérlege Eötvös József 

és Kossuth Lajos írásai alapján.) 

Feltevések megfogalmazása 

egyes jelenségek hátteréről, 

feltételeiről, okairól. (Pl. a zsidó 

emancipáció okai, a zsidóság 

részvétele a modernizációban.) 

 

Kommunikáció: 

Folyamatábra, diagram 

Magyar nyelv és irodalom: 

Arany János: A walesi bárdok, a 

századforduló irodalmi élete (pl. 

a Nyugat). 

 

Vizuális kultúra: 

Romantika és realizmus (pl. 

Munkácsy Mihály), a szecesszió 

és eklektika jellemzői (pl. 

Steindl Imre: Országház). 

 

Ének-zene: 

Liszt Ferenc, az operett 

születése, Bartók Béla, Kodály 

Zoltán. 

 

Földrajz: 

Folyamszabályozás, 

természetkárosítás, árvizek 

kiváltó okai. 

 

Fizika:  

Az elektrifikáció, a 

transzformátor, a villamos 

mozdony, a karburátor. 

 

Testnevelés és sport: 

Magyar olimpiai részvétel – 

Hajós Alfréd, magyar 

sikersportágak (pl. úszás, vívás). 

 

Informatika: 
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készítése. (Pl. a dualizmus 

pártviszonyai.) 

Vizuális rendezők (táblázatok, 

ábrák) készítése. (Pl. a dualista 

állam.) 

Beszámoló, kiselőadás tartása 

történelmi forrásszövegek 

alapján. (Pl. dualizmuskori 

színházkultúra.) 

Események, történetek, 

jelenségek mozgásos, táncos, 

dramatikus megjelenítése. (Pl. 

jelenetek egy pesti kávéház 

mindennapjaiból.) 

 

Tájékozódás időben és térben: 

Az európai történelem és a 

magyar történelem 

kölcsönhatásainak elemzése. 

(Pl. a kiegyezés létrejöttét 

elősegítő külpolitikai tényezők 

számbavétele.) 

A történelmi tér változásainak 

leolvasása különböző 

térképekről. (Pl. a 

magyarországi vasúthálózat 

fejlődése.) 

Internetes forrásgyűjtés pl. a 

dualizmus kori élclapok (Bolond 

Miska, Borsszem Jankó, 

Üstökös) anyagából. 

Értelmező 

kulcsfogalmak 

Változás és folyamatosság, ok és következmény, történelmi forrás, tény és 

bizonyíték, jelentőség. 

Tartalmi 

kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, felemelkedés, 

lesüllyedés, elit réteg, középréteg, alsó réteg, korfa, népesedés, 

népességrobbanás, migráció, életmód, város, nemzet, nemzetiség, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, 

gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, gazdasági teljesítmény, 

kereskedelem, pénzgazdálkodás, piac, gazdasági válság, adó, 

politika, állam, államforma, államszervezet, önkényuralom, hatalmi ág, 

egyeduralom, monarchia, parlamentarizmus, közigazgatás, birodalom, 
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szuverenitás, centrum, periféria, népképviselet, 

vallás, jogegyenlőség, emancipáció. 

Fogalmak, adatok 

Fogalmak: emigráció, passzív ellenállás, húsvéti cikk, kiegyezés, dualista 

monarchia, közös ügy, gazdasági kiegyezés, Dunai Konföderáció, nemzetiségi 

törvény, horvát-magyar kiegyezés, Szabadelvű Párt, Szociáldemokrata Párt, 

választójog, torlódó társadalom, úri középosztály, dzsentri, kivándorlás, 

asszimiláció, zsidó emancipáció, állami anyakönyvezés, polgári házasság, 

népoktatás, millennium. 

Személyek: Haynau, Alexander Bach, Deák Ferenc, Andrássy Gyula, Eötvös 

József, Löw Immánuel, Tisza Kálmán, Baross Gábor, Wekerle Sándor, Tisza 

István, Puskás Tivadar, Kandó Kálmán, Ganz Ábrahám. 

Topográfia: Arad, Osztrák-Magyar Monarchia, Budapest, Bécs, Fiume, 

Bosznia-Hercegovina. 

Kronológia: 1849. október 6. (az aradi vértanúk kivégzése), 1865 (Deák Ferenc 

húsvéti cikke), 1867 (a kiegyezés, Ferenc József megkoronázása), 1868 (a 

nemzetiségi és népiskolai törvény, a horvát-magyar kiegyezés), 1875-90 (Tisza 

Kálmán miniszterelnöksége), 1873 (Budapest létrejötte), 1896 (a millennium), 

1905 (a Szabadelvű Párt választási veresége, belpolitikai válság). 

 

 

Tematikai egység Az első világháború és következményei 
Órakeret 

22 óra 

Előzetes tudás 

A tudomány és technika fejlődésének új szakasza. Nagyhatalmi konfliktusok és 

a szövetségi rendszerek kialakulása. A keleti kérdés. A dualista monarchia 

válsága.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

 A tanuló megérti, hogy ugyanazzal a történelmi eseménnyel kapcsolatban 

az okok és a következmények kiválasztása és logikai összerendezése között 

jelentős különbségek lehetnek. Érzékeli, hogy az okozati összefüggések 

feltárása közötti különbségek miatt lényeges eltérések lehetnek ugyanazon 

történelmi esemény bemutatása, értelmezése és értékelése között. Látja az 

első világháború kirobbanásához vezető okokat, és azok komplex jellegét. 

Felismeri, hogy a korábban kialakult nagyhatalmi egyensúly felbomlása, a 

gyarmatokért való versengés, a létrejövő katonai szövetségek, a fegyverkezési 

verseny és a megoldatlan balkáni helyzet együttesen vezetett a háborúhoz. 

Érti, hogy az új hadászati eszközök és módszerek alkalmazása elhúzódó 

harcokkal és óriási ember- és anyagi veszteséggel jártak, és minden 



 543. 
 

állampolgárt érintettek. 

Felismeri a háború sajátos, az emberi történelemben ez idáig nem létező új 

vonásait. Tisztában van a háború emberiségre gyakorolt romboló morális 

hatásaival. Ismeri és érti a trianoni trauma lényegét, máig tartó hatásainak 

mozgatórugóit. Megérti, hogy a későbbi győztesek olyan – sok tekintetben 

irracionális, megalázó – békeszerződéseket kényszerítettek rá a legyőzöttekre, 

melyekkel igazolni lehetett a háborús társadalmi áldozatvállalás értelmét, 

ugyanakkor ezek magukban hordozták egy újabb fegyveres konfliktus 

kényszerét. 

Reálisan értékeli a történelmi tényeket, figyelembe véve a háborút lezáró 

békerendszert. Felismeri a békerendszer keltette új ellentmondásokat, 

különös tekintettel a kelet-közép-európai régióra. Érti az oroszországi 

események társadalmi, gazdasági, ideológiai hátterét és az emberi történelem 

további alakulására gyakorolt hatásait. Látja, hogy a világháború Európa 

hatalmi pozícióvesztését, az Egyesült Államok centrális helyzetbe kerülését, a 

bolsevizmus hatalomra jutását, a tömegdemokráciák kialakulását, valamint a 

korábban egységesülő világpiac felbomlását eredményezte. 

Képes különböző szövegek, hanganyagok, filmek stb. vizsgálatára és 

megítélésére a történelmi hitelesség szempontjából. Önálló véleményt tud 

megfogalmazni történelmi eseményekről. 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az első világháború. 

Hadviselés. 

 

Magyarország az első 

világháborúban. 

 

A februári forradalom és a 

bolsevik hatalomátvétel. A 

diktatúra kiépülése Szovjet-

Oroszországban. 

 

A háborús vereség 

következményei 

Magyarországon: az Osztrák-

Magyar Monarchia felbomlása, 

az őszirózsás forradalom, a 

Ismeretszerzés, tanulás: 

Ismeretszerzés statisztikai 

táblázatokból, diagramokból. 

(Pl. háborús veszteségek.) 

Önálló információgyűjtés adott 

témához különböző 

médiumokból. (Pl. 

haditudósítások, plakátok.) 

Információk gyűjtése 

múzeumokban. (Pl. a korszak 

helytörténeti vonatkozásai.) 

 

Kritikai gondolkodás: 

Különböző szövegek, képek, 

plakátok, karikatúrák vizsgálata 

a történelmi hitelesség 

szempontjából. (Pl. Ferenc 

Földrajz:  

Európa domborzata és vízrajza. 

 

Magyar nyelv és irodalom:  

Móricz Zsigmond: Barbárok, 

Ady Endre, Babits Mihály 

háborús versei. 

 

Kémia:  

Hadászatban hasznosítható 

vegyi anyagok. 

 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret: 

Tömegkommunikáció, 
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tanácsköztársaság. 

 

Az első világháborút lezáró 

békerendszer. 

 

A trianoni békediktátum. 

Kisebbség, többség, 

nemzetiségek. 

 

Új államok Közép-Európában. A 

határon túli magyarság sorsa.  

Kisállamok, nagyhatalmak. 

József korának plakátjai, 

karikatúrái.) 

Tanult ismeretek 

problémaközpontú 

elrendezése. (Pl. hadicélok, 

haditervek – békecélok, 

békeelvek, és ezek 

megvalósulása.) 

 

Kommunikáció: 

Esszé írása történelmi-

társadalmi témákról (Pl. a 

trianoni békediktátum hatásai.) 

Mások érvelésének 

összefoglalása és figyelembe 

vétele. A véleménykülönbségek 

tisztázása. (Pl. Magyarország 

részvétele a világháborúban.) 

Történetek dramatikus 

megjelenítése. (Pl. a magyar 

delegáció részvétele a 

béketárgyalásokon.) 

 

Tájékozódás térben és időben: 

Kronológiai adatok rendezése. 

(Pl. a háború kiemelkedő 

eseményeinek időrendje.) 

Néhány kiemelt esemény, 

jelenség topográfiai adatainak 

elhelyezése vaktérképen. (Pl. a 

békeszerződések területi 

vonatkozásai.) 

médiumok hatása a mindennapi 

életre. 

Értelmező 

kulcsfogalom 

Történelmi idő, ok és következmény, történelmi forrás, tény és bizonyíték, 

interpretáció, jelentőség, történelmi nézőpont. 

Tartalmi 

kulcsfogalom 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, felemelkedés, 

lesüllyedés, népesedés, migráció, életmód, város, nemzet, nemzetiség, 
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gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, 

gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, gazdasági teljesítmény, kereskedelem, 

pénzgazdálkodás, piac, gazdasági válság, adó, 

politika, állam, államforma, államszervezet, hatalmi ág, demokrácia, monarchia, 

köztársaság, parlamentarizmus, közigazgatás, birodalom, szuverenitás, centrum, 

periféria, 

vallás, monoteizmus, vallásüldözés, antiklerikalizmus. 

Fogalmak, adatok 

Fogalmak: villámháború – állóháború/állásháború, központi hatalmak, 

frontvonal, hátország, antant, jóvátétel, Népszövetség, revízió, reváns, bolsevik, 

szovjet, kommunizmus, őszirózsás forradalom, Kommunisták Magyarországi 

Pártja (KMP), egypártrendszer, proletárdiktatúra, egyházellenesség, 

vallásellenesség, ellenforradalom, kormányzó, vörösterror, fehérterror. 

Személyek: Lenin, Trockij, Wilson, Clemenceau, IV. Károly, Károlyi Mihály, Jászi 

Oszkár, Garami Ernő, Kun Béla, Aponyi Albert, Horthy Miklós. 

Topográfia: Szarajevó, Doberdó, Szentpétervár, Szerb-Horvát-Szlovén Királyság, 

Csehszlovákia, a balti államok, Lengyelország, a trianoni Magyarország. 

Kronológia: 1914-18 (az első világháború), 1914. június 28. (a szarajevói 

merénylet) 1914. július 28. (az Osztrák–Magyar Monarchia hadat üzen 

Szerbiának, a világháború kirobbanása), 1917 (a februári forradalom és a 

bolsevikok hatalomátvétele Oroszországban), 1918. október 31. (az őszirózsás 

forradalom győzelme), 1918. november 3. (a padovai fegyverszünet), 1919 (a 

békekonferencia kezdete, a versailles-i béke), 1919. március 21. – augusztus 1. (a 

proletárdiktatúra időszaka), 1920. június 4. (a trianoni békediktátum aláírása). 

 

 

Tematikai egység Európa és a világ a két világháború között 
Órakeret 

28 óra 

Előzetes tudás 
A gazdasági világválság és következményei az Egyesült Államokban és 

Európában, diktatúrák és diktátorok földrészünkön. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

 A tanuló átlátja, hogy a politikai jogok kiterjesztése több országban a 

szociális demagógia felerősödésével járt, így utat nyitott a szélsőséges elemek 

hatalomra kerülésének, akik diktatórikus rendszereket vezettek be. Ismeri a 

diktatúrák működési mechanizmusát; tudja, hogy faji vagy osztályalapon, a 

bűnbakképzés eszköztárát alkalmazva embercsoportokat bélyegeztek meg, 

telepítettek ki, vagy gyilkoltak meg, és a társadalmat „fenyegető veszélyre” 

való tekintettel mindenkinek korlátozták a szabadságjogait. 

Érti, hogy az emberek élete még akkor is különböző, ha ugyanabban a korban 
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és ugyanabban az országban éltek, hiszen az adott korban is különböző 

gondolkodású emberek léteztek, ezért a korszakra jellemző általános dolgok 

nem mindig igazak mindenkire. 

A tanuló érti, hogy az Egyesült Államokban az 1920-as évek nagy gazdasági 

fejlődést és lényeges életmódbeli átalakulást hoztak (pl. az autók elterjedése), 

amelyet az évtized végi nagy válság követett. Látja, hogy a válságból való 

kilábalást különbözőképpen találták meg a világ vezető hatalmai és országai. 

Felismeri, hogy a háborús pusztítás, különösen a vereség és a gazdasági 

válságok egyik következménye a szélsőségek térnyerése. Belátja, hogy a 

korszakban megtörtént az elitkultúra és a tömegkultúra végérvényes 

szétválása. Tudja, hogy a korszakban hatalmas lépés történt a női 

emancipáció felé. 

Képes társadalmi-történelmi események összehasonlítására, értékrendek 

egybevetésére, azok értékelésére, saját álláspont megfogalmazására. 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az 1920-as évek politikai és 

gazdasági viszonyai. 

 

Demokráciák és tekintélyuralmi 

rendszerek Európában a két 

világháború között. 

Világkép, eszmék, ideológiák, 

társadalomkritika. 

 

Az olasz fasiszta állam és 

ideológia jellemzői. 

 

A kommunista diktatúra a 

Szovjetunióban. 

 

Az 1929-33-as világgazdasági 

válság jellemzői és 

következményei. Az Amerikai 

Egyesült Államok válasza a 

válságra: a New Deal. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

Ismeretszerzés különböző 

statisztikai táblázatokból, 

grafikonokból, diagramokból. 

(Pl. a német választások 

eredményei 1928–33 között; a 

munkanélküliség alakulása az 

Egyesült Államokban 1929–

1937.) 

Különböző emberi 

magatartástípusok, 

élethelyzetek megfigyelése, 

következtetések levonása. (Pl. a 

GULAG táborainak élete.) 

 

Kritikai gondolkodás: 

Feltevések megfogalmazása 

egyes társadalmi-történelmi 

jelenségek okairól. (Pl. az 

antiszemitizmus okai.) 

Különböző szövegek, 

hanganyagok stb. vizsgálata a 

hitelesség szempontjából. (Pl. 

Magyar nyelv és irodalom:  

Az avantgárd (pl. Apollinaire, 

Borges, Bulgakov, Faulkner, 

Thomas Mann, Orwell, 

Szolzsenyicin, Iszaak Babel). 

 

Vizuális kultúra:  

A technikai képalkotás: 

fényképezés, film jelentősége. 

Az avantgárd: Picasso: 

Guernica. 

Fényképek értelmezése. 

 

Ének-zene:  

Az avantgárd zene, a dzsessz. 

 

Biológia-egészségtan: 

Vitaminok, penicillin – 

antibiotikumok, védőoltások. 
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A nemzetiszocialista ideológia 

és a náci diktatúra jellemzői. 

Tömegtájékoztatás, sajtó, 

propaganda. A fanatizmus 

jellemzői és formái. 

Szegregáció, bűnbakkeresés 

 

Nemzetközi viszonyok a két 

világháború között. 

 

A gyarmatok helyzete. 

 

Tudomány és művészet a két 

világháború között. 

Korok, korstílusok. 

 

Életmód és mindennapok a két 

világháború között. 

Nők és férfiak életmódja és 

társadalmi helyzete, 

életformák. 

különböző propagandafilmek 

elemzése.) 

Híres emberek, történelmi 

személyiségek jellemzése, 

feltevések megfogalmazása a 

történelmi személyiségek 

cselekedeteinek, 

viselkedésének 

mozgatórugóiról. (Pl. Gandhi és 

a polgári engedetlenségi 

mozgalom.) 

 

Kommunikáció: 

Folyamatábra, diagram 

készítése. (Pl. a világgazdasági 

válság jelenségei.) 

 

Tájékozódás időben és térben: 

A történelmi tér változásainak 

leolvasása különböző 

térképekről. (Pl. Kelet-Közép-

Európa nemzetiségi térképének 

összevetése az első világháború 

előtti és utáni államhatárokkal.) 

Történelmi időszakok 

összehasonlítása a változások 

mennyisége és gyorsasága 

szempontjából. (Pl. a 

hagyományos női szerep 

megváltozása fél évszázad 

alatt.) 

 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret: 

A média kifejező eszközei és 

ezek hatásmechanizmusa.  

A korszak stílusirányzatai. 

 

Testnevelés és sport: 

Olimpiatörténet – a berlini 

olimpia (1936). 

 

Informatika:  

Archív filmfelvételek keresése 

az interneten és elemzésük. 

Értelmező 

kulcsfogalmak 

Változás és folyamatosság, ok és következmény, interpretáció, történelmi 

nézőpont. 

Tartalmi 

kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, felemelkedés, 

lesüllyedés, népesedés, népességrobbanás, migráció, életmód, város, nemzet, 

nemzetiség, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, 

gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, gazdasági teljesítmény, kereskedelem, 
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pénzgazdálkodás, piac, gazdasági válság, adó, 

politika, állam, államforma, államszervezet, hatalmi ág, egyeduralom, 

monarchia, demokrácia, parlamentarizmus, diktatúra, közigazgatás, birodalom, 

szuverenitás, centrum, periféria, népképviselet, 

vallás, vallásüldözés. 

Fogalmak, adatok 

Fogalmak: általános választójog, tömegpárt, fasizmus, korporatív állam, 

kisantant, Dawes-terv, pártállam, államosítás, kollektivizálás, tervutasításos 

rendszer, GULAG, személyi kultusz, koncepciós per, tőzsde, túltermelési válság, 

New Deal, totális diktatúra, tömeg propaganda, nemzetiszocializmus, fajelmélet, 

zsidóüldözés, Führer, SS, Berlin-Róma tengely, Anschluss, tekintélyelvű állam, 

erőszakmentes ellenállás, magaskultúra (elitkultúra), tömegkultúra. 

Személyek: Mussolini, Sztálin, Roosevelt, Keynes, Hitler, Goebbels, Gandhi. 

Topográfia: Kelet-Közép-Európa, Szovjetunió, Brit Nemzetközösség, Berlin, 

weimari köztársaság, Moszkva, Saar-vidék, Rajna-vidék, Szudéta-vidék. 

Kronológia: 1922 (fasiszta hatalomátvétel Olaszországban, a Szovjetunió 

létrehozása), 1924 (a Dawes-terv), 1925 (a locarnói egyezmény), 1929-1933 (a 

világgazdasági válság), 1933 (Hitler hatalomra kerülése), 1936 (Berlin–Róma 

tengely), 1938 (Anschluss, a müncheni konferencia). 

 

 

Tematikai egység Magyarország a két világháború között 
Órakeret 

22 óra 

Előzetes tudás 
Politikusportrék a két világháború közötti Magyarországon. Trianon és 

következményei – a nemzeti összetartozás napja. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

 A tanuló felismeri, hogy önmagában az a tény, hogy egy történelmi 

beszámolóban nincsenek valótlan tények és hamis állítások, nem biztosítja azt, 

hogy a beszámoló hiteles és megbízható képet ad az eseményekről. 

Félrevezető lehet például az, ha bizonyos tényeket nem említ, vagy olyan 

összefüggéseket sugall az események között, amelyek valójában nem léteztek. 

Érti a kisebbségi lét problémáit, átérzi a határok által elszakított területeken 

kisebbségi sorba kényszerített magyarság helyzetét. 

Szélsőségektől mentesen értékeli az adott történelmi időszakot, annak 

eseményeit és személyiségeit. Tisztában van a külpolitikai alternatívákkal és 

képes azonosítani azok mozgatórugóit. Érti, hogy a két világháború közötti 

magyar fejlődés legfontosabb mozgatórugója a trianoni békeszerződés és 

annak hatásaira való reflektálás volt. Tudatosulnak benne a trianoni 
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békeszerződés politikai életre, gazdaságra, társadalomra és közgondolkodásra 

gyakorolt hatásai. 

Képes különböző időszakokat bemutató történelmi térképek 

összehasonlítására, a különböző változások (területi, etnikai, demográfiai stb.) 

hátterének a feltárására.  

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A konszolidáció kezdete 

folyamata, jellemzői, 

eredményei és válsága. 

Államformák, államszervezet. 

 

A válság és hatása: a belpolitikai 

élet változásai az 1930-as 

években. 

Szegregáció, bűnbakkeresés 

 

A magyar külpolitika céljai és 

lehetőségei a két világháború 

között. 

Kisállamok, nagyhatalmak. 

 

A revízió lépései és politikai 

következményei 

Magyarországon. 

 

Társadalom és életmód 

Magyarországon a két 

világháború között. 

Szegények és gazdagok világa. 

Egyenlőség, emancipáció. 

 

Tudomány és művészet a két 

világháború között. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

Ismeretszerzés statisztikai 

táblázatokból, grafikonokból, 

diagramokból. (Pl. magyar 

gazdaság a két világháború 

között.) 

Különböző emberi 

magatartástípusok, 

élethelyzetek megfigyelése, 

következtetések levonása. (Pl. 

az egyes társadalmi csoportok 

életkörülményei.) 

 

Kritikai gondolkodás: 

Feltevések megfogalmazása a 

történelmi személyiségek 

cselekedeteinek 

mozgatórugóiról. (Pl. Horthy 

Miklós politikai életpályája.) 

Történelmi – társadalmi adatok, 

modellek és elbeszélések 

elemzése a bizonyosság, a 

lehetőség és a valószínűség 

szempontjából. (Pl. a magyar 

külpolitika mozgástere, 

alternatívái.) 

Különböző hanganyagok, filmek 

vizsgálata a történelmi 

hitelesség szempontjából. (Pl. a 

korabeli játékfilmekből 

kirajzolódó mindennapi élet és 

társadalomkép összevetése a 

Földrajz:  

Magyarország és Közép-Európa 

természeti adottságai. 

 

Magyar nyelv és irodalom:  

A Nyugat mint folyóirat és mint 

mozgalom; József Attila; a népi 

írók; a határon túli irodalom. 

 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret: 

Tömegkommunikáció, 

médiumok hatása a mindennapi 

életre, a magyar 

hangosfilmgyártás kezdetei. 

propaganda-eszközök 

 

Biológia-egészségtan:  

Szent-Györgyi Albert. 

 

Vizuális kultúra:  

avantgárd – Kassák Lajos. 

 

Informatika:  

Anyaggyűjtés tudatos és kritikus 

internethasználattal a revízió, 



 550. 
 

 

Tömegkultúra és -sport. 

Tömegtájékoztatás, sajtó, 

propaganda. 

történeti valósággal). 

A Horthy korszak politikai 

antiszemitizmusa valamint a 

kultúra és tudomány területén 

elszenvedett veszteség közötti 

kapcsolat feltárása. 

 

Kommunikáció: 

Önállóan gyűjtött képekből 

összeállítás, tabló készítése. (Pl. 

a korszak helytörténeti 

vonatkozásai.) 

Beszélgetés egy társadalmi, 

történelmi témáról. Saját 

vélemény érthető 

megfogalmazása. (Pl. az 

antiszemitizmus témában.) 

 

Tájékozódás térben és időben: 

A világtörténet, az európai 

történelem, a magyar 

történelem eltérő időbeli 

ritmusának és 

kölcsönhatásainak elemzése. 

(Pl. a német befolyás erősödése 

és hatásai.) 

Néhány kiemelt esemény, 

jelenség topográfiai helyének 

elhelyezése vaktérképen. (Pl. a 

revíziós politika eredményei 

1938–39.) 

irredentizmus témájában. 

Értelmező 

kulcsfogalmak 

Ok és következmény, tény és bizonyíték, interpretáció, 

történelmi nézőpont. 

Tartalmi 

kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, felemelkedés, 

lesüllyedés, elit réteg, középréteg, alsó réteg, népesedés, népességrobbanás, 

migráció, életmód, város, nemzet, nemzetiség, 
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gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, 

gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, gazdasági teljesítmény, kereskedelem, 

pénzgazdálkodás, piac, gazdasági válság, adó, 

politika, állam, államforma, államszervezet, monarchia, parlamentarizmus, 

közigazgatás, szuverenitás, centrum, periféria, választójog,  

vallás, vallásüldözés. 

Fogalmak, adatok 

Fogalmak: konszolidáció, antiszemitizmus, numerus clausus, földreform, 

népszövetségi kölcsön, pengő, Magyar Nemzeti Bank, revízió, irredentizmus, 

kultúrfölény, társadalombiztosítás, agrárolló, népi mozgalom, nyilas mozgalom, 

nyílt és titkos szavazás, zsidótörvény, győri program, első bécsi döntés. 

Személyek: Teleki Pál, Bethlen István, Klebelsberg Kunó, Gömbös Gyula, Imrédy 

Béla, Szent-Györgyi Albert. 

Topográfia: Felvidék, Kárpátalja. 

Kronológia: 1920 (a numerus clausus, földreform) 1921-31 (Bethlen István 

miniszterelnöksége), 1927 (a pengő bevezetése), 1932-1936 (Gömbös Gyula 

miniszterelnöksége), 1938. november 2. (az első bécsi döntés), 1939. március 

(Kárpátalja visszacsatolása). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Közlekedésgépészet ágazat 

Heti óraszám: 3 óra 

Éves óraszám: 108 óra 

Témakörök Óraszám 
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A nemzetállamok és a birodalmi politika kora 16 óra 

A kiegyezéshez vezető út és a dualizmus kora Magyarországon 24 óra 

Az első világháború és következményei 20 óra 

Európa és a világ a két világháború között 24 óra 

Magyarország a két világháború között 24 óra 

Összesen: 108 óra 

 

 

 

Tematikai egység A nemzetállamok és a birodalmi politika kora 
Órakeret 

16 óra 

Előzetes tudás 

Az egységes Olaszország és Németország létrejötte. Polgárháború az Amerikai 

Egyesült Államokban. Birodalmak versenye a világ újrafelosztásáért, élet a 

gyarmatokon. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

 A tanuló látja, hogy az okok közötti összefüggések vizsgálata segít annak a 

megállapításában, hogy mely tényezők játszották a legfontosabb szerepet az 

események bekövetkeztében. Felismeri, hogy a történelmi események 

magyarázata nagyon sok esetben az egyének és csoportok személyes 

indítékainak feltárásán és bemutatásán alapul. Tudja, hogy a modern polgári 

államszervezet új funkciói kiterjedtek az oktatásra, az egészségügyre és a 

szociálpolitikára. Megérti azokat a régi fejlődési kereteket szétfeszítő 

törekvéseket, amelyek szükségszerűen vezettek el egy olyan mértékű hatalmi 

versengéshez, amely beletorkollott az első világháborúba. 

Felismeri, hogy a nemzetállami keret képes hatékonyan megjeleníteni, 

megvédeni egy nemzet érdekeit, melynek tagjainak jogai ekkor számos, a 

közösséget összetartó elemmel bővültek. 

Érti, hogy a nacionalista eszme terjedése, az ipari forradalom belső 

piacteremtő képessége együttesen segítették elő a nemzetállamok 

létrejöttét. Felismeri, hogy a különböző nemzetállamok megteremtésének 

igénye és a tőkés termelés állandó bővítésének kényszere magában hordozta 

a nemzetek közötti versengés kiéleződését, amely többek között a 

gyarmatosítás új szakaszának megjelenését eredményezte. Belátja, hogy az 

ipari forradalom újabb szakaszának eredményei (új iparágak, találmányok 

stb.) számos árnyoldallal (környezetkárosítás, társadalmi egyenlőtlenségek 

növekedése stb.) jártak. 

Képes saját ismeretforrások segítségével történelmi oknyomozásra, ehhez 

önálló jegyzetelésre, tudatos és kritikus internethasználatra. 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
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Nemzetállami törekvések 

Európában (Olaszország, 

Németország, a balkáni 

államok). 

Kisállamok, nagyhatalmak. 

 

Az Amerikai Egyesült Államok 

polgárháborúja és 

nagyhatalommá válása. 

 

Társadalmi és gazdasági 

változások a centrum 

országaiban. 

Szegregáció, bűnbakkeresés 

 

Az iparosodás új szakaszának 

hatásai (társadalom, 

gondolkodás, életmód, épített 

és természeti környezet). 

Technikai fejlődés feltételei és 

következményei. 

 

A munkásság érdekképviseleti 

és politikai mozgalmai, 

szervezetei. 

 

A modern polgári állam 

jellegzetességei. 

Hatalommegosztás formái, 

színterei. 

 

Az Európán kívüli világ 

változásai a XIX. század második 

felében: gyarmati függés, a 

Ismeretszerzés, tanulás: 

Ismeretszerzés statisztikai 

táblázatokból, grafikonokból, 

diagramokból. (Pl. az 

egyenlőtlen fejlődés 

fogalmának értelmezése.) 

Önálló információgyűjtés 

különböző médiumokból. (Pl. az 

ipari forradalom második 

szakaszának találmányai; a 

Dreyfus-ügy.) 

 

Kritikai gondolkodás: 

Különbségek felismerése és a 

változások nyomon követése 

egy-egy történelmi jelenség 

kapcsán. (Pl. szövetségi 

rendszerek.) 

Híres emberek, történelmi 

személyek jellemzése, 

feltevések megfogalmazása a 

történelmi személyiségek 

cselekedeteinek, 

viselkedésének 

mozgatórugóiról. (Pl. Bismarck 

politikai pályája.) 

Önálló vélemény 

megfogalmazása történelmi 

eseményekről, szereplőkről, 

jelenségekről, filozófiai 

kérdésekről. (Pl. a 

gyarmatosítás ideológiája.) 

 

Kommunikáció: 

Esszé írása történelmi – 

társadalmi témákról. (Pl. a 

technikai fejlődés hatása a 

környezetre és az életmódra.) 

Földrajz: 

Kontinensek földrajza, Európa 

országai, Balkán, a 

városfejlődés szakaszai. 

 

Magyar nyelv és irodalom: 

Stendhal, Balzac, Victor Hugo, 

Puskin, Zola, Dosztojevszkij, 

Verlaine, Rimbaud, Baudelaire, 

Keats. 

 

Vizuális kultúra: 

Eklektika, szecesszió és az 

izmusok meghatározó alkotói és 

művei. 

 

Ének-zene: 

Verdi, Puccini, Wagner, 

Debussy. 

 

Fizika: 

Tudósok, feltalálók:  

Faraday, Helmholz. 

 

Kémia: 

Meyer, Mengyelejev, Curie 

házaspár. 

 

Biológia-egészségtan: Pasteur; 

Darwin evolúcióelmélete. 
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birodalmak versenye a világ 

újrafelosztásáért. 

Függetlenség, alávetettség, 

kisállamok, nagyhatalmak. 

Mások érvelésének 

összefoglalása és figyelembe 

vétele. A véleménykülönbségek 

tisztázása, a saját álláspont 

gazdagítása, továbbfejlesztése. 

(Pl. rabszolgakérdés, női 

emancipáció.) 

 

Tájékozódás térben és időben: 

Történelmi időszakok 

összehasonlítása a változások 

mennyisége és gyorsasága 

szempontjából. (Pl. 

gyarmatbirodalmak kiterjedése 

a XIX. század elején és végén.) 

Események, jelenségek, 

tárgyak, személyek időrendbe 

állítása. (Pl. az olasz és a német 

egység megvalósulásának fő 

területi lépései.) 

Testnevelés és sport: 

Újkori olimpiák. 

Értelmező 

kulcsfogalmak 

Változás és folyamatosság, ok és következmény, tény és bizonyíték, 

interpretáció. 

Tartalmi 

kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, felemelkedés, 

lesüllyedés, népesedés, népességrobbanás, migráció, életmód, város, nemzet, 

nemzetiség, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, 

gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, gazdasági teljesítmény, kereskedelem, 

pénzgazdálkodás, piac, gazdasági válság, adó, 

politika, állam, államforma, államszervezet, hatalmi ág, egyeduralom, 

monarchia, köztársaság, parlamentarizmus, demokrácia, népképviselet, 

közigazgatás, birodalom, szuverenitás, centrum, periféria, 

vallás, vallásüldözés, jogegyenlőség, emancipáció. 

Fogalmak, adatok 

Fogalmak: monopólium, futószalagos termelés, polgári állam, középosztály, 

városiasodás, emancipáció, politikai antiszemitizmus, cionizmus, szakszervezet, 

keresztényszocializmus, szociáldemokrácia, egyenlőtlen fejlődés, nagyhatalom, 

hármas szövetség, antant, keleti kérdés. 

Személyek: III. Napóleon, Garibaldi, Bismarck, II. Vilmos, Lincoln, Rotschildok, 
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Herzl Tivadar, Viktória királynő, XIII. Leó. 

Topográfia: Piemont, Olaszország, Német Császárság, Szuezi-csatorna, Elzász-

Lotaringia, Balkán. 

Kronológia: 1853–56 (a krími háború), 1859 (a solferinoi ütközet), 1861-65 (az 

Egyesült Államok polgárháborúja), 1866 (a königgrätzi csata), 1871 (a Német 

Császárság létrejötte), 1882 (a hármas szövetség megalakulása), 1907 (a hármas 

antant létrejötte). 

 

 

Tematikai egység A kiegyezéshez vezető út és a dualizmus kora Magyarországon 
Órakeret 

24 óra 

Előzetes tudás 
Megtorlás, önkényuralom és kiegyezés. Magyarország fejlődése a dualizmus 

korában, a Monarchia együtt élő népei, a nemzetiségek helyzete. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

 A tanuló megérti, hogy a szabadságharc idegen katonai erővel történt 

leverése nem járt együtt az összes vívmány megsemmisítésével, hiszen azok 

egy részére (pl. jobbágyfelszabadítás) az új hatalomnak is szüksége volt saját 

helyzete stabilizálásához. 

Átlátja, hogy az új polgári világ kiépülése Magyarországon számos 

vonatkozásban értékteremtéssel és értékvesztéssel járt, így az európai 

élmezőnyhöz való felzárkózási kísérlete az eredmények mellett számos – akár 

máig ható – társadalmi, gazdasági és szellemi, ideológiai ellentmondást is 

magában hordozott. Belátja, hogy Magyarországon a dualizmus korában 

következett be a – máig meglévő – szakadás az elit- és a tömegkultúra között. 

Megérti, hogy a kiegyezés reális kompromisszum volt, amely megfelelt a kor 

erőviszonyainak. Látja a kiegyezés hosszú távú hatásait Magyarország 

fejlődésére, mely folyamatban a hazai zsidó polgárság kiemelkedő szerepet 

játszott. Felismeri, hogy a dualizmus korában a magyar sajtó a modernizálódó 

magyar állam negyedik hatalmi ágává alakult. 

Képes különböző történelmi elbeszéléseket egybevetni egymással. Tud 

jeleneteket elbeszélni, erkölcsi kérdéseket felvető élethelyzeteket felismerni 

és bemutatni. 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A szabadságharcot követő 

megtorlás és önkényuralom.  

 

Ismeretszerzés, tanulás: 

Példák gyűjtése a 

szabadságharcot követő 

megtorlás és üldöztetés 

Magyar nyelv és irodalom: 

Arany János: A walesi bárdok, a 

századforduló irodalmi élete (pl. 
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A kiegyezés létrejötte és 

tartalma. 

Államformák, államszervezet. 

 

A kiegyezéshez fűződő viták, a 

kiegyezés alternatívái. 

 

Politikai élet, társadalmi 

változások és gazdasági fejlődés 

a dualizmus korában. 

Fölzárkózás, lemaradás; 

Népesség, demográfia. 

 

Budapest világvárossá válása. 

 

A nemzetiségi kérdés alakulása, 

a zsidó emancipáció. 

Szegregáció, bűnbakkeresés 

 

A dualizmus válságjelei. 

 

A tudomány és művészet a 

dualizmus korában. 

 

Életmód a századfordulón. 

magyar, valamint más 

nemzetiségű áldozatairól, 

formáiról, eszközeiről, 

méretéről. (Pl. a lengyel, olasz 

és német származású honvéd 

tisztek kivégzése, a hazai zsidó 

közösségekre kirótt hadisarc.) 

Ismeretszerzés különböző írásos 

forrásokból, statisztikai 

táblázatokból. (Pl. a 

dualizmuskori gyáripar.) 

Egy történelmi oknyomozás 

megtervezése.  

 

Kritikai gondolkodás: 

Erkölcsi kérdéseket felvető 

élethelyzetek felismerése, 

bemutatása. (Pl. az aradi 

vértanúk búcsúlevelei, a 

tiszaeszlári vérvád 

képtelensége.) 

Különböző történelmi 

elbeszélések összehasonlítása a 

narráció módja alapján. (Pl. a 

kiegyezés mérlege Eötvös József 

és Kossuth Lajos írásai alapján.) 

Feltevések megfogalmazása 

egyes jelenségek hátteréről, 

feltételeiről, okairól. (Pl. a zsidó 

emancipáció okai, a zsidóság 

részvétele a modernizációban.) 

 

Kommunikáció: 

Folyamatábra, diagram 

készítése. (Pl. a dualizmus 

pártviszonyai.) 

Vizuális rendezők (táblázatok, 

ábrák) készítése. (Pl. a dualista 

a Nyugat). 

 

Vizuális kultúra: 

Romantika és realizmus (pl. 

Munkácsy Mihály), a szecesszió 

és eklektika jellemzői (pl. 

Steindl Imre: Országház). 

 

Ének-zene: 

Liszt Ferenc, az operett 

születése, Bartók Béla, Kodály 

Zoltán. 

 

Földrajz: 

Folyamszabályozás, 

természetkárosítás, árvizek 

kiváltó okai. 

 

Fizika:  

Az elektrifikáció, a 

transzformátor, a villamos 

mozdony, a karburátor. 

 

Testnevelés és sport: 

Magyar olimpiai részvétel – 

Hajós Alfréd, magyar 

sikersportágak (pl. úszás, vívás). 

 

Informatika: 

Internetes forrásgyűjtés pl. a 

dualizmus kori élclapok (Bolond 

Miska, Borsszem Jankó, 
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állam.) 

Beszámoló, kiselőadás tartása 

történelmi forrásszövegek 

alapján. (Pl. dualizmuskori 

színházkultúra.) 

Események, történetek, 

jelenségek mozgásos, táncos, 

dramatikus megjelenítése. (Pl. 

jelenetek egy pesti kávéház 

mindennapjaiból.) 

 

Tájékozódás időben és térben: 

Az európai történelem és a 

magyar történelem 

kölcsönhatásainak elemzése. 

(Pl. a kiegyezés létrejöttét 

elősegítő külpolitikai tényezők 

számbavétele.) 

A történelmi tér változásainak 

leolvasása különböző 

térképekről. (Pl. a 

magyarországi vasúthálózat 

fejlődése.) 

Üstökös) anyagából. 

Értelmező 

kulcsfogalmak 

Változás és folyamatosság, ok és következmény, történelmi forrás, tény és 

bizonyíték, jelentőség. 

Tartalmi 

kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, felemelkedés, 

lesüllyedés, elit réteg, középréteg, alsó réteg, korfa, népesedés, 

népességrobbanás, migráció, életmód, város, nemzet, nemzetiség, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, 

gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, gazdasági teljesítmény, 

kereskedelem, pénzgazdálkodás, piac, gazdasági válság, adó, 

politika, állam, államforma, államszervezet, önkényuralom, hatalmi ág, 

egyeduralom, monarchia, parlamentarizmus, közigazgatás, birodalom, 

szuverenitás, centrum, periféria, népképviselet, 

vallás, jogegyenlőség, emancipáció. 



 558. 
 

Fogalmak, adatok 

Fogalmak: emigráció, passzív ellenállás, húsvéti cikk, kiegyezés, dualista 

monarchia, közös ügy, gazdasági kiegyezés, Dunai Konföderáció, nemzetiségi 

törvény, horvát-magyar kiegyezés, Szabadelvű Párt, Szociáldemokrata Párt, 

választójog, torlódó társadalom, úri középosztály, dzsentri, kivándorlás, 

asszimiláció, zsidó emancipáció, állami anyakönyvezés, polgári házasság, 

népoktatás, millennium. 

Személyek: Haynau, Alexander Bach, Deák Ferenc, Andrássy Gyula, Eötvös 

József, Löw Immánuel, Tisza Kálmán, Baross Gábor, Wekerle Sándor, Tisza 

István, Puskás Tivadar, Kandó Kálmán, Ganz Ábrahám. 

Topográfia: Arad, Osztrák-Magyar Monarchia, Budapest, Bécs, Fiume, 

Bosznia-Hercegovina. 

Kronológia: 1849. október 6. (az aradi vértanúk kivégzése), 1865 (Deák Ferenc 

húsvéti cikke), 1867 (a kiegyezés, Ferenc József megkoronázása), 1868 (a 

nemzetiségi és népiskolai törvény, a horvát-magyar kiegyezés), 1875-90 (Tisza 

Kálmán miniszterelnöksége), 1873 (Budapest létrejötte), 1896 (a millennium), 

1905 (a Szabadelvű Párt választási veresége, belpolitikai válság). 

 

 

Tematikai egység Az első világháború és következményei 
Órakeret 

20 óra 

Előzetes tudás 

A tudomány és technika fejlődésének új szakasza. Nagyhatalmi konfliktusok és 

a szövetségi rendszerek kialakulása. A keleti kérdés. A dualista monarchia 

válsága.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

 A tanuló megérti, hogy ugyanazzal a történelmi eseménnyel kapcsolatban 

az okok és a következmények kiválasztása és logikai összerendezése között 

jelentős különbségek lehetnek. Érzékeli, hogy az okozati összefüggések 

feltárása közötti különbségek miatt lényeges eltérések lehetnek ugyanazon 

történelmi esemény bemutatása, értelmezése és értékelése között. Látja az 

első világháború kirobbanásához vezető okokat, és azok komplex jellegét. 

Felismeri, hogy a korábban kialakult nagyhatalmi egyensúly felbomlása, a 

gyarmatokért való versengés, a létrejövő katonai szövetségek, a fegyverkezési 

verseny és a megoldatlan balkáni helyzet együttesen vezetett a háborúhoz. 

Érti, hogy az új hadászati eszközök és módszerek alkalmazása elhúzódó 

harcokkal és óriási ember- és anyagi veszteséggel jártak, és minden 

állampolgárt érintettek. 

Felismeri a háború sajátos, az emberi történelemben ez idáig nem létező új 

vonásait. Tisztában van a háború emberiségre gyakorolt romboló morális 

hatásaival. Ismeri és érti a trianoni trauma lényegét, máig tartó hatásainak 

mozgatórugóit. Megérti, hogy a későbbi győztesek olyan – sok tekintetben 
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irracionális, megalázó – békeszerződéseket kényszerítettek rá a legyőzöttekre, 

melyekkel igazolni lehetett a háborús társadalmi áldozatvállalás értelmét, 

ugyanakkor ezek magukban hordozták egy újabb fegyveres konfliktus 

kényszerét. 

Reálisan értékeli a történelmi tényeket, figyelembe véve a háborút lezáró 

békerendszert. Felismeri a békerendszer keltette új ellentmondásokat, 

különös tekintettel a kelet-közép-európai régióra. Érti az oroszországi 

események társadalmi, gazdasági, ideológiai hátterét és az emberi történelem 

további alakulására gyakorolt hatásait. Látja, hogy a világháború Európa 

hatalmi pozícióvesztését, az Egyesült Államok centrális helyzetbe kerülését, a 

bolsevizmus hatalomra jutását, a tömegdemokráciák kialakulását, valamint a 

korábban egységesülő világpiac felbomlását eredményezte. 

Képes különböző szövegek, hanganyagok, filmek stb. vizsgálatára és 

megítélésére a történelmi hitelesség szempontjából. Önálló véleményt tud 

megfogalmazni történelmi eseményekről. 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az első világháború. 

Hadviselés. 

 

Magyarország az első 

világháborúban. 

 

A februári forradalom és a 

bolsevik hatalomátvétel. A 

diktatúra kiépülése Szovjet-

Oroszországban. 

 

A háborús vereség 

következményei 

Magyarországon: az Osztrák-

Magyar Monarchia felbomlása, 

az őszirózsás forradalom, a 

tanácsköztársaság. 

 

Az első világháborút lezáró 

békerendszer. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

Ismeretszerzés statisztikai 

táblázatokból, diagramokból. 

(Pl. háborús veszteségek.) 

Önálló információgyűjtés adott 

témához különböző 

médiumokból. (Pl. 

haditudósítások, plakátok.) 

Információk gyűjtése 

múzeumokban. (Pl. a korszak 

helytörténeti vonatkozásai.) 

 

Kritikai gondolkodás: 

Különböző szövegek, képek, 

plakátok, karikatúrák vizsgálata 

a történelmi hitelesség 

szempontjából. (Pl. Ferenc 

József korának plakátjai, 

karikatúrái.) 

Tanult ismeretek 

problémaközpontú 

elrendezése. (Pl. hadicélok, 

Földrajz:  

Európa domborzata és vízrajza. 

 

Magyar nyelv és irodalom:  

Móricz Zsigmond: Barbárok, 

Ady Endre, Babits Mihály 

háborús versei. 

 

Kémia:  

Hadászatban hasznosítható 

vegyi anyagok. 

 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret: 

Tömegkommunikáció, 

médiumok hatása a mindennapi 

életre. 
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A trianoni békediktátum. 

Kisebbség, többség, 

nemzetiségek. 

 

Új államok Közép-Európában. A 

határon túli magyarság sorsa.  

Kisállamok, nagyhatalmak. 

haditervek – békecélok, 

békeelvek, és ezek 

megvalósulása.) 

 

Kommunikáció: 

Esszé írása történelmi-

társadalmi témákról (Pl. a 

trianoni békediktátum hatásai.) 

Mások érvelésének 

összefoglalása és figyelembe 

vétele. A véleménykülönbségek 

tisztázása. (Pl. Magyarország 

részvétele a világháborúban.) 

Történetek dramatikus 

megjelenítése. (Pl. a magyar 

delegáció részvétele a 

béketárgyalásokon.) 

 

Tájékozódás térben és időben: 

Kronológiai adatok rendezése. 

(Pl. a háború kiemelkedő 

eseményeinek időrendje.) 

Néhány kiemelt esemény, 

jelenség topográfiai adatainak 

elhelyezése vaktérképen. (Pl. a 

békeszerződések területi 

vonatkozásai.) 

Értelmező 

kulcsfogalom 

Történelmi idő, ok és következmény, történelmi forrás, tény és bizonyíték, 

interpretáció, jelentőség, történelmi nézőpont. 

Tartalmi 

kulcsfogalom 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, felemelkedés, 

lesüllyedés, népesedés, migráció, életmód, város, nemzet, nemzetiség, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, 

gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, gazdasági teljesítmény, kereskedelem, 

pénzgazdálkodás, piac, gazdasági válság, adó, 

politika, állam, államforma, államszervezet, hatalmi ág, demokrácia, monarchia, 

köztársaság, parlamentarizmus, közigazgatás, birodalom, szuverenitás, centrum, 
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periféria, 

vallás, monoteizmus, vallásüldözés, antiklerikalizmus. 

Fogalmak, adatok 

Fogalmak: villámháború – állóháború/állásháború, központi hatalmak, 

frontvonal, hátország, antant, jóvátétel, Népszövetség, revízió, reváns, bolsevik, 

szovjet, kommunizmus, őszirózsás forradalom, Kommunisták Magyarországi 

Pártja (KMP), egypártrendszer, proletárdiktatúra, egyházellenesség, 

vallásellenesség, ellenforradalom, kormányzó, vörösterror, fehérterror. 

Személyek: Lenin, Trockij, Wilson, Clemenceau, IV. Károly, Károlyi Mihály, Jászi 

Oszkár, Garami Ernő, Kun Béla, Aponyi Albert, Horthy Miklós. 

Topográfia: Szarajevó, Doberdó, Szentpétervár, Szerb-Horvát-Szlovén Királyság, 

Csehszlovákia, a balti államok, Lengyelország, a trianoni Magyarország. 

Kronológia: 1914-18 (az első világháború), 1914. június 28. (a szarajevói 

merénylet) 1914. július 28. (az Osztrák–Magyar Monarchia hadat üzen 

Szerbiának, a világháború kirobbanása), 1917 (a februári forradalom és a 

bolsevikok hatalomátvétele Oroszországban), 1918. október 31. (az őszirózsás 

forradalom győzelme), 1918. november 3. (a padovai fegyverszünet), 1919 (a 

békekonferencia kezdete, a versailles-i béke), 1919. március 21. – augusztus 1. (a 

proletárdiktatúra időszaka), 1920. június 4. (a trianoni békediktátum aláírása). 

 

 

Tematikai egység Európa és a világ a két világháború között 
Órakeret 

24 óra 

Előzetes tudás 
A gazdasági világválság és következményei az Egyesült Államokban és 

Európában, diktatúrák és diktátorok földrészünkön. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

 A tanuló átlátja, hogy a politikai jogok kiterjesztése több országban a 

szociális demagógia felerősödésével járt, így utat nyitott a szélsőséges elemek 

hatalomra kerülésének, akik diktatórikus rendszereket vezettek be. Ismeri a 

diktatúrák működési mechanizmusát; tudja, hogy faji vagy osztályalapon, a 

bűnbakképzés eszköztárát alkalmazva embercsoportokat bélyegeztek meg, 

telepítettek ki, vagy gyilkoltak meg, és a társadalmat „fenyegető veszélyre” 

való tekintettel mindenkinek korlátozták a szabadságjogait. 

Érti, hogy az emberek élete még akkor is különböző, ha ugyanabban a korban 

és ugyanabban az országban éltek, hiszen az adott korban is különböző 

gondolkodású emberek léteztek, ezért a korszakra jellemző általános dolgok 

nem mindig igazak mindenkire. 

A tanuló érti, hogy az Egyesült Államokban az 1920-as évek nagy gazdasági 

fejlődést és lényeges életmódbeli átalakulást hoztak (pl. az autók elterjedése), 
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amelyet az évtized végi nagy válság követett. Látja, hogy a válságból való 

kilábalást különbözőképpen találták meg a világ vezető hatalmai és országai. 

Felismeri, hogy a háborús pusztítás, különösen a vereség és a gazdasági 

válságok egyik következménye a szélsőségek térnyerése. Belátja, hogy a 

korszakban megtörtént az elitkultúra és a tömegkultúra végérvényes 

szétválása. Tudja, hogy a korszakban hatalmas lépés történt a női 

emancipáció felé. 

Képes társadalmi-történelmi események összehasonlítására, értékrendek 

egybevetésére, azok értékelésére, saját álláspont megfogalmazására. 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az 1920-as évek politikai és 

gazdasági viszonyai. 

 

Demokráciák és tekintélyuralmi 

rendszerek Európában a két 

világháború között. 

Világkép, eszmék, ideológiák, 

társadalomkritika. 

 

Az olasz fasiszta állam és 

ideológia jellemzői. 

 

A kommunista diktatúra a 

Szovjetunióban. 

 

Az 1929-33-as világgazdasági 

válság jellemzői és 

következményei. Az Amerikai 

Egyesült Államok válasza a 

válságra: a New Deal. 

 

A nemzetiszocialista ideológia 

és a náci diktatúra jellemzői. 

Tömegtájékoztatás, sajtó, 

Ismeretszerzés, tanulás: 

Ismeretszerzés különböző 

statisztikai táblázatokból, 

grafikonokból, diagramokból. 

(Pl. a német választások 

eredményei 1928–33 között; a 

munkanélküliség alakulása az 

Egyesült Államokban 1929–

1937.) 

Különböző emberi 

magatartástípusok, 

élethelyzetek megfigyelése, 

következtetések levonása. (Pl. a 

GULAG táborainak élete.) 

 

Kritikai gondolkodás: 

Feltevések megfogalmazása 

egyes társadalmi-történelmi 

jelenségek okairól. (Pl. az 

antiszemitizmus okai.) 

Különböző szövegek, 

hanganyagok stb. vizsgálata a 

hitelesség szempontjából. (Pl. 

különböző propagandafilmek 

elemzése.) 

Híres emberek, történelmi 

személyiségek jellemzése, 

feltevések megfogalmazása a 

Magyar nyelv és irodalom:  

Az avantgárd (pl. Apollinaire, 

Borges, Bulgakov, Faulkner, 

Thomas Mann, Orwell, 

Szolzsenyicin, Iszaak Babel). 

 

Vizuális kultúra:  

A technikai képalkotás: 

fényképezés, film jelentősége. 

Az avantgárd: Picasso: 

Guernica. 

Fényképek értelmezése. 

 

Ének-zene:  

Az avantgárd zene, a dzsessz. 

 

Biológia-egészségtan: 

Vitaminok, penicillin – 

antibiotikumok, védőoltások. 

 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret: 

A média kifejező eszközei és 
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propaganda. A fanatizmus 

jellemzői és formái. 

Szegregáció, bűnbakkeresés 

 

Nemzetközi viszonyok a két 

világháború között. 

 

A gyarmatok helyzete. 

 

Tudomány és művészet a két 

világháború között. 

Korok, korstílusok. 

 

Életmód és mindennapok a két 

világháború között. 

Nők és férfiak életmódja és 

társadalmi helyzete, 

életformák. 

történelmi személyiségek 

cselekedeteinek, 

viselkedésének 

mozgatórugóiról. (Pl. Gandhi és 

a polgári engedetlenségi 

mozgalom.) 

 

Kommunikáció: 

Folyamatábra, diagram 

készítése. (Pl. a világgazdasági 

válság jelenségei.) 

 

Tájékozódás időben és térben: 

A történelmi tér változásainak 

leolvasása különböző 

térképekről. (Pl. Kelet-Közép-

Európa nemzetiségi térképének 

összevetése az első világháború 

előtti és utáni államhatárokkal.) 

Történelmi időszakok 

összehasonlítása a változások 

mennyisége és gyorsasága 

szempontjából. (Pl. a 

hagyományos női szerep 

megváltozása fél évszázad 

alatt.) 

ezek hatásmechanizmusa.  

A korszak stílusirányzatai. 

 

Testnevelés és sport: 

Olimpiatörténet – a berlini 

olimpia (1936). 

 

Informatika:  

Archív filmfelvételek keresése 

az interneten és elemzésük. 

Értelmező 

kulcsfogalmak 

Változás és folyamatosság, ok és következmény, interpretáció, történelmi 

nézőpont. 

Tartalmi 

kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, felemelkedés, 

lesüllyedés, népesedés, népességrobbanás, migráció, életmód, város, nemzet, 

nemzetiség, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, 

gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, gazdasági teljesítmény, kereskedelem, 

pénzgazdálkodás, piac, gazdasági válság, adó, 

politika, állam, államforma, államszervezet, hatalmi ág, egyeduralom, 

monarchia, demokrácia, parlamentarizmus, diktatúra, közigazgatás, birodalom, 

szuverenitás, centrum, periféria, népképviselet, 
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vallás, vallásüldözés. 

Fogalmak, adatok 

Fogalmak: általános választójog, tömegpárt, fasizmus, korporatív állam, 

kisantant, Dawes-terv, pártállam, államosítás, kollektivizálás, tervutasításos 

rendszer, GULAG, személyi kultusz, koncepciós per, tőzsde, túltermelési válság, 

New Deal, totális diktatúra, tömeg propaganda, nemzetiszocializmus, fajelmélet, 

zsidóüldözés, Führer, SS, Berlin-Róma tengely, Anschluss, tekintélyelvű állam, 

erőszakmentes ellenállás, magaskultúra (elitkultúra), tömegkultúra. 

Személyek: Mussolini, Sztálin, Roosevelt, Keynes, Hitler, Goebbels, Gandhi. 

Topográfia: Kelet-Közép-Európa, Szovjetunió, Brit Nemzetközösség, Berlin, 

weimari köztársaság, Moszkva, Saar-vidék, Rajna-vidék, Szudéta-vidék. 

Kronológia: 1922 (fasiszta hatalomátvétel Olaszországban, a Szovjetunió 

létrehozása), 1924 (a Dawes-terv), 1925 (a locarnói egyezmény), 1929-1933 (a 

világgazdasági válság), 1933 (Hitler hatalomra kerülése), 1936 (Berlin–Róma 

tengely), 1938 (Anschluss, a müncheni konferencia). 

 

 

Tematikai egység Magyarország a két világháború között 
Órakeret 

24 óra 

Előzetes tudás 
Politikusportrék a két világháború közötti Magyarországon. Trianon és 

következményei – a nemzeti összetartozás napja. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

 A tanuló felismeri, hogy önmagában az a tény, hogy egy történelmi 

beszámolóban nincsenek valótlan tények és hamis állítások, nem biztosítja azt, 

hogy a beszámoló hiteles és megbízható képet ad az eseményekről. 

Félrevezető lehet például az, ha bizonyos tényeket nem említ, vagy olyan 

összefüggéseket sugall az események között, amelyek valójában nem léteztek. 

Érti a kisebbségi lét problémáit, átérzi a határok által elszakított területeken 

kisebbségi sorba kényszerített magyarság helyzetét. 

Szélsőségektől mentesen értékeli az adott történelmi időszakot, annak 

eseményeit és személyiségeit. Tisztában van a külpolitikai alternatívákkal és 

képes azonosítani azok mozgatórugóit. Érti, hogy a két világháború közötti 

magyar fejlődés legfontosabb mozgatórugója a trianoni békeszerződés és 

annak hatásaira való reflektálás volt. Tudatosulnak benne a trianoni 

békeszerződés politikai életre, gazdaságra, társadalomra és közgondolkodásra 

gyakorolt hatásai. 

Képes különböző időszakokat bemutató történelmi térképek 

összehasonlítására, a különböző változások (területi, etnikai, demográfiai stb.) 
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hátterének a feltárására.  

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A konszolidáció kezdete 

folyamata, jellemzői, 

eredményei és válsága. 

Államformák, államszervezet. 

 

A válság és hatása: a belpolitikai 

élet változásai az 1930-as 

években. 

Szegregáció, bűnbakkeresés 

 

A magyar külpolitika céljai és 

lehetőségei a két világháború 

között. 

Kisállamok, nagyhatalmak. 

 

A revízió lépései és politikai 

következményei 

Magyarországon. 

 

Társadalom és életmód 

Magyarországon a két 

világháború között. 

Szegények és gazdagok világa. 

Egyenlőség, emancipáció. 

 

Tudomány és művészet a két 

világháború között. 

 

Tömegkultúra és -sport. 

Tömegtájékoztatás, sajtó, 

Ismeretszerzés, tanulás: 

Ismeretszerzés statisztikai 

táblázatokból, grafikonokból, 

diagramokból. (Pl. magyar 

gazdaság a két világháború 

között.) 

Különböző emberi 

magatartástípusok, 

élethelyzetek megfigyelése, 

következtetések levonása. (Pl. 

az egyes társadalmi csoportok 

életkörülményei.) 

 

Kritikai gondolkodás: 

Feltevések megfogalmazása a 

történelmi személyiségek 

cselekedeteinek 

mozgatórugóiról. (Pl. Horthy 

Miklós politikai életpályája.) 

Történelmi – társadalmi adatok, 

modellek és elbeszélések 

elemzése a bizonyosság, a 

lehetőség és a valószínűség 

szempontjából. (Pl. a magyar 

külpolitika mozgástere, 

alternatívái.) 

Különböző hanganyagok, filmek 

vizsgálata a történelmi 

hitelesség szempontjából. (Pl. a 

korabeli játékfilmekből 

kirajzolódó mindennapi élet és 

társadalomkép összevetése a 

történeti valósággal). 

A Horthy korszak politikai 

antiszemitizmusa valamint a 

kultúra és tudomány területén 

Földrajz:  

Magyarország és Közép-Európa 

természeti adottságai. 

 

Magyar nyelv és irodalom:  

A Nyugat mint folyóirat és mint 

mozgalom; József Attila; a népi 

írók; a határon túli irodalom. 

 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret: 

Tömegkommunikáció, 

médiumok hatása a mindennapi 

életre, a magyar 

hangosfilmgyártás kezdetei. 

propaganda-eszközök 

 

Biológia-egészségtan:  

Szent-Györgyi Albert. 

 

Vizuális kultúra:  

avantgárd – Kassák Lajos. 

 

Informatika:  

Anyaggyűjtés tudatos és kritikus 

internethasználattal a revízió, 

irredentizmus témájában. 
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propaganda. elszenvedett veszteség közötti 

kapcsolat feltárása. 

 

Kommunikáció: 

Önállóan gyűjtött képekből 

összeállítás, tabló készítése. (Pl. 

a korszak helytörténeti 

vonatkozásai.) 

Beszélgetés egy társadalmi, 

történelmi témáról. Saját 

vélemény érthető 

megfogalmazása. (Pl. az 

antiszemitizmus témában.) 

 

Tájékozódás térben és időben: 

A világtörténet, az európai 

történelem, a magyar 

történelem eltérő időbeli 

ritmusának és 

kölcsönhatásainak elemzése. 

(Pl. a német befolyás erősödése 

és hatásai.) 

Néhány kiemelt esemény, 

jelenség topográfiai helyének 

elhelyezése vaktérképen. (Pl. a 

revíziós politika eredményei 

1938–39.) 

Értelmező 

kulcsfogalmak 

Ok és következmény, tény és bizonyíték, interpretáció, 

történelmi nézőpont. 

Tartalmi 

kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, felemelkedés, 

lesüllyedés, elit réteg, középréteg, alsó réteg, népesedés, népességrobbanás, 

migráció, életmód, város, nemzet, nemzetiség, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, 

gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, gazdasági teljesítmény, kereskedelem, 

pénzgazdálkodás, piac, gazdasági válság, adó, 

politika, állam, államforma, államszervezet, monarchia, parlamentarizmus, 
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közigazgatás, szuverenitás, centrum, periféria, választójog,  

vallás, vallásüldözés. 

Fogalmak, adatok 

Fogalmak: konszolidáció, antiszemitizmus, numerus clausus, földreform, 

népszövetségi kölcsön, pengő, Magyar Nemzeti Bank, revízió, irredentizmus, 

kultúrfölény, társadalombiztosítás, agrárolló, népi mozgalom, nyilas mozgalom, 

nyílt és titkos szavazás, zsidótörvény, győri program, első bécsi döntés. 

Személyek: Teleki Pál, Bethlen István, Klebelsberg Kunó, Gömbös Gyula, Imrédy 

Béla, Szent-Györgyi Albert. 

Topográfia: Felvidék, Kárpátalja. 

Kronológia: 1920 (a numerus clausus, földreform) 1921-31 (Bethlen István 

miniszterelnöksége), 1927 (a pengő bevezetése), 1932-1936 (Gömbös Gyula 

miniszterelnöksége), 1938. november 2. (az első bécsi döntés), 1939. március 

(Kárpátalja visszacsatolása). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. évfolyam 

Heti óraszám: 4 óra 

Éves óraszám: 124 óra 
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Témakörök Óraszám 

A második világháború 12 óra 

Hidegháborús konfliktusok és a kétpólusú világ kiépülése 10 óra 

Magyarország 1945–1956 között 15 óra 

A két világrendszer versengése, a szovjet tömb felbomlása 12 óra 

A Kádár-korszak 10 óra 

Az egységesülő Európa, a globalizáció kiteljesedése 12 óra 

A demokratikus viszonyok megteremtése és kiépítése Magyarországon 6 óra 

Társadalmi ismeretek 4 óra 

Állampolgári ismeretek 4 óra 

Pénzügyi és gazdasági kultúra 5 óra 

Munkavállalás 5 óra 

Rendszerező ismétlés 29 óra 

Összesen: 124 óra 

 

 

Tematikai egység A második világháború 
Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás 
A második világháború jellemzői és következményei. Magyarország a második 

világháborúban. A holokauszt Európában és Magyarországon. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

 A tanuló ismeri az újfajta hadviselés jellegzetességeit és azok hatásait, a 

hátországot, a civil lakosságot sem kímélő modern totális háború jellemzőit és 

a tömegpusztító hadászati eszközök használatát. Feltárja a politikai 

antiszemitizmus megnyilvánulásai megerősödésének mozgatórugóit, 

azonosítja veszélyeit, 

Elítéli a diszkriminációt, és elutasítja az ún. fajelméletet és annak 

következményeit (megkülönböztetés, jogfosztás, elkülönítés, deportálás, 

megsemmisítés). Tudja, hogy mennyi áldozattal, pusztítással járt a második 

világháború, és hogy a holokauszt az emberiség, valamint az egész magyarság 

tragédiája. Belátja, hogy az ország számára veszteségként értelmezhető a 

hazai zsidó származású művészek, tudósok, feltalálók kirekesztése, 

emigrációba kényszerülése, fizikai megsemmisítése (pl. Neumann, Teller, 

Szilárd, Rejtő, Radnóti, Szerb). Megismer olyan történelmi helyzeteket, 

amelyek a háborús viszonyok közötti népek, népcsoportok vagy személyek 

megmentését eredményezték. 

Megérti, miként került a háború során Magyarország kényszerpályára, és ez 

milyen következményekkel járt az ország sorsát illetően. Tisztában van a 
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háborús vereség és a megszállás közvetett és közvetlen következményeivel 

(pl. malenkij robotra elhurcolt magyar és német származású civilek, német 

nemzetiségű lakosság kitelepítése, a szlovákiai magyarok áttelepítése). 

Képes önálló véleményt megfogalmazni társadalmi-történelmi eseményekről, 

azok főbb szereplőiről. Képes erkölcsi kérdéseket felvető élethelyzeteket 

felismerni és megvitatni, valamint a hatalmon lévők és a társadalom 

felelősségének mérlegelésére a hazánkat érintő alapvető tragédiákban (pl. a 

doni katasztrófa, a holokauszt).  

Belátja, hogy a XX. századi kirekesztésen (bűnbakképzésen) alapuló népirtások 

nem mehettek volna végbe a többségi társadalom tevőleges vagy 

hallgatólagos támogatása, valamint apátiája nélkül. Különösen igazolható ez a 

holokauszt esetében. 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A második világháború kitörése. 

Hadi és diplomáciai események 

a Szovjetunió elleni német 

támadásig. 

Békék, háború, hadviselés. 

 

A fordulat a háború 

menetében. 

 

A szövetségesek 

együttműködése és győzelme. 

Egyezmények, szövetségek. 

 

A második világháború 

jellemzői. A holokauszt. 

Szegregáció, bűnbakkeresés. 

 

Magyarország háborúba lépése 

és részvétele a keleti fronton. 

 

Kállay Miklós 

Ismeretszerzés, tanulás: 

Ismeretszerzés szaktudományi 

munkákból. (Pl. Magyarország 

háborús veszteségeiről.) 

Ismeretszerzés különböző írásos 

forrásokból. (Pl. az első és 

második zsidótörvény; leírások 

és visszaemlékezések a malenkij 

robothoz, valamint a 

kitelepítésekhez kapcsolódóan). 

Emberi magatartástípusok, 

élethelyzetek megfigyelése, 

következtetések levonása. (Pl. 

kollaboránsok, ellenállók, 

embermentők, passzív 

szemlélők a második 

világháborúban.) 

Ismeretszerzés a holokauszt 

témájában a kapcsolódó 

emlékhelyek és múzeumok 

segítségével (pl. látogatás a 

Holokauszt Emlékközpontban, 

illetve a holokauszt más 

jelentős hazai emlékhelyén; az 

auschwitz-birkenau-i haláltábor 

helyén létrehozott emlékhely és 

Fizika: 

Nukleáris energia, atombomba. 

 

Etika: 

Az intolerancia, a gyűlölet, a 

kirekesztés, a rasszizmus. 

 

Magyar nyelv és irodalom: 

Radnóti Miklós, Semprun:  

A nagy utazás, Kertész Imre: 

Sorstalanság. 

Személyes történetek, naplók, 

memoárok. 

 

Vizuális kultúra: 

A technikai képalkotás: 

fényképezés, a film jelentősége. 

Fényképek értelmezése (pl. 

Capa: A normandiai 

partraszállás fényképei). 
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miniszterelnöksége. 

 

A német megszállás és nyilas 

uralom. Felszabadulás és 

szovjet megszállás. 

 

Háborús veszteségeink. A 

zsidóüldözés társadalmi, eszmei 

háttere és a holokauszt 

Magyarországon. 

A fanatizmus jellemzői és 

formái.  

múzeum megtekintése).  

 

Kritikai gondolkodás: 

Híres emberek jellemzése (Pl. 

Churchill, a brit elszántság 

jelképe.) 

Értékrendek összehasonlítása, 

saját értékek tisztázása. (Pl. 

Göring-, Höss-idézetek alapján a 

náci gondolkodásról.) 

Történelmi-társadalmi 

jelenségek értékelése a saját 

értékrend alapján. (Pl. 

holokauszt.) 

Filmek történelmi 

hitelességének vizsgálata. (Pl. A 

halál ötven órája *1965+.) 

Kérdések megfogalmazása a 

forrás megbízhatóságára 

vonatkozóan (pl. Horthy Miklós 

emlékiratai kapcsán). 

A zsidótörvények változásainak 

felismerése, az okok 

megkeresése. 

 

Kommunikáció: 

Események dramatikus 

megjelenítése. (Pl. Churchill és 

Roosevelt vitája a második front 

megnyitásának helyszínéről.) 

Érvelés: (pl. a náci fajelmélet 

tarthatatlansága.) 

 

Tájékozódás időben és térben: 

A történelmi tér változásainak 

 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret: 

Videó-interjúk, 

visszaemlékezések, a videó-

interjú, mint műfaj elemzése. 

 

Informatika: 

Archív filmfelvételek keresése 

az interneten, és elemzésük. 
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leolvasása térképekről. (Pl. a 

náci Németország és a 

Szovjetunió terjeszkedése 

1939–1941.) 

Kronológiai adatok rendezése. 

Értelmező 

kulcsfogalmak 

Változás és folyamatosság, ok és következmény, történelmi forrás, interpretáció, 

történelmi nézőpont. 

Tartalmi 

kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, népesedés, 

népességfogyás, migráció, életmód, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, 

gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, gazdasági teljesítmény, kereskedelem, 

pénzgazdálkodás, piac, gazdasági válság, adó, 

politika, állam, államforma, államszervezet, parlamentarizmus, diktatúra, 

közigazgatás, birodalom, szuverenitás, emberi jog, állampolgári jog, 

vallás, vallásüldözés. 

Fogalmak, adatok 

Fogalmak: háromhatalmi egyezmény, tengelyhatalmak, koncentrációs tábor, 

megsemmisítő tábor, népirtás, emberirtás, holokauszt, soá, porrajmos, 

genocídium, partizán, totális háború, furcsa háború, hadigazdaság, Vörös 

Hadsereg, antifasiszta koalíció, fegyveres semlegesség, második bécsi döntés, 

„hintapolitika”, gettó, deportálás, munkaszolgálat, hadifogság, kiugrási kísérlet, 

malenkij robot. 

Személyek: Hitler, Churchill, Sztálin, Roosevelt, Rommel, Montgomery, Zsukov, 

Eisenhower, De Gaulle, Bárdossy László, Kállay Miklós, Szálasi Ferenc, 

Wallenberg. 

Topográfia: Leningrád, Pearl Harbor, Midway, El-Alamein, Sztálingrád, Kurszk, 

Auschwitz, Jalta, Potsdam, Hirosima, Normandia, Újvidék, Kamenyec-podolszki, 

Voronyezs, Don-kanyar, Délvidék és Észak-Erdély. 

Kronológia: 1939. augusztus 23. (a szovjet-német megnemtámadási egyezmény), 

1939. szeptember 1. (Németország megtámadja Lengyelországot, kitör a 

második világháború), 1941. június 22. (Németország megtámadja a 

Szovjetuniót), 1942 (a Midway-szigeteknél lezajlott ütközet, az el-alameini 

csata), 1943 (véget ér a sztálingrádi csata, a kurszki csata), 1944. június 6. 

(megkezdődik a szövetségesek normandiai partraszállása), 1945. február (a jaltai 

konferencia), 1945. május 9. (az európai háború befejeződése), 1945. augusztus 

6. (atomtámadás Hirosima ellen), 1945. szeptember 2. (Japán fegyverletételével 

véget ér a második világháború). 

1940. augusztus 30. (a második bécsi döntés), 1941. április (magyar támadás 

Jugoszlávia ellen), 1941. június 26. (Kassa bombázása), 1942–1944 tavasza 
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(Kállay Miklós miniszterelnöksége), 1943. január (a doni katasztrófa), 1944. 

március 19. (a németek megszállják Magyarországot), 1944. október 15-16. 

(Horthy Miklós sikertelen kiugrási kísérlete, nyilas hatalomátvétel), 1944. 

december 21. (Debrecenben összeül az Ideiglenes Nemzetgyűlés), 1945. április 

(Magyarország felszabadítása a náci uralom alól, a szovjet megszállás kezdete, a 

háború vége Magyarországon). 

 

 

Tematikai 

egység 
Hidegháborús konfliktusok és a kétpólusú világ kiépülése 

Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás 

A második világháború eseményei, a sztálinizmus jellemzői, az Amerikai Egyesült 

Államok politikai és gazdasági viszonyai, a gyarmatok helyzete a két világháború 

között.  

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

 A tanuló felismeri, hogy a katonai és a gazdasági erőviszonyok között lehetnek 

összefüggések. A katonai fölény azonban nem jelent feltétlenül gazdasági és 

kulturális fölényt. 

Felismeri és elítéli a diktatórikus rendszerek szabadságot korlátozó és 

versenyképtelen vonásait. Belátja, hogy a demokrácia a közös döntés 

intézményrendszerének az emberi jogokat leginkább biztosító formája. 

A tanuló értelmezi a háború utáni helyzetet és a megosztott világ kialakulásának 

folyamatát. Felismeri a hidegháború keltette helyi háborúk máig ható 

következményeit. Hiteles kép alakul ki benne a két tömbben élők különböző 

helyzetéről, mindennapjairól. 

Képes társadalmi-történelmi jelenségeket értékrendek alapján mérlegelni, 

társadalmi-történelmi témákat vizuálisan ábrázolni, valamint a történelmi időben 

történő sokoldalú tájékozódásra. 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A nyugati országok gazdasági és 

katonai integrációja. Az új 

világgazdasági rendszer 

kialakulása. 

Erőforrások és termelési 

kultúrák. 

 

A szovjet tömb kialakulása, 

jellemzői. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

Ismeretszerzés különböző 

írásos forrásokból, vizuális 

rendezők készítése. (Pl. a két 

szuperhatalom jellemzőinek 

összegyűjtése.) 

A tanultak felhasználása új 

feladathelyzetekben. (Pl. Kelet-

Közép-Európa országainak 

Magyar nyelv és irodalom: 

Orwell, Szolzsenyicin, Hrabal, 

Camus, Garcia Marquez. 

 

Kémia: 

Hidrogénbomba, nukleáris 

fegyverek. 
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A hidegháborús szembenállás, a 

kétpólusú világ, a megosztott 

Európa. 

Egyezmények, szövetségek. 

 

A gyarmati rendszer felbomlása 

(India, Kína), a „harmadik világ”. 

 

A közel-keleti konfliktusok. 

Izrael Állam létrejötte, az arab 

világ átalakulása. Izrael a Közel-

Kelet demokratikus állama, a 

Kárpát-medencén kívüli 

legnagyobb magyar ajkú 

kisebbség otthona. 

 

szovjetizálása.) 

 

Kommunikáció: 

Folyamatábra, diagram 

készítése. (Pl. a két 

szuperhatalom katonai 

kiadásai.) 

Beszélgetés egy társadalmi, 

történelmi témáról. Saját 

vélemény megfogalmazása. (Pl. 

az iszlám fundamentalizmus 

okai, hatásai.) 

 

Tájékozódás térben és időben: 

Múltban élt emberek életének 

összehasonlítása a jelennel. (Pl. 

Közép-Európa államai a 

szocializmus időszakában és 

napjainkban.) 

Tanult helyek megkeresése a 

térképen. (Pl. a két tömb 

meghatározó államai.) 

Vizuális kultúra: 

A posztmodern, intermediális 

művészet. 

 

Testnevelés és sport: 

Olimpiatörténet. 

Értelmező 

kulcsfogalmak 

Történelmi idő, ok és következmény, történelmi forrás, tény és bizonyíték, 

interpretáció, történelmi nézőpont. 

Tartalmi 

kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, népesedés, 

népességrobbanás, migráció, életmód, város, nemzet, nemzetiség, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, 

gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, gazdasági teljesítmény, kereskedelem, 

pénzgazdálkodás, piac, piacgazdaság, gazdasági válság, adó, 

politika, állam, államforma, államszervezet, parlamentarizmus, emberi jog, 

állampolgári jog, diktatúra, birodalom, szuverenitás, centrum, periféria, 

népképviselet, demokrácia, diktatúra, 

vallás, vallásüldözés. 

Fogalmak, 

adatok 

Fogalmak: Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ), szuperhatalom, vasfüggöny, 

hidegháború, fegyverkezési verseny, kétpólusú világ, NATO, Varsói Szerződés, 

KGST, Európai Gazdasági Közösség (Közös Piac), berlini fal, harmadik világ, el nem 
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kötelezettek mozgalma, újantiszemitizmus. 

Személyek: Sztálin, Mao Ce-tung, Truman, Adenauer, Hruscsov, Kennedy, Ben 

Gurion. 

Topográfia: NSZK, NDK, Izrael, Kuba, Korea, Vietnam. 

Kronológia: 1945 (az ENSZ létrejötte), 1947 (a Truman-elv, a párizsi béke, India 

függetlensége), 1948 (Izrael létrejötte), 1949 (az NSZK, az NDK, a NATO, a KGST, a 

Kínai Népköztársaság létrejötte, a szovjet atombomba), 1950–1953 (a koreai 

háború), 1956 (az SZKP XX. kongresszusa, a szuezi válság), 1957 (a római 

szerződések), 1959 (a kubai forradalom), 1961 (a berlini fal építése, Gagarin 

űrrepülése), 1962 (a kubai rakétaválság), 1962-1965 (a második vatikáni zsinat).  

 

 

Tematikai egység Magyarország 1945–1956 között 
Órakeret 

15 óra 

Előzetes tudás 

A szovjet megszállás és a kommunista diktatúra jellemzői. Az 1956-os 

forradalom és szabadságharc kiemelkedő személyiségei és céljai. A határon 

túli magyarság sorsa. Október 23. mint iskolai ünnepély. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

 A tanuló felismeri, hogy amikor egy esemény bekövetkeztének az okait 

kutatjuk, nemcsak azt a kérdést kell feltenni magunknak, hogy miért 

következett be az esemény, hanem azt is, hogy miért nem valami más történt 

helyette. Látja a magyar és az egyetemes történelem összefüggéseit. Átlátja, 

hogy nehéz történelmi helyzetben az emberek nézeteit, döntéseit és 

cselekedeteit élethelyzetük miként befolyásolja.  

Megismeri és elítéli a totális kommunista diktatúra emberiség elleni bűneit. 

Átérzi a forradalom és szabadságharc hőseinek és áldozatainak a sorsát, 

szolidáris velük. Belátja, hogy a szovjet megszállás és a kommunista diktatúra 

a lakosságot szabadságjogaiban korlátozta. A jogfosztások 

következményeként számosan emigrációba kényszerültek, amely az ország 

szempontjából veszteségként értelmezhető. 

Felismeri a szovjet megszállás és az ebből fakadó korlátozott állami 

szuverenitás következményeit. Megérti, hogy Magyarországnak 1956-ban a 

rendkívül kedvezőtlen nemzetközi helyzetben, az erőegyensúlyra épülő 

politikai viszonyrendszerben nem sikerült kiszakadnia a szovjet tömbből. 

Felismeri, hogy az 1956-os forradalom és szabadságharc jelenlegi 

demokratikus rendünk egyik talpköve. 

Képes felhasználni különböző visszaemlékezők adatközléseit, kiszűrve azok 

szubjektív elemeit, objektív történelmi kép kialakítása céljából az adott 



 575. 
 

korról. 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Magyarország szovjetizálása, a 

kommunista diktatúra 

kiépítése, jellemzői. 

Függetlenség és alávetettség. 

 

Az egypárti diktatúra működése 

a Rákosi-korszakban, valamint a 

gazdasági élet jellegzetességei. 

Világkép, eszmék, ideológiák, 

társadalomkritika. 

 

Életmód, életviszonyok, munka, 

sport, kultúra, szórakozás. 

 

Az 1956-os forradalom és 

szabadságharc okai, háttere, 

főbb eseményei, jellemzői, 

szereplői. 

Forradalom, reform és 

kompromisszum. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

Ismeretszerzés személyes 

beszélgetésekből és 

megfigyeléséből. (Pl. az 1956-os 

események résztvevőinek 

visszaemlékezéseiből.) 

A tanultak felhasználása új 

helyzetekben. (Pl. 

Magyarország szovjetizálása.) 

Az 1956-os forradalom és 

szabadságharc utcai hőseinek 

(Pl.: Angyal István, Pongrácz 

Gergely; Mansfeld Péter) 

megismerése elbeszélések, 

tanulmányok és 

visszaemlékezések segítségével. 

Egy történelmi oknyomozás 

megtervezése. (Pl. Tóth Ilona 

ügye.) 

Ismeret szerzése a diktatúra 

történetéhez kapcsolódó 

emlékhelyek és múzeumok 

segítségével (pl. látogatás a 

Terror Háza Múzeumban, a 

recski munkatábor területén 

létesült emlékhely *recski 

Nemzeti Emlékpark+ 

felkeresése). 

Ismeretszerzés különböző írásos 

forrásokból, vizuális rendezők 

készítése. (Pl. magyar lakosság 

kivándorlásának és 

emigrációjának irányai, 

célállomásai *pl. Nyugat Európa 

országai, USA, Izrael+ 

létszámadatai, és 

következményei.) 

Magyar nyelv és irodalom: 

Illyés Gyula: Egy mondat a 

zsarnokságról. 

 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret: 

Dokumentumfilmek, híradók 

elemzése. 

 

Testnevelés és sport: 

Olimpiatörténet, magyar 

részvétel és sikerek a korszak 

olimpiáin. 

 

Informatika: 

Multimédia CD-ROM 

használatával Magyarország XX. 

századi eseményeinek és azok 

hátterének megismerése. 
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Kritikai gondolkodás: 

Feltételezések megfogalmazása 

híres emberek viselkedésének 

mozgatórugóiról. (Pl. Nagy 

Imre/Kádár János 1956-os 

szerepvállalása.) 

Érvek gyűjtése feltevések 

mellett és ellen, az érvek kritikai 

értékelése. (Pl. koncepciós 

perek.) 

Többféleképpen értelmezhető 

szövegek jelentésrétegeinek 

feltárása. (Pl. a Rákosi-korszak 

viccei.) 

 

Kommunikáció: 

Beszélgetés egy történelmi 

témáról. (Pl. a Nyugat 

magatartása 1956-ban.) 

Folyamatábra, diagram 

készítése. (Pl. az 1945. és 1947. 

évi választások eredményei.) 

 

Tájékozódás időben és térben: 

A világtörténet, az európai és a 

magyar történelem 

kölcsönhatásainak elemzése. 

(Pl. az 1956-os forradalom és 

környezete.) 

Értelmező 

kulcsfogalmak 

Ok és következmény, történelmi forrás, tény és bizonyíték, interpretáció, 

történelmi nézőpont. 

Tartalmi 

kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, felemelkedés, 

lesüllyedés, elit réteg, középréteg, alsó réteg, népesedés, népességrobbanás, 

migráció, életmód, város, nemzet, nemzetiség, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, 
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gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, gazdasági teljesítmény, kereskedelem, 

pénzgazdálkodás, piac, adó, 

politika, állam, államforma, köztársaság, államszervezet, parlamentarizmus, 

közigazgatás, szuverenitás, népképviselet, demokrácia, diktatúra, emberi jog, 

állampolgári jog, 

vallás, vallásüldözés, egyházüldözés, vallásszabadság. 

Fogalmak, adatok 

Fogalmak: Szövetséges Ellenőrző Bizottság, földosztás, Független Kisgazdapárt, 

Nemzeti Parasztpárt, Magyar Kommunista Párt, Szociáldemokrata Párt, háborús 

bűnös, népbíróság, kitelepítés, lakosságcsere, Magyar Dolgozók Pártja (MDP), 

államosítás, népköztársaság, internálás, osztályharc, ÁVH, besúgó hálózat, 

ügynök, egypártrendszer, pártállam, reakciós, koncepciós perek, kulák, 

szövetkezet, beszolgáltatás, iparosítás, kétkeresős családmodell, aranycsapat, 

Petőfi Kör, MEFESZ, intervenció. 

Személyek: Mindszenty József, Tildy Zoltán, Nagy Ferenc, Kovács Béla, Kéthly 

Anna, Esterházy János, Márton Áron, Rákosi Mátyás, Rajk László, Kádár János, 

Nagy Imre, Maléter Pál, Bibó István. 

Topográfia: Recsk, Hortobágy, Sztálinváros (Dunaújváros), az 1956-os forradalom 

főbb fővárosi helyszínei, Mosonmagyaróvár. 

Kronológia: 1945. március (földosztás), 1946 (a forint bevezetése), 1947. február 

10. (a párizsi béke), 1947 (kékcédulás választások), 1948 (a Magyar Dolgozók 

Pártjának megalakulása, a nyílt kommunista diktatúra kezdete, az iskolák 

államosítása), 1949 (a kommunista alkotmány, a Mindszenty- és a Rajk-per), 

1950 (a szerzetesrendek feloszlatása, a tanácsrendszer létrejötte), 1953–55 

(Nagy Imre első miniszterelnöksége), 1956. október 23. (a forradalom 

kirobbanása), 1956. október 28. (a forradalom győzelme), 1956. november 4. 

(szovjet támadás indul Magyarország ellen). 

 

 

Tematikai 

egység 
A két világrendszer versengése, a szovjet tömb felbomlása 

Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás 

A kétpólusú világ kialakulása a második világháborút követő években. A szovjet 

tömb és a nyugati integráció legfontosabb jellemzői. A hidegháborús 

szembenállás. A gyarmati rendszer felbomlása.  

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

 A tanuló érti és tudja, hogy milyen tényezők vezettek a kétpólusú világrend 

megszűnéséhez. Felismeri a kommunista társadalmi-gazdasági berendezkedés 

fejlődésképtelenségét. 

Érti a két világrendszer közötti versengés legfontosabb mozgatórugóit, ismeri 
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annak legfontosabb állomásait. Átlátja a leglényegesebb különbségeket a két 

szembenálló tömb országai között a politikai rendszer működése, a gazdaság, a 

társadalom és az életmód terén. Felismeri, hogy a modern technológia, a 

globalizációs folyamatok, a szabadság ideológiája és a kommunikációs rendszerek 

milyen szerepet töltöttek be a szovjet típusú rendszerek bukásában. 

Képes ismereteket meríteni különböző történelmi, társadalomtudományi, 

filozófiai és etikai kézikönyvekből, atlaszokból. Ezek tanulmányozását követően 

kialakult álláspontját képes vitában megvédeni. 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Szovjet-amerikai konfliktusok, a 

versengés és együttműködés 

formái, területei. 

 

Demokrácia és a fogyasztói 

társadalom nyugaton – 

diktatúra és hiánygazdaság 

keleten. 

 

A vallások, az életmód 

(szabadidő, sport, turizmus) és 

a kulturális szokások (divat, 

zene) változásai a korszakban. 

 

A kétpólusú világrend 

megszűnése: Németország 

egyesítése, a Szovjetunió és 

Jugoszlávia szétesése. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

Különböző élethelyzetek 

megfigyelése. (Pl. mindennapi 

élet a vasfüggöny két oldalán.) 

Egy történelmi oknyomozás 

megtervezése. (Pl. az SZKP XX. 

kongresszusa.) 

 

Kritikai gondolkodás: 

Feltevések történelmi 

személyiségek cselekedeteinek 

mozgatórugóiról. (Pl. szovjet és 

amerikai politikusok szerepe a 

korszakban.) 

Elbeszélések, filmek vizsgálata a 

hitelesség szempontjából. (Pl. A 

mások élete *2006+.) 

Mindennapi élethelyzetek 

elbeszélése, eljátszása a 

különböző szereplők 

nézőpontjából. (Pl. a hippi 

mozgalom.) 

 

Kommunikáció: 

Képi és egyéb információk 

elemzése. (Pl. szovjet és 

amerikai karikatúrák elemzése.) 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret: 

Tömegkommunikáció, a média 

és a mindennapi élet. 

 

Informatika:  

Neumann János és a modern 

számítógépek. Az internet. 

 

Biológia-egészségtan:  

A DNS és a géntechnológia. 

 

Fizika:  

Az űrkutatás. 

 

Ének-zene:  

A beat és a rock. Szórakoztató 

zenei műfajok. 
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Tájékozódás térben és időben: 

Kronológiai adatok rendezése. 

(Pl. a hidegháború, enyhülés, kis 

hidegháború.) 

Egyszerű térképvázlatok 

készítése. 

Értelmező 

kulcsfogalmak 

Történelmi idő, ok és következmény, történelmi források, tény és bizonyíték, 

interpretáció, történelmi nézőpont. 

Tartalmi 

kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, népesedés, 

népességrobbanás, migráció, életmód, város, nemzet, nemzetiség, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, 

gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, gazdasági teljesítmény, kereskedelem, 

pénzgazdálkodás, piac, piacgazdaság, gazdasági válság, adó, 

politika, állam, államforma, államszervezet, parlamentarizmus, emberi jog, 

állampolgári jog, diktatúra, birodalom, szuverenitás, centrum, periféria, 

népképviselet, demokrácia, diktatúra, 

vallás, vallásüldözés. 

Fogalmak, 

adatok 

Fogalmak: fegyverkezési verseny, enyhülési politika, szociális piacgazdaság, 

ökumené, harmadik világ, beat korszak, hippi mozgalom, olajválság, iszlám 

fundamentalizmus, terrorizmus, Cartha ’77 mozgalom, prágai tavasz, 

diáklázadások, szolidaritás, Európai Unió, PC, mobiltelefon. 

Személyek: Tito, De Gaulle, Brezsnyev, Ceaușescus, Willy Brandt, Thatcher, 

Reagan, Gorbacsov, Helmuth Kohl, Lech Wałęsa, Václav Havel, II. János Pál. 

Topográfia: Berlin, Helsinki, Prága, Gdaosk, Csernobil, Temesvár. Kronológia: 

1964-1973 (a vietnami háború), 1967 (a „hatnapos háború”), 1968 (a prágai 

tavasz, a Brezsnyev-doktrína, párizsi diáklázadások), 1969 (az első Holdra szállás), 

1975 (a helsinki értekezlet), 1989 (a kelet-közép-európai rendszerváltások, a 

berlini fal lebontása), 1991 (a Szovjetunió szétesése, a délszláv válság és az Öböl-

háború kirobbanása). 

 

 

Tematikai egység A Kádár-korszak  
Órakeret 

10 óra 
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Előzetes tudás 

A Kádár-korszak legfontosabb politikai, gazdasági, társadalmi és kulturális 

jellemzői. A szocialista rendszer válságának okai. A magyar rendszerváltozás 

fordulópontjai és főszereplői. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

 A tanuló családtagjain keresztül tájékozódik a megélt és megírt történelem 

különbözőségeiről. Tudatosítja a hatalom által a társadalomra kényszerített 

kompromisszum jellemzőit és hatásait. Átlátja a szocialista időszak 

Magyarország további történelmére és jelenére gyakorolt hatásait. Megérti, 

hogy Kádár János személye és a nevével fémjelzett korszak miért osztja meg 

ma is a közvéleményt. 

A tanuló megismeri az 1956-os forradalom és szabadságharcot követő 

kegyetlen megtorlás tényeit, a törvénytelen bírósági tárgyalások, ítéletek 

jellemzőit. Ismeri a Kádár-rendszer jellegét, és tisztában van annak 

mozgásterével. Képes sokoldalúan elemezni a Kádár-rendszer válságának és 

bukásának okait, körülményeit, felismeri a rendszer lényegi 

reformálhatatlanságát. Ismeri a békés rendszerváltozás menetét. 

Képes mások érvelésének összefoglalására, értékelésére és figyelembe 

vételére, meghatározott álláspontok cáfolására, véleménykülönbségek 

tisztázására, valamint a saját álláspont gazdagítására. 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Megtorlás és a konszolidáció. 

 

Gazdasági reformok, társadalmi 

változások a Kádár-korszakban. 

 

Életmód és mindennapok, a 

szellemi- és sportélet. 

 

A Kádár-rendszer válsága, a 

külpolitikai változások és az 

ellenzéki mozgalmak. 

 

A rendszerváltozás 

„forgatókönyve”, mérlege, 

nyertesek és vesztesek. 

Forradalom, reform és 

Ismeretszerzés, tanulás: 

Ismeretszerzés statisztikai 

táblázatokból, diagramokból. 

(Pl. a földterületek nagyságának 

változása 1956-1980 között.) 

Ismeretszerzés írásos 

forrásokból. (Pl. a gazdasági 

mechanizmus reformja.)  

Emberi magatartástípusok, 

élethelyzetek megfigyelése, 

következtetések levonása. (Pl. a 

Kádár-korszak besúgói; 

ellenzéke.) 

 

Kritikai gondolkodás: 

Feltevések megfogalmazása 

egyes társadalmi-történelmi 

jelenségek hátteréről. (Pl. a 

magyar társadalom 

Magyar nyelv és irodalom: 

Németh László, Nagy László, 

Sütő András, Weöres Sándor, 

Ottlik Géza, Örkény István. 

 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret: 

Dokumentumfilmek, híradók 

elemzése; stílusirányzatok: 

budapesti iskola. 

 

Testnevelés és sport: 

Olimpiatörténet, magyar 

részvétel és sikerek a korszak 

olimpiáin. 
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kompromisszum. 

 

Nemzetiségek Magyarországon 

a kétpólusú világ időszakában. 

Népesség, demográfia. 

 

A határon túli és a világban 

szétszóródott magyarság 

helyzete a kétpólusú világ 

időszakában. 

megbékélése a kádári 

hatalommal.) 

Tételmondat meghatározása, 

szövegtömörítés. (Pl. a 

rendszerváltó pártok 

programjai.) 

Többféleképpen értelmezhető 

szövegek jelentésrétegeinek 

feltárása. (Pl. a Kádár-korszak 

viccei.) 

 

Kommunikáció: 

Folyamatábra, diagram 

készítése. (Pl. a parlamenti 

patkó az 1990-es választás 

után.) 

Beszámoló, kiselőadás tartása 

(Pl. ifjúsági szubkultúrák a 

Kádár-korszakban címmel.) 

 

Tájékozódás időben és térben: 

A világtörténet, az európai és a 

magyar történelem 

kölcsönhatásainak elemzése. 

(Pl. összehasonlító kronológiai 

táblázat készítése.) 

Értelmező 

kulcsfogalmak 

Ok és következmény, történelmi forrás, tény és bizonyíték, interpretáció, 

történelmi nézőpont. 

Tartalmi 

kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, felemelkedés, 

lesüllyedés, elit réteg, középréteg, alsó réteg, népesedés, népességrobbanás, 

migráció, életmód, város, nemzet, nemzetiség, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrások, 

gazdasági szereplők, gazdasági kapcsolatok, gazdasági teljesítmény, 

kereskedelem, pénzgazdálkodás, piac, adó, 

politika, állam, államforma, köztársaság, államszervezet, parlamentarizmus, 

közigazgatás, szuverenitás, népképviselet, demokrácia, diktatúra, emberi jog, 
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állampolgári jog, 

vallás, vallásüldözés, vallásszabadság. 

Fogalmak, adatok 

Fogalmak: Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP), disszidens, amnesztia, új 

gazdasági mechanizmus, háztáji, második gazdaság, „három T”, lakótelep, 

televízió, Rubik-kocka, ellenzéki mozgalmak, szamizdat,besúgó, ügynök, monori 

találkozó, lakiteleki találkozó, ellenzéki kerekasztal, spontán privatizáció, 

falurombolás, MDF, SZDSZ, FIDESZ, MSZMP, FKgP, KDNP, MSZP, 

többpártrendszer, gyülekezési jog, pluralizmus, jogállam, nemzeti kerekasztal, 

sarkalatos törvények, Alkotmánybíróság. 

Személyek: Kádár János, Nagy Imre, Pozsgay Imre, Tőkés László, Antall József, 

Göncz Árpád, Sólyom László, Teller Ede. 

Topográfia: Salgótarján, Szászhalombatta, Monor, Lakitelek, Bős-Nagymaros. 

Kronológia: 1958 (Nagy Imre kivégzése), 1963 (részleges amnesztia), 1968 (az új 

gazdasági mechanizmus bevezetése), 1971 (magyar-vatikáni megállapodás, 

Mindszenty József elhagyja Magyarországot), 1978 (az Egyesült Államok 

visszaadja a Szent Koronát), 1985 (a monori találkozó), 1987 (a lakiteleki 

találkozó), 1980 (Farkas Bertalan a világűrben), 1989. június 16. (Nagy Imre és 

mártírtársainak újratemetése), 1989. október 23. (a harmadik Magyar 

Köztársaság kikiáltása), 1989 (társasági és egyesülési törvény), 1990 (szabad 

országgyűlési és önkormányzati választások), 1991 (a szovjet csapatok kivonása 

Magyarországról). 

 

 

Tematikai egység Az egységesülő Európa, a globalizáció kiteljesedése 
Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás 

Az Európai Unió létrejötte és az európai polgárok alapvető jogai. 

A vasfüggöny lebontása és következményei a keleti blokk országaiban. Globális 

problémák: urbanizáció, környezetszennyezés, terrorizmus, migráció, 

klímaváltozás. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

 A tanuló tisztázza álláspontját a globalizációval kapcsolatban, annak előnyei 

és hátrányai ismeretében. 

Azonosul a fő morális célokkal (demokrácia, antirasszizmus, háborúellenesség), 

felismerve azok esetenkénti ellentmondásait is. Képes a demokratikus értékek 

ismeretében a történelmi-társadalmi kérdések, folyamatok árnyalt 

megítélésére, érti a felelős állampolgári magatartás lényegét. Kialakul benne a 

környezettudatos magatartás, ismeri az ehhez kapcsolódó egyéni feladatokat, 
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valamint felismeri a társadalom egészének érdekeit. 

Megismeri a globalizáció fő mozgatórugóit, és tisztában vannak a világ 

fejlődésére gyakorolt hatásaival. Képes a globalizációs folyamatok, kihívások és 

az egységesülő Európa előnyeinek és hátrányainak sokoldalú feldolgozására. 

Képes önálló esszé készítéséhez önálló kérdések világos megfogalmazására, és 

magának az esszének a megírására is. Képes más iskolai tantárgyak 

ismeretanyagának a felhasználására is. 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az információs – technikai 

forradalom és a tudásipar. A 

globális világgazdaság új 

kihívásai és ellenmondásai. 

Technikai fejlődés feltételei és 

következményei. 

Erőforrások és termelési 

kultúrák. 

 

A fenntarthatóság dilemmái. A 

civilizációk, kultúrák közötti 

ellentétek kiéleződése. 

 

Az egypólusútól a többpólusú 

világrend felé. 

 

A mediatizált világ. A 

tömegkultúra új jelenségei 

napjainkban. 

Tömegtájékoztatás, sajtó, 

propaganda. 

 

Az Európai Unió alapelvei, 

intézményei, működése és 

problémái. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

Az internet felhasználása 

történelmi ismeretek 

szerzésére. (Pl. atomfegyverrel 

rendelkező országok az 

ezredforduló után.) 

Vizuális rendezők (táblázatok, 

ábrák, vázlatok) készítése. (Pl. a 

mai hatalmi viszonyokat 

bemutató ábra.) 

 

Kritikai gondolkodás: 

Adatok, modellek, elbeszélések 

elemzése a bizonyosság, a 

lehetőség és a valószínűség 

szempontjából. (Pl. globális 

világ fejlődésének határai.) 

Erkölcsi kérdéseket felvető 

helyzetek felismerése, 

bemutatása. (Pl. klónozás) 

 

Kommunikáció:  

Tabló készítése önállóan 

gyűjtött képekből. (Pl. globális 

környezeti problémák.) 

Beszélgetés (vita) társadalmi, 

történelmi témákról. (Pl. 

Brazília, Oroszország, India, Kína 

Földrajz: 

Az EU kialakulása, jellemzői, 

tagállamai; globális 

világgazdaság napjainkban, 

globális környezeti problémák; 

népesség, népesedés, 

urbanizáció; fejlődő és fejlett 

országok gazdaságának 

jellemzői; Kína. 

 

Informatika: 

Információk gyűjtése az 

internetről. Bemutatók, 

dokumentumok készítése. 

Információs társadalom. 

Információkeresés, információ-

felhasználás. 

 

Etika; filozófia: 

Korunk erkölcsi kihívásai. 

 

Ének-zene: 

Világzene. 
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megnövekedett szerepe.) 

 

Tájékozódás térben és időben: 

A világtörténet, az európai 

történelem, a magyar 

történelem eltérő időbeli 

ritmusának és 

kölcsönhatásainak elemzése. 

(Pl. centrumok és perifériák 

napjainkban.) 

Értelmező 

kulcsfogalmak 

Történelmi idő, változás és folyamatosság, tény és bizonyíték, történelmi 

nézőpont. 

Tartalmi 

kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, felemelkedés, 

lesüllyedés, elit réteg, középréteg, alsó réteg, népesedés, népességrobbanás, 

migráció, életmód, város, nemzet, nemzetiség, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, 

gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, gazdasági teljesítmény, kereskedelem, 

pénzgazdálkodás, piac, gazdasági válság, adó, centrum, periféria, 

politika, állam, államforma, államszervezet, parlamentarizmus, közigazgatás, 

önkormányzat, szuverenitás, népképviselet, demokrácia, diktatúra, 

vallás, vallásüldözés.  

Fogalmak, 

adatok 

Fogalmak: globalizáció, multikulturalizmus, nemzetközi terrorizmus, vallási 

fanatizmus, xenofóbia, fogyasztói társadalom, adósságspirál, globális 

felmelegedés, ökológiai katasztrófa, fenntarthatóság, környezetvédelem, 

fiatalodó és öregedő társadalom, migráció, foglalkozási szerkezet, diszkrimináció, 

integráció, euró, internet, tömegkommunikáció. 

Személyek: George Bush, Borisz Jelcin, Bill Clinton, Tony Blair, George W. Bush. 

Topográfia: az EU tagállamai. 

Kronológia: 1992 (a maastrichti szerződés aláírása), 1993 (Csehország és 

Szlovákia szétválása), 1995 (a schengeni egyezmény életbe lépése), 1999 (a NATO 

bombázza Szerbiát), 2001 (terrortámadás az Egyesült Államok ellen), 2002 (az 

euró bevezetése), 2004 (tíz új tagállam csatlakozik az EU-hoz, köztük 

Magyarország is). 
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Tematikai egység 
A demokratikus viszonyok megteremtése és kiépítése 

Magyarországon 

Órakeret 6 

óra 

Előzetes tudás 

A magyar rendszerváltozás fordulópontjai és főszereplői. A demokratikus 

viszonyok megteremtése és kiépítése Magyarországon. A szomszédos 

országokban élő magyarság sorsa. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

 A tanuló híve és őrzője demokratikus rendszerünk vívmányainak, 

elkötelezettje a továbbfejlesztésének. 

Felismeri a közösségi és egyéni érdekek ütközését, kiegyenlítési törekvéseit a 

társadalomban. Megérti a kisebbségi lét problémáit a Magyarországon élő 

etnikai és kulturális kisebbségek, nemzetiségek, illetve a határokon túl élő 

magyar kisebbség szempontjából egyaránt. 

A tanuló átlátja a békés rendszerváltozás jelentőségét, és tudatosulnak benne 

annak árnyoldalai, ellentmondásai (pl. forradalomszerű átalakulások 

társadalmi egyeztetés nélkül). Belátja, hogy a rendszerváltozásnak nyertesei 

és vesztesei egyaránt voltak, nem mindig a társadalmi igazságosságnak 

megfelelően. Tisztában van a rendszerváltozás előtti és az azt követő időszak 

politikai és gazdasági rendszere közötti legfontosabb különbségekkel. Reális 

kép alakul ki benne Magyarország szerepéről és lehetőségeiről az európai 

integráción belül, továbbá ismeri fontosabb külkapcsolatait, és tudatosul 

benne a jelentősebb nemzetiségi és emigráns közösségek híd szerepe. 

Képes a nemzet, kisebbség, nemzetiség és a helyi társadalmak fogalmak 

szakszerű használatára. Érvekkel is alátámasztott véleményt tud 

megfogalmazni az elmúlt évtizedek hazai gazdasági-társadalmi folyamatairól. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A posztszocialista régió és 

Magyarország helyzete, 

problémái 1990 után. 

 

A közjogi rendszer jogállami 

átalakítása és 

intézményrendszere 1990 után. 

Hatalommegosztás formái, 

színterei. 

 

A piacgazdaságra való áttérés 

és az átalakulás ellentmondásai, 

regionális gazdasági 

Ismeretszerzés, tanulás: 

Ismeretszerzés statisztikai 

táblázatokból, grafikonokból, 

diagramokból. (Pl. 

Magyarország demográfiai 

helyzete.) 

Magatartástípusok, 

élethelyzetek megfigyelése, 

következtetések levonása. (Pl. 

kisebbségek, nemzetiségek 

határon innen és túl.) 

Az internet felhasználása 

történelmi ismeretek 

szerzésére. (Pl. Magyarország és 

Informatika: 

Információkeresés, információ-

felhasználás. 

 

Matematika: 

Diagramok, táblázatok, 

grafikonok – adatleolvasás, 

készítés, értelmezés, statisztikai 

fogalmak ismerete. 

 

Etika; filozófia:  

Korunk erkölcsi kihívásai. 
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különbségek. 

 

Magyarország euroatlanti 

csatlakozásának folyamata 

Fölzárkózás, lemaradás. 

 

A társadalmi egyenlőtlenségek 

és a mobilitás problémái. A 

magyarországi cigányok 

(romák). Nők, férfiak életmódja 

és társadalmi helyzete, 

életformák, szegények és 

gazdagok világa. 

Szegregáció, bűnbakkeresés 

 

A határon túli magyarság 

helyzete. Magyarok a 

nagyvilágban. 

Kisebbség, többség, 

nemzetiségek. 

az Európai Unió kapcsolata.) 

 

Kritikai gondolkodás: 

Különbségek felismerése, a 

változások nyomon követése 

egy-egy történelmi jelenség 

kapcsán. (Pl. Magyarország 

államberendezkedésének 

változásai a XX. század 

folyamán.) 

 

Kommunikáció:  

Beszélgetés (vita) egy 

társadalmi, történelmi témáról. 

Saját vélemény 

megfogalmazása. (Pl. cigányság 

/romák integrációja.) 

Események, történetek, 

jelenségek dramatikus 

megjelenítése. (Pl. 

hajléktalansors, 

munkanélküliség, a 

mélyszegénység problémái.) 

 

Tájékozódás térben és időben: 

Az adott téma 

tanulmányozásához leginkább 

megfelelő térkép kiválasztása 

különféle atlaszokból. (Pl. 

Magyarország népesedési 

viszonyainak, az 

életkörülmények változásainak 

bemutatása.) 

Kirekesztés, fajgyűlölet. 

Értelmező 

kulcsfogalmak 

Történelmi idő, változás és folyamatosság, tények és bizonyítékok, történelmi 

nézőpont. 

Tartalmi 
Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, felemelkedés, 

lesüllyedés, elit réteg, középréteg, alsó réteg, népesedés, népességrobbanás, 
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kulcsfogalmak migráció, életmód, város, nemzet, nemzetiség, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, 

gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, gazdasági teljesítmény, kereskedelem, 

pénzgazdálkodás, piac, gazdasági válság, adó, centrum, periféria, 

politika, állam, államforma, államszervezet, parlamentarizmus, közigazgatás, 

önkormányzat, szuverenitás, népképviselet, demokrácia, diktatúra, 

vallás, vallásüldözés. 

Fogalmak, 

adatok 

Fogalmak: privatizáció, kárpótlás, migráció, mobilitás, foglalkozási szerkezet, 

munkanélküliség, diszkrimináció, szegregáció, kirekesztés, fajgyűlölet, anti-

cionizmus, integráció, népszavazás, ombudsman, autonómia, magyar igazolvány, 

kettős állampolgárság. 

Személyek: Horn Gyula, Orbán Viktor, Mádl Ferenc, Medgyessy Péter. 

Topográfia: a határon túli magyarlakta területek. 

Kronológia: 1996 (a magyar honfoglalás millecentenáriuma), 1999 (Magyarország 

a NATO tagjává válik), 2000 (a magyar államalapítás millenniuma), 2004 

(Magyarország csatlakozása az Európai Unióhoz). 

 

 

Tematikai egység Társadalmi ismeretek 
Órakeret 4 

óra 

Előzetes tudás 
A társadalmi tagozódással kapcsolatos korábbi történelmi és földrajzi 

ismeretek, valamint személyes tapasztalatok. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

 A társadalom makro- és mikrostruktúráját alkotó elemek azonosítása. 

A társadalom tagoltságából eredő egyenlőtlenségek felismertetése, ezek 

okainak azonosítása. 

A társadalmi felelősségvállalás elvi szükségességének megértetése és néhány 

gyakorlati módjának megismertetése. 

A kisközösségek szerepe a helyi, lokális és országos ügyek alakításában.  

Ismeretek Fejlesztési feladatok Kapcsolódási pontok 

Családformák a mai világban. 

Kortárscsoport és ifjúsági 

szubkultúrák. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

Családtípusok azonosítása és 

jellemzése személyes 

tapasztalatok és a médiából vett 

Földrajz:  

Magyarország régiói; 

demográfiai mutatók; a magyar 
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A helyi társadalom, a civil 

társadalom és az önkéntesség. 

 

Nemzet és nemzetiség. 

Kulturális és etnikai kisebbségek, 

nemzetiségek Magyarországon. 

 

Esélyegyenlőtlenség és 

hátrányos társadalmi helyzet. 

Társadalmi felelősségvállalás és 

szolidaritás. 

 

A nagy ellátórendszerek 

(egészségügy, társadalom-

biztosítás, oktatás) 

megismerése. 

példák alapján. 

 

Kritikai gondolkodás: 

A nemzeti, a közép-európai, 

valamint az európai identitás 

értelmezése. 

 

Kommunikáció: 

Aktuális szocializációs kérdések, 

dilemmák és problémák 

megvitatása. 

A többes identitás fogalmának 

és gyakorlati érvényesülésének 

megvitatása. 

Egy nemzetiség, valamint egy 

hátrányos helyzetű társadalmi 

csoport életének bemutatása 

szóban vagy írásban. 

tájak kulturális, néprajzi értékei. 

 

Etika:  

Társadalmi szolidaritás. Többség 

és kisebbség. 

Kulcsfogalmak Család, társadalom, szocializáció, kultúra, etnikum, nemzet, nemzetiség. 

Fogalmak 

Szubkultúra, kortárscsoport, helyi társadalom, civil társadalom, kisebbség, 

többség, érdekképviselet, érdekegyeztetés, identitás, hátrányos helyzet, 

felelősségvállalás, szolidaritás, önkéntesség. 

 

 

Tematikai egység 
Állampolgári ismeretek Órakeret 4 

óra 

Előzetes tudás 

A politikai rendszerek és az állampolgárok közötti viszony történelmi 

formáinak ismerete. Az iskolai diákönkormányzat működésével kapcsolatos 

tapasztalatok. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

 Az aktív és felelős állampolgársághoz szükséges ismeretek és készségek 

megerősítése. Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának megismerése. 

Az alapvető állampolgári jogok és kötelességek tudatosítása. Az ezek 

gyakorlásához kapcsolódó legfontosabb tevékenységi formák azonosítása. 

A magyarországi és az uniós politikai rendszer legfőbb elemeinek 
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megismertetése, a politikai részvétel jelentőségének tudatosítása. 

Az új Alaptörvény szellemiségének és fontosabb pontjainak feldolgozása. 

Ismeretek Fejlesztési feladatok Kapcsolódási pontok 

Állampolgári jogok és 

kötelességek. 

 

Magyarország és az Európai 

Unió politikai 

intézményrendszere. 

 

A magyar és az európai 

állampolgárság legfontosabb 

ismérvei. 

 

A magyar választási rendszer 

(országgyűlési és helyhatósági 

választások). 

A politikai részvétel formái. 

A közvetett és a közvetlen 

demokrácia eszköztára. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

A magyarországi országgyűlési 

választások modellezése.  

A hazai helyhatósági választások 

működési mechanizmusának 

modellezése. 

 

Kritikai gondolkodás: 

Az állampolgári jogok és 

kötelességek kölcsönös 

viszonyrendszerének elemzése. 

A felelősségteljes választói 

magatartás értelmezése. 

A többes állampolgárság 

fogalmának értelmezése. 

Földrajz:  

Az Európai Unió kialakulása és 

működésének jellemzői. 

 

Etika:  

Törvény és lelkiismeret. 

Kulcsfogalmak Állam, állampolgár, politika, intézmény. 

Fogalmak 

Állampolgári jog, állampolgári kötelesség, politikai intézményrendszer, választás, 

választási rendszer, unió, országgyűlés, helyhatóság, politikai részvétel, közvetett 

demokrácia, közvetlen demokrácia, önkormányzat, párt, parlamenti küszöb, 

alapvető jogok biztosa, Állami Számvevőszék. 

 

 

Tematikai egység Pénzügyi és gazdasági kultúra 
Órakeret 5 

óra 

Előzetes tudás 
A bankok működésével kapcsolatos gazdaságföldrajzi ismeretek.  

A gazdálkodással és a pénzkezeléssel kapcsolatos személyes tapasztalatok. 

A tematikai egység  Az alapvető pénzügyi és gazdasági fogalmak megismertetése, a gazdasági 
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nevelési-fejlesztési 

céljai 

folyamatok fő hatótényezőinek megértetése. 

A tudatos és felelős állampolgári gazdálkodás elveinek megismerése, 

elfogadása.  

Ismeretek Fejlesztési feladatok Kapcsolódási pontok 

Az állam gazdasági 

szerepvállalása és kapcsolata a 

gazdaság különböző 

szereplőivel. Az állam bevételei. 

Az állam stabilizációs, 

redisztribúciós és tőkeallokációs 

feladatai. 

 

A költségvetési és a monetáris 

politika eszköztára, szerepe a 

gazdaságpolitikai célok 

megvalósításában. 

 

A pénzpiac működése, 

megtakarítók és forrásigénylők. 

A pénzügyi közvetítők helye a 

nemzetgazdaságban. 

 

A vállalkozások helye a 

nemzetgazdaságban, szerepük a 

GDP megtermelésében. 

Vállalkozási formák. 

Vállalkozások létrehozása és 

működtetése. A vállalkozások és 

a piac kapcsolata.  

Az üzleti terv. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

Az adók és járulékok szerepének 

megértése a modern 

nemzetgazdaságok 

működésében. 

A vállalkozási formák 

különbségeinek megértése, 

különféle példák elemzése 

révén. 

A banki és a nem banki pénzügyi 

közvetítők sajátos gazdasági 

szerepeinek azonosítása. 

Néhány hazai vállalkozás és a 

vállalkozói életforma 

megismerése példákon 

keresztül. 

 

Kritikai gondolkodás: 

A tőkeszerzés különféle 

lehetőségeinek (tőzsde, 

értékpapírok, lízing) 

összehasonlítása. 

Az állami szerepvállalás és az 

adózás közötti kapcsolatok 

feltárása. 

A pénzügyekkel, gazdasággal 

foglalkozó írott vagy 

audiovizuális médiaszövegek 

elemzése és feldolgozása. 

Vázlatos üzleti terv készítése 

szituációs gyakorlat keretében. 

Vita az adózási morállal 

Földrajz:  

A modern pénzügyi 

közvetítőrendszer a 

világgazdaságban (pénzügyi 

piacok, nemzetközi monetáris 

intézmények, 

nemzetközi tőkeáramlás,  

környezeti problémák, 

fenntarthatóság és az állam). 

 

Etika:  

A felelősség új dimenziói a 

globalizáció korában. 
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kapcsolatos kérdésekről. 

Kulcsfogalmak Állam, gazdaság, piac, pénz. 

Fogalmak 

Költségvetés, adó, járulék, vállalkozás, személyi jövedelemadó, áfa, juttatások, 

társadalombiztosítás, nyugdíjjárulék, költségvetési intézmény, költségvetési 

egyenleg, deficit, pénzpiac, monetáris politika, jegybank, bankrendszer, 

kereskedelemi bank, megtakarítás, forrás, tőzsde, értékpapír, rt, kft, kkt, bt, 

egyéni vállalkozás, szövetkezet, korlátlan felelősség, korlátolt felelősség, 

egyetemleges felelősség, biztosító társaság, lízingtársaságok, pénzügyi közvetítő 

rendszer. 

 

 

Tematikai egység Munkavállalás  
Órakeret 5 

óra 

Előzetes tudás 
Diákmunka során szerzett személyes tapasztalatok. A környezet munkával 

kapcsolatos mintáinak ismerete.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

 Az alapvető munkavállalói jogok és kötelezettségek tudatosítása. 

A munkába állás folyamatának és az alkalmazotti lét néhány fontos 

jellemzőjének megismertetése. 

A munkatevékenység emberformáló és értékteremtő erejének felismerése, 

elfogadása. 

Ismeretek Fejlesztési feladatok Kapcsolódási pontok 

A munkaerő és a piac 

kapcsolata. Munkaerőpiaci 

elvárások itthon és külföldön. 

 

Szakképzettség. Álláskeresési 

technikák. Pályakezdés, 

beilleszkedés a munkahelyi 

közösségbe. 

 

Munkajogi alapok. 

Foglalkoztatási formák. 

A munkaszerződés tartalma. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

Munkaerőpiaci információk 

gyűjtése, a magyarországi és az 

uniós lehetőségek 

feltérképezése (állások és 

elvárások). 

Egy állás elnyeréséhez 

kapcsolódó lépések 

megismerése, tapasztalatok 

szerzése a dokumentumok 

kezelésével kapcsolatban 

(álláshirdetés, tájékozódás, 

önéletrajz, motivációs levél, 

interjú, munkaszerződés). 

Magyar nyelv és irodalom:  

Tájékozódás listaszerű, nem 

folyamatos szövegekben. 

Ismerkedés az olyan, 

végrehajtásra szánt, aktusszerű 

szövegekkel, mint a számla, az 

önéletrajz, a szerződés és az 

adóbevallás. 

 

Informatika: Információk 

gyűjtése az internetről. 

Bemutatók, dokumentumok 

készítése. 
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A munkaviszonyhoz kapcsolódó 

jogok és kötelezettségek 

(munkaszerződés, bérszámítás, 

adózás, egészségbiztosítás és 

nyugdíjbiztosítás, kollektív 

szerződés). 

 

A munkaviszony megszűnése, 

munkanélküli ellátás, 

álláskeresési támogatás, 

visszatérés a foglalkoztatásba. 

A munkaviszonyhoz kapcsolódó 

adózási, egészség- és 

társadalombiztosítási teendők 

modellezése. 

Saját bankszámla nyitásának, 

bankkártya kiváltásának és az 

internetes bankfiók 

használatának modellezése. 

Tájékozódás a munkanélküliek 

ellátásáról, átképzési és 

visszatérési lehetőségekről a 

területileg illetékes hivatalokon 

keresztül. 

Kommunikáció: 

A munkahelyi közösségbe való 

beilleszkedés problémáinak 

modellezése szerepjáték 

keretében. 

Az egyéni és a vállalati érdek 

ütközését megjelenítő viták 

szervezése. 

Kulcsfogalmak Gazdaság, piac, munka. 

Fogalmak 

Állás, adó, biztosítás, szerződés, munkaerőpiac, munkaadó, munkavállaló, 

foglalkoztatás, munkaviszony, önéletrajz, motivációs levél, munkajog, 

munkaszerződés, munkaidő, munkabér, adózás, adóbevallás, személyi 

jövedelemadó, egészségbiztosítás, társadalombiztosítás, munkanélküliség, 

munkanélküli ellátás, álláskeresési támogatás. 

 

 

Tematikai egység Rendszerező ismétlés 
Órakeret 

29 óra 

Előzetes tudás A középiskolai történelem, társadalom és állampolgári ismeretanyag. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Az érettségi témakörök rendszerező ismétlése során felkészülés az érettségi 

vizsgára. 
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A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

Az újkori és modern kori egyetemes és magyar történelmi jelenségek, események 

rendszerező feldolgozásával a jelenben zajló folyamatok előzményeinek 

felismerése, a nemzeti öntudatra és aktív állampolgárságra nevelés. 

A múltat és a történelmet formáló, alapvető folyamatok, ok-okozati 

összefüggések felismerése (pl. a globalizáció felerősödése és a lokális közösségek 

megerősödése) és egyszerű, átélhető erkölcsi tanulságok (pl. társadalmi 

kirekesztés) azonosítása, ezeknek jelenre vonatkoztatása, megítélése. 

Az új- és modern korban élt emberek, közösségek sokoldalú élet-, gondolkodás- 

és szokásmódjainak azonosítása, a hasonlóságok és különbségek árnyalt 

felismerése, több szempontú értékelése. 

A civilizációk története jellegzetes sémájának alkalmazása újkori és modern kori 

egyetemes történelemre. 

A történelem értelmezését segítő kulcsfogalmak és egyéb egyedi fogalmak 

rendszeres és szakszerű alkalmazása révén, többoldalú történelmi tájékozódás és 

árnyalt gondolkodás.  

Ismerje fel a tanuló, hogy az utókor, a történelmi emlékezet a nagy történelmi 

személyiségek tevékenységét többféle módon és szempont szerint értékeli, 

egyben legyen képes saját értékítélete megfogalmazásakor a közösség hosszú 

távú nézőpontját alkalmazni.  

Ismerje a XIX-XX. század kisebb korszakainak megnevezését, illetve egy-egy 

korszak főbb jelenségeit, jellemzőit, szereplőit, összefüggéseit. 

Ismerje a magyar történelem főbb csomópontjait az 1848–1849-es szabadságharc 

leverésétől az Európai Unióhoz való csatlakozásunkig. Legyen képes e bonyolult 

történelmi folyamat meghatározó összefüggéseit, szereplőit beazonosítani, 

valamint legyen képes egy-egy korszak főbb kérdéseinek problémaközpontú 

bemutatására, elemzésére. 

Ismerje az új- és modern korban meghatározó egyetemes és magyar történelem 

eseményeit, évszámait, történelmi helyszíneit. Legyen képes összefüggéseket 

találni a térben és időben eltérő történelmi események között, különös tekintettel 

azokra, amelyek a magyarságot közvetlenül vagy közvetetten érintik. 

Tudja, hogy a XIX–XX. században lényegesen átalakult Európa társadalma és 

gazdasága (polgárosodás, iparosodás), és ezzel párhuzamosan új eszmeáramlatok, 

politikai mozgalmak, pártok jelennek meg. Ismerje fel, hogy az Egyesült Államok 

milyen körülmények között vált a mai világ vezető hatalmává, és mutasson rá az 

ebből fakadó ellentmondásokra.  

Tudja a trianoni békediktátum máig tartó hatását, következményeit értékelni, és 
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legyen képes a határon túli magyarság sorskérdéseit felismerni. 

Tudja a demokratikus és diktatórikus államberendezkedések közötti 

különbségeket, legyen képes a demokratikus berendezkedés előnyeit és 

működési nehézségeit egyaránt felismerni és azokat elemezni. 

Ismerje fel a tanuló a világot – és benne hazánkat is – fenyegető veszélyeket (pl. 

túlnépesedés, betegségek, elszegényesedés, munkanélküliség, élelmiszerválság, 

tömeges migráció). Tudjon élni a globalizáció előnyeivel, benne az európai 

állampolgársággal. 

Ismerje az alapvető emberi jogokat, valamint állampolgári jogokat és 

kötelezettségeket, Magyarország politikai rendszerének legfontosabb 

intézményeit, értse a választási rendszer működését. 

Legyen képes ismereteket meríteni különböző ismeretforrásokból, történelmi, 

társadalomtudományi, filozófiai és etikai kézikönyvekből, atlaszokból, 

szaktudományi munkákból, legyen képes ezek segítségével történelmi 

oknyomozásra. Jusson el kiselőadások, beszámolók önálló jegyzetelése szintjére. 

Legyen képes az internet kritikus és tudatos használatára történelmi, filozófia- és 

etikatörténeti ismeretek megszerzése érdekében. 

Legyen képes különböző történelmi elbeszéléseket (pl. emlékiratok) 

összehasonlítani a narráció módja alapján. Legyen képes a különböző szövegek, 

hanganyagok, filmek stb. vizsgálatára és megítélésére a történelmi hitelesség 

szempontjából. Legyen képes történelmi jeleneteket elbeszélni, adott esetben 

eljátszani különböző szempontokból. Legyen képes erkölcsi kérdéseket felvető 

élethelyzeteket felismerni és bemutatni. Fogalmazzon meg önálló véleményt 

társadalmi, történelmi eseményekről, szereplőkről, jelenségekről, filozófiai 

kérdésekről. Legyen képes mások érvelésének összefoglalására, értékelésére és 

figyelembe vételére, a meghatározott álláspontok cáfolására, a 

véleménykülönbségek tisztázására, valamint a saját álláspont gazdagítására is. 

Legyen képes történelmi-társadalmi adatokat, modelleket és elbeszéléseket 

elemezni a bizonyosság, a lehetőség és a valószínűség szempontjából. Legyen 

képes összehasonlítani társadalmi-történelmi jelenségeket strukturális és 

funkcionális szempontok alapján. Legyen képes értékrendek összehasonlítására, 

saját értékek tisztázására. Értékelje a társadalmi-történelmi jelenségeket az 

értékrendek alapján.  

Legyen képes történelmi-társadalmi témákat vizuálisan ábrázolni, esszét írni 

(filozófiai kérdésekről is), ennek kapcsán kérdéseket világosan megfogalmazni. 

Legyen képes a történelmi időben történő sokoldalú tájékozódásra. Legyen képes 

a különböző időszakot bemutató történelmi térképek összehasonlítása során a 

változások (területi változások, népsűrűség, vallási megosztottság stb.) hátterének 

feltárására. 
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Legyen képes a nemzet, a kisebbség, a nemzetiség fogalmának és a helyi 

társadalom fogalmának szakszerű használatára, tudjon érvelni a társadalmi 

felelősségvállalás, illetve a szolidaritás fontossága mellett. 

Legyen képes átlátni a nemzetgazdaság, a bankrendszer, a vállalkozási formák 

működésének legfontosabb szabályait. 

Legyen képes munkavállalással összefüggő, a munkaviszonyhoz kapcsolódó 

adózási, egészség- és társadalombiztosítási kötelezettségek, illetve szolgáltatások 

rendszerét átlátni. 
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BIBLIAISMERET 

 
 

A Bibliaismeret alapvető feladata a Biblia igazságainak megismertetése, a Teremtő és 

Gondviselő Mennyei Atya bemutatása, és ezek alapján a gyerekek társaikhoz, családjukhoz és 

környezetükhöz való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és 

viselkedésmódjuknak a fejlesztése, alakítása. A Biblia és annak tanítása több évezredes múltra 

tekint vissza. A köznevelésben most újból bevezetésre kerülő hittan létfontosságú ahhoz, hogy 

a felnövő generációk keresztény emberként tudjanak majd szembenézni korunk megannyi új 

és régi kihívásával. A tantárgy legfontosabb pedagógiai jellemzője az erkölcstannal 

megegyezően az értékek közvetítése, valamint az, hogy Isten Igéjének alapnormái egyre 

inkább a tanulók viselkedésének belső szabályozó erőivé váljanak.  

A Bibliaismeret középpontjában a Mindenható Isten kijelentése áll, amely képes 

formálni a gyermeki személyiséget – testi, szellemi és lelki értelemben egyaránt. Ez határozza 

meg a tanulás-tanítás folyamatát, illetve a tartalmának szerkezetet.  A Biblia évezredek óta 

tartalmazza azokat az elidegeníthetetlen emberi jogokat, melyeket megfogalmaztak az Emberi 

Jogok Egyetemes Nyilatkozatában, valamint hazánk Alaptörvénye is rögzítette. Ezek a jogok 

alapvetően a közös teremtettségünkből, istenképűségünkből illetve Isten felénk való 

szeretetéből származnak. Minden embernek joga van a szabad élethez. Isten Igéje hirdeti a 

személy egyediségét, értékes voltát és a fajra, nemre való megkülönböztetés nélküli 

méltóságát. Ugyanakkor határozottan tanít a bűn, erkölcstelenség romboló hatásáról, és hirdeti 

a kiutat ezekből Jézus Krisztus által. A Bibliaismeret magába foglalja az ember minden fontos 

viszonyulását – Istenhez, a jóhoz és gonoszhoz, önmagához, társaihoz és közösségeihez, 

környezetéhez és a világhoz –, mert ezek alapozzák meg azt az értékrendet, amelyre az ember 

döntései során támaszkodhat.  

A Bibliaismeret egyben erkölcsi nevelés is. Egyik célja a tanulók erkölcsi érzékének 

fejlesztése, az Isten Igéjében megfogalmazott és általában az európai keresztény kultúra 

alapvető erkölcsi értékeinek tanulmányozása és alkalmazása a mindennapokban – azzal a 

szándékkal, hogy mindez segítségükre legyen a megfelelő életvezetés és értékrend 

kialakításában, az önálló véleményformálásban, erkölcsi problémáik tudatosításában és a 

felelős döntéshozatalban. Az erkölcsi kérdésekről való gondolkodás során az elemi értékek 

fokozatosan értékrenddé, többé-kevésbé koherens, folyamatosan formálódó 

meggyőződésekké állnak össze, amelyek később meghatározó módon befolyásolják a 

felnőttkori keresztény életmódot, életfelfogást és életminőséget. 

A Biblia értékközvetítő tanítás. Az isteni ihletettség, a több évezredes kipróbáltság és 

hatása a világra meggyőzően bemutatja, hogy napjainkban is létjogosult a belőle kiolvasható 

értékrend. Ezek alapján lehet véleményt formálni a cselekedetek és az elmulasztott 

cselekedetek, a társadalmi teljesítmények megítéléséről. Mindezek alapvetően összhangban 

állnak az egyetemes és európai emberi értékrenddel, amely az Alaptörvényből is megjelenik. 

Az értékek és a normák világosan megfogalmazottak. Vita és egyeztetés tárgyát ezek 

megélése, megvalósulása képezheti napjaink társadalmában, amikor a környezet a 

korábbiaknál kevesebb biztos tájékozódási pontot kínál a fiatalok számára.  

A magatartást befolyásoló értékek/erények egy része személyes jellegű, mivel az énnel 

és az identitással és az Istennel való személyes kapcsolatról szólnak. Más részük 
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interperszonális – másokra és a hozzájuk fűződő kapcsolatainkra vonatkozik. S megint más 

részük alapvetően társadalmi jellegű – közösségeinkhez és környezetünk egészéhez 

kapcsolódva fontos szerepet játszik abban, hogy világunk élhető, áldott és utódainkra is 

átörökíthető maradjon. A Biblia mindezt a két nagy parancsolatban foglalja össze: „Szeresd az 

Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. …Szeresd 

felebarátodat, mint magadat. (Máté evangéliuma 22. rész 37. 39. vers) 

A tananyag felépítése egyrészt lineáris, hiszen sorba veszi a Bibliai történeteket, 

másrész pedig spirális szerkezetű, mert az ünnepkörök évfolyamonként ismétlődően 

megjelennek. A nyolcadik évfolyamon pedig, előkerülnek a Biblia üzenete alapján az 

kamaszkor nagy kérdései, helyünk a világban.  

A hittantanár, Bibliaismeret tanító feladata elsősorban a Biblia és annak üzenetének 

megszerettetése. Történeteken, tanításokon keresztül segítheti a gyermekek ismeretének 

bővülését, de ezeken keresztül be kell mutatnia a napjainkban is jelen lévő és szerető Istent. 

Tagadhatatlan azonban – különösen az általános iskolai korosztály esetében –, hogy az 

eredmény döntő mértékben nem a közlések tartalmán, hanem a közvetítés módján múlik. Egy 

hiteles felnőtt, akinek Istenben vetett összhangban vannak a tetteivel, csupán a példája révén 

erősebb és maradandóbb erkölcsi hatást tud gyakorolni a gyerekekre, mint mások a 

szavaikkal. 

 A Bibliaismeret tanítását többféle pedagógiai módszer és tevékenység segítheti, 

amelyek legfontosabb közös jellemzője az élményszerűség, a fizikai, szellemi és lelki 

értelemben vett cselekvő tanulói részvétel. A Bibliaórák munkaformája lehet sok egyéb 

mellett: a beszélgetés, az önkifejező alkotás, a szerepjáték, a megfigyelés, a kérdezés, 

valamint az iskolai és a helyi közösség életébe, esetleges problémáinak megoldásába, a 

különböző szintű közösségi életbe való tevékeny bekapcsolódás például az ünnepkörök révén.  

Mindezzel összhangban az értékelés módja is részben eltér a hagyományos tantárgyi 

értékeléstől, miközben megtarthatja annak felépítését. A tanulók osztályzatokat kapnak. A 

fakultatív bibliaismeret oktatás során nem értékeljük a tanulókat, a bizonyítványban jelezzük, 

hogy részt vettek a bibliaismeret órákon.  

Osztályzattal értékelhető az egyéni vagy közös feladatokban való részvétel, illetve 

egy-egy konkrét tevékenység. Soha nem irányulhat viszont az értékelés azoknak a személyes 

vélekedéseknek a minősítésére vagy osztályozására, amelyek a gyermek életszemléletét 

tükrözi. 

Fontos, hogy tanulóink folyamatos visszajelzést, pozitív megerősítést kapjanak 

munkájukról. A tanár az értékelésben arra fókuszáljon, mi az, amit a tanuló tud. A 

bibliaismeret órákon nem a memória, nem a logika vagy a kézügyesség a lényeg. A tananyag 

átadásánál a tanárnak arra kell törekednie, hogy a tanulók aktív órai részvétele során a tanítási 

órán elsajátítsák a szükséges ismereteket. Lehetőség szerint csak szorgalmi feladatokat 

adjunk, ne legyen kötelező házi feladat. A memoritereket is közösen a tanítási órákon 

igyekezzünk megtanítani. Az így megszerzett tudásról az egyes fejezeteket követő írásbeli 

témazárók segítségével tájékozódhatunk, vagy projektfeladatokat adhatunk, s a projektmunkát 

értékelhetjük a témakör végén. Azonban ügyelnünk kell arra, hogy a bibliaismeret nem válhat 

a tanulók számára egy a többi tantárgyhoz hasonló számonkérési kötelezettséggel követelő 

ismeretanyaggá. Meg kell őrizni azt a többletet, amit a Biblia lelkülete és értékrendje 

képvisel. Az érdemjegyek kialakítása a humán tantárgyak értékelési metódusát kövesse.          
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9. osztály 
 

 

Heti: 1 óra 

Évente: 36 óra 

 

Tematikai egység Biblia 
Órakeret

5 óra 

Előzetes tudás, 

tapasztalat 
A Bibliáról megszerzett előzetes tudás. A családi, egyházi hitélet 

tapasztalata.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanulók megismertetése, érdeklődésének felkeltése a Biblia iránt. 

A Biblia páratlan voltának megértése. 

Felismerni Isten üzeneteként a Bibliát 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A Biblia Isten üzenete 

Mit jelent az Ószövetség illetve  jszövetség elnevezés? 

Hogyan tájékozódunk a Bibliában? 

A Biblia „Istentől ihletett” 

Hogyan szól az Isten az emberekhez? 

Miért olvassuk a Bibliát? 

 

A Biblia keletkezése  

Hogyan keletkezett az Ószövetség? 

Hogyan keletkezett az  jszövetség? 

A Biblia nyelvei 

A Biblia első fordításai 

A Biblia és a reformáció 

A Biblia a legek könyve 

 

A Biblia szerkezete – Az Ószövetség könyvei 

A törvény 

Történeti könyvek 

Költészeti és bölcseleti könyvek 

Prófétai könyvek 

 

A Biblia szerkezete – Az Újszövetség könyvei 

Az  jszövetség történeti könyvei 

Az apostolok levelei 

A Jelenések könyve 

 

A Biblia megbízhatósága - A Biblia világa 

Belső és külső bizonyítékok a megbízhatóságra 

A régészeti feltárások 

A Biblia tudományos pontossága 

A Holt-tengeri tekercsek 

A Biblia világa 

 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: Ókori népek 

történelme, Termékeny 

félhold, Egyiptom, 

Palesztina, Római 

Birodalom 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: Nyelv 

kifejező eszközei, 

írásbeliség  

 

Idegen nyelv: A nyelvi 

fordítás nehézségei 
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Biblia, Bibliai nyelvek, Ószövetség,  jszövetség, Megbízhatóság, 

Ihletettség, Bizonyíték 

 

 

Tematikai egység „Mi Atyánk” 
Órakeret

5 óra 

Előzetes tudás, 

tapasztalat 
A családi, egyházi hitélet tapasztalata. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Felismerni, hogy a Teremtő Isten egyben gondviselőnk, segítőnk és 

mennyei atyánk is lehet. 

Tudatosítani, hogy Istennek jó terve van az emberrel, a bűn és gonoszság 

ellenére is. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az Atya  

Az imádság: beszélgetés Istennel. 

Isten tulajdonságai 

A tékozló fiú története 

 

Isten a Teremtő 

Teremtés napjai 

Isten az Ő Szavával teremtett 

Az ember teremtése 

Az Isten által megteremtett világ jó volt 

 

A jó és rossz  

A bűneset 

A bűn következményei 

 

Isten a Gondviselő  

Mindennapi kenyerünk 

A csoda 

Az aggodalmaskodás 

Az ötezer ember megvendégelése 

 

Megbocsátás 

A gonosz szolga 

Megbocsátás titka 

Irgalom 

Magyar nyelv és 

irodalom: a közlési 

szándéknak megfelelő 

nyelvi és nem nyelvi 

jelek használata; 

mindennapi 

kommunikációs 

szituációk gyakorlása.  

 

 

Dráma és tánc: 

együttműködés 

szituációs játékokban, 

aktív szereplőként 

bekapcsolódni a 

megbeszélésekbe. 

 

Természetismeret: 

A természeti környezet 

sokszínűsége 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Imádság, teremtés, Bűn, Gonosz, Gondviselés, Csoda, Aggodalom, 

Megbocsátás, Irgalom  

 

 

Tematikai egység Jézus Krisztus személye 
Órakeret 

9 óra 

Előzetes tudás, 

tapasztalat 
A megelőző tematikai egységek Jézus Krisztusról szóló tanításai. 
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A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Megismerni Jézus Krisztus születésének, életének, halálának és 

feltámadásának körülményeit. 

Felismerni, hogy Jézus Krisztus emberként és egyben Istenként volt 

jelen a földön. 

Meglátni, hogy Jézus Krisztus valódi segítséget tudott adni az emberi 

szükségekre. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Jézus születése 

Karácsony 

Menekülés Egyiptomba,  

Betlehemi gyermekgyilkosság 

Keresztelő János 

Keresztelő János személye 

A bemerítés – keresztség 

Jézus bemerítkezése 

A jó pásztor 

Jézus, mint a jó pásztor 

A juhok és a pásztor 

Az elveszett juh 

A világ világossága 

Jézus Krisztus, a világ világossága 

A vak Bartimeus története 

Út, igazság, élet 

Jézus Krisztus az út, igazság, élet 

Zákeus története 

Virágvasárnap 

Virágvasárnap története 

Jézus Krisztus a király 

Nagyhét 

Nagycsütörtök 

Az utolsó vacsora 

Jézus az élet kenyere 

Nagypéntek: Jézus pere és halála 

Húsvét 

Jézus Krisztus feltámadása 

A feltámadt Jézus szemtanúi 

Jézus Krisztus a feltámadás és az élet 

Magyar nyelv és 

irodalom: műfaji 

jellegzetességek, 

szituációs 

kommunikáció 

gyakorlása 

 

Dráma és tánc: 

Dramatizált előadása a 

történetnek 

 

Természetismeret: Az 

ember és az állatvilág 

kapcsolata, az emberi 

test 

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek:: Római 

birodalom kora, 

Palesztina, Hellén 

kultúra 

 

Vizuális kultúra: A 

témákhoz kapcsolódó 

képzőművészeti 

alkotások 

Kulcsfogalmak/

fogalmak 
Megváltás, Áldozat, Keresztség, Bemerítés, Kereszthalál, Feltámadás 

 

 

Tematikai egység 

Isten szólt… 

Isten üzenete az Ószövetségben az özönvíztől Dávid 

királyig 

Órakeret

11 óra 
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Előzetes tudás, 

tapasztalat 
Az előző tematikai egységek Ószövetségi vonatkozású témái 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Megérteni az Ószövetségi történetek alapján, hogy Isten különböző 

módokon szól az emberekhez. 

Felismerni, hogy érdemes Isten vezetéséhez igazítani az életünket. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Isten szava az Ősidőkben 

Isten szólt Nóéhoz - Az özönvíz története 

Szemben Isten szavával -Bábel tornya 

 

Isten szava az Ősatyákhoz 

Isten szólt Ábrahámhoz - Ábrahám élete 

Isten szólt Jákóbhoz  - Jákób tusakodása  

 

Isten terve és szabadítása 

Isten szólt Józsefhez - József élete  

Isten szólt Mózeshez - A tíz csapás 

Isten szólt Józsuéhoz - Jerikó elfoglalása 

 

Isten szava a királyság korában 

Isten szól a prófétán keresztül – A kiválasztás 

Saul engedetlensége - A bűn 

Dávid és Góliát - A hit 

Dávid és Jonatán – Barátság 

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek: Őskor, Ókor, 

Birodalmak 

kialakulása, Egyiptom 

 

Vizuális kultúra: Az 

események 

megjelenítése 

különböző 

képzőművészeti 

eszközökkel 

 

Dráma és tánc:  

történetek feldolgozása 

különféle drámajátékos 

tevékenységekkel. 

Kulcsfogalmak/

fogalmak 

Özönvíz, Bábel, Elhívás, Engedelmesség, Kiválasztás, Bűn, Hit, Barátság 

 



 602. 
 

10. osztály 
 

Heti: 1 óra 

Évente: 36 óra 

 

Tematikai egység A Nagy parancsolatok 
Órakeret

12 óra 

Előzetes tudás, 

tapasztalat 
A Bibliaismeret tárgy 9. osztályban tanult tematikai egységei  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Megismerni a Tízparancsolat törvényeit. 

Megérteni az Isteni parancsolatok célját. 

Felismerni a Szeretet parancsának egyediségét. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

A Tízparancsolat 

1.parancsolat - Az Egy Isten tisztelete 

-Dániel barátai a tüzes kemencében 

2.parancsolat - A láthatatlan Isten tisztelete  

Az aranyborjú 

3.parancsolat - Isten nevének tisztelete  

Beszédünk, Péter fogadkozása 

4.parancsolat - Nyugalomnap tisztelete  

Teremtés, Manna 

5.parancsolat - Szülők tisztelete  

Ézsau és Jákób 

6.parancsolat - Az élet tisztelete 

Jézus tanítása, Káin és Ábel 

7.parancsolat - A házasság tisztelete 

Dávid és Bethsabé 

8.parancsolat - A tulajdon tisztelete  

Ákán bűne 

9.parancsolat - Az igazság tisztelete  

Jézus a nagytanács előtt 

10.parancsolat – A megelégedettség tisztelete 

Nábót szőlője 

 

A Szeretet parancsolata 

Isten szeretete és az ember szeretete 

Szeretetnyelv 

  

Természetismeret:  

Természeti törvények 

 

Erkölcstan: 

A tisztelet fogalma, 

határai, hatásai, 

elvárások, tekintély 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: a 

tömegkommunikáció 

legfőbb üzeneteinek 

dekódolása. 

 

 

Vizuális kultúra: 

Szabad asszociációs és 

vizuális játékok az 

adott témára 

a(tisztelet, félelem, 

gyűlölet, kísértés, 

lopás, hazugság). Az 

előhívott impressziók 

megjelenítése síkban, 

térben, időben. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Tisztelet, Szentség, Nyugalomnap, Bálvány, Szeretet, Tulajdon, 

Megelégedettség, Házasság, Szülők 

 

 

Tematikai egység Királyok és próféták I. 
Órakeret

10 óra 

Előzetes tudás, 

tapasztalat 
Az 9. osztályos Bibliaismeret „Isten szólt…” tematikai egysége, a 10. 

osztályos Bibliaismeret „Nagy parancsolatok” tematikai egysége 
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A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Megismerkedni az Ószövetségi királyok életével, jó és rossz 

döntéseivel. 

Megérteni a próféták szolgálatát a bibliai történeteken keresztül 

Felismerni Isten történelemformáló tervét. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Salamon 

Salamon királysága 

Salamon bölcsességet kér az  rtól 

Salamon ítélete 

Salamoni templom 

Az ország kettészakadása 

A kettészakadás okai 

Az orzság kettészakadásának következményei 

Illés próféta 

Illés a sareptai özvegynél 

Istenítélet a Karmel-hegyen 

Illés menekülés – Isten gondviselése 

Illés elragadtatása 

Elizeus próféta 

Elizeus története 

A sunemi asszony története 

Naámán gyógyulása 

  

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek:  

Időszalag készítése 

Régészeti kutatások a 

templom környékén 

Magyar nyelv és 

irodalom: képek és 

formák a költészetben; 

az irodalmi művek 

szóbeli és írásbeli 

szövegműfajainak 

jellemzői. 

 

Vizuális kultúra, 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret 

Irodalmi, zenei, filmes 

élmények felidézése, s 

a létrejött személyes 

tartalmak 

megjelenítése a 

kifejezési szándéknak 

megfelelő anyagok, 

eszközök, méretek 

felhasználásával (pl. 

színes, grafikai 

technika, mintázás, 

konstruálás, installáció 

talált tárgyakból, fotó). 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Bölcsesség, Hatalom, Templom, Isten lakhelye, Próféta, Elragadtatás 

 

Tematikai egység Az apostolok cselekedetei 
Órakeret

8 óra 

Előzetes tudás, 

tapasztalat 
Az 9. osztályos Bibliaismeret Jézus Krisztus személye tematikai 

egysége 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Megismerkedni az apostoli korral, az Egyház kialakulásával, az első 

gyülekezetek születésével. 

Megérteni Pünkösd lényegét és üzenetét. 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Mennybemenetel és Pünkösd 

Jézus mennybemenetelének története 

Az első Pünkösd eseményei 

Pál apostol 

Pál megtérése 

A pogányok megtérése, az Antiókhiai gyülekezet 

Pál misszióútjai 

Pál Jeruzsálembe megy és elfogják 

Pál a császárhoz fellebbez (Fesztusz és Agrippa előtt) 

Pál hajótörése és megmenekülése 

Pál Máltán 

Pál Rómában 

  

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek:  

Római birodalom 

kiterjedése, felépítése, 

hatása, 

államszervezete, a 

római jog rendje 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

 Az irodalmi művek 

szóbeli és írásbeli 

szövegműfajainak 

jellemzői. 

 

Dráma és tánc 

Érzékelés, 

megfigyelés, 

felismerés, emlékezet, 

fantázia, megjelenítés 

játékai. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Mennybemenetel, Pünkösd, Megtérés, Szentlélek, Gyülekezet, Egyház, 

Misszió,  

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

Részvétel a közös feladatokban, beszélgetésekben, játékokban 

A Biblia főbb jellemzőinek ismerete  

Ismerje a következő bibliai történeteket: Dávid és Góliát, Jézus születése, 

halála és feltámadása, A jó pásztor története 

A Miatyánk, az.1.Tim.3:16-17., és az 1.Sám 16:7/b memoriter szintű 

ismerete 

Életkorának megfelelően definiálja a következő fogalmakat: bűn, hit, 

Krisztus, szeretet 

Tudja megfogalmazni az advent, a karácsony, a nagypéntek és a húsvét 

lényegét. 

Ismerje Káin és Ábel, valamint Salamon ítéletének történetét. 

A tíz parancsolat (2.Móz.20:2-17), a Péld. 9:10.,  az ApCsel 1:8. 

memoriter szintű ismerete 

Tudja megfogalmazni a virágvasárnap és a pünkösd, mint keresztény 

ünnep lényegét. 
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11. osztály 
 

Heti: 1 óra 

Évente: 36 óra 

 

Tematikai egység Királyok és próféták II. 
Órakeret

10 óra 

Előzetes tudás, 

tapasztalat 
Az 10. osztályos Bibliaismeret Királyok és próféták I. tematikai egysége 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Megismerkedni az Ószövetségi királyok életével, jó és rossz 

döntéseivel. 

Megérteni a próféták szolgálatát a bibliai történeteken keresztül. 

Felismerni Isten történelemformáló tervét. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Júda királyai és prófétái a babiloni fogság előtt 

Ezékiás király 

Ézsaiás próféta elhívás és élete 

Manassé uralkodása 

Jósiás király 

Jeremiás próféta szolgálata 

Isten népe a fogság idején 

Eszter könyve 

Eszter Királynő lesz 

Eszter közbenjárása és a szabadulás 

Dániel Babilóniában 

A király álma 

Dániel az oroszlánok vermében 

Jónás próféta 

Jónás könyve  

Jónás az engedetlen próféta 

Ninive megtérése 

 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek:  

Ókori birodalmak, 

Asszíria,  j babilóniai 

birodalom, Egyiptom, 

történetírás, 

forráselemzés 

Magyar nyelv és 

irodalom: A 

kommunkációs 

szituációk 

megfigyelése, 

megbeszélése és 

elemzése 

 

 

Kulcsfogalmak/

fogalmak 

Királyság, Próféta, Fogság, Ítélet, Közbenjárás, Kijelentés, Megtérés 

 

 

Tematikai egység Pál levelei 
Órakeret

8 óra 

Előzetes tudás, 

tapasztalat 
Az 10. osztályos Bibliaismeret Apostolok cselekedetei tematikai 

egysége 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Pál apostol leveleinek megismerése. 

Felismerni a levelekben található alapvető üzeneteket. 

Megérteni, hogy a levelek tanítása mit jelent számunkra. 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Pál apostol válogatott levelei 

Pál levele a rómaiakhoz 

-Hit általi megigazulás 

-Kegyelemből fakadó üdvösség 

Pá1első levele a korinthusiakhoz 

-Szeretet himnusza 

Pál második levele a korinthusiakhoz 

-Ó- és  jszövetség kapcsolat 

Pál levele a galatákhoz 

-Törvény és kegyelem 

Pál levele az efézusiakhoz 

-Lelki fegyverzet 

Pál levele a filippiekhez 

-Krisztus himnusz 

Pál levele a kolosséiakhoz 

-A keresztyén család 

Pál első leveleTimóteushoz 

-Példaadás 

Magyar nyelv és 

irodalom: A levél, mint 

irodalmi műfaj, a 

himnusz 

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek:  

Római birodalom 

kiterjedése, felépítése, 

hatása, államszervezete, 

a római jog rendje, 

család 

Biológia   egészségtan: 

leány és női, fiú és férfi 

szerepek a családban, a 

társadalomban; 

Kulcsfogalmak/

fogalmak 

Levél, hit, megigazulás, kegyelem, üdvösség, szeretet, himnusz, 

Ószövetség,  jszövetség, Törvény, Kegyelem, Lelki fegyverzet, 

Keresztény család 

 

 

Tematikai egység Zsoltárok 
Órakeret

6 óra 

Előzetes tudás, 

tapasztalat 
Az 9. osztályos Bibliaismeret Biblia, Isten szólt.. tematikai egységei 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Megismerni a zsoltárköltészet műfaji sajátosságait. 

Megérteni az Istennel való kapcsolat kifejezésének fontosságát 

költészetben és énekekben. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Zsoltárok könyve 

Zsoltárok, mint a Biblia énekeskönyve 

Az Istenben bízó ember költészete 

Messiási zsoltárok 

A prófétikus üzenetek 

Pásztor metafora 

Isten szeretetének és hűségének költői kifejezése 

Bűnbánati zsoltár 

A megalázkodás és helyreállás lehetősége 

Mózes imádsága 

A mulandó ember bizalma az örökkévaló Istenben 

Isten dicsőítése 

Isten magasztalásának sokszínűsége 

Magyar nyelv és 

irodalom: A zsoltár, 

mint irodalmi kifejező 

eszköz, érzések, 

benyomások kifejezése 

a költészetben,  

Biológia   egészségtan:  

mások megismerése, 

megítélése és a 

kommunikáció; 

alkalmazkodás, 

áldozatvállalás, 

konfliktuskezelés, 

probléma feloldás; 
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Kulcsfogalmak/

fogalmak 
Zsoltár, Isten dicsőítése, Magasztalás, Messiás, Prófécia, Metafora, 

Bűnbánat, Alázat,  

 

 

Tematikai egység Újszövetési levelek, Jelenések könyve 
Órakeret

6 óra 

Előzetes tudás, 

tapasztalat 
Az 11. osztályos Bibliaismeret Pál levelei tematikai egysége 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az egyetemes levelek üzenetének megismerése és megértése. 

Felismerni az apokaliptikus kijelentés szimbólumait. 

Megérteni Isten végcélját a teremtett világgal. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

A zsidókhoz írt levél 

A hit példaképei 

Egyetemes levelek 

Jakab levele 

A kísértés 

Péter első levele 

Tisztelet és engedelmesség a hatalom képviselői felé 

Jelenések könyve 

Az apokaliptika 

János Patmosz szigetén 

A hét pecsét 

Krisztus ezeréves uralma 

Halottak feltámadása,  

Utolsó ítélet 

 j teremtés 

  

 Magyar nyelv és 

irodalom: A levél, mint 

irodalmi műfaj, az 

apokaliptikus irodalom 

Földrajz: Földközi 

tenger, Törökország, 

Görögország 

 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek:  

Római birodalom 

kiterjedése, felépítése, 

hatása, államszervezete, a 

római jog rendje, család 

egyenlőség és 

egyenlőtlenségek a 

társadalomban; 

állampolgári jogok és 

kötelességek; 

 

Kulcsfogalmak/

fogalmak 

Hit, példakép, kísértés, tisztelet, engedelmesség, hatalom, apokaliptika, 

végidők, feltámadás, ítélet, új teremtés 
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V. rész 

 

 

Közismereti tantárgyak helyi 

tanterve 

 

Szakközépiskola 
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Bevezető 

 

A szakközépiskolai közismereti képzés óraszámait a jogszabályi előírásoknak 

megfelelően a  

22/2016. (VIII. 25.) EMMI rendelet a kerettantervek kiadásának és 

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

módosításáról, és annak melléklete, 10. melléklet – Kerettanterv a 

szakközépiskolák 9–13. évfolyama számára alapján állítottuk össze 

A szabadon felhasználható órakeretet az iskola sajátosságaihoz közelítettük.  

 
A közismereti képzés heti óraszámai 
 

A közismereti és szakmai órák aránya 

 

Területek 9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam 

Közismeret Kötött órák 15 óra 9 óra 6 óra 

Szabadon 

felhasználható órakeret 
3 óra 2 óra 3,5 óra 

Összesen 18 óra 11 óra 9,5 óra 

Szakmai 

elmélet és 

gyakorlat 

Kötött órák 14,5 óra 23 óra 23 óra 

Szabadon 

felhasználható órakeret 
2,5 óra 2 óra 2,5 óra 

Összesen 17 óra 25 óra 25,5 óra 

Heti összes óraszám 35 óra 36 óra 35 óra 

 

 

A közismereti órák eloszlása 

 

Tantárgyak 9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam 

Kommunikáció – 

magyar nyelv és 

irodalom 

2 óra 1 óra – 

Idegen nyelv 2 óra 2 óra 2 óra 

Matematika 2 óra 1 óra – 

Társadalomismeret 2 óra 1 óra – 

Természetismeret 3 óra – – 

Testnevelés* 5 óra 5 óra 5 óra*** 

Osztályközösség-

építő Program 
1 óra 1 óra 1 óra 

Szabad órakeret** 1 óra 0 óra 1,5 óra 

Összesen:  18 óra 11 óra 9,5 óra 

 

http://kerettanterv.ofi.hu/20160825_szakkozepiskola.docx
http://kerettanterv.ofi.hu/20160825_szakkozepiskola.docx
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* Az Nkt. értelmében az iskoláknak az adott osztályokban csak azokon a tanítási napokon 

kell megszervezniük a mindennapos oktatást (legalább napi egy testnevelésóra 

keretében), amelyeken közismereti vagy szakmai elméleti oktatás is folyik. Ha ennek 

eredményeként a heti öt testnevelésóra nem teljesíthető, a fennmaradó órák a szabad 

órakeret részévé válnak, így annak felhasználásáról az intézmények dönthetnek. 

  

** A szabad órakeret felhasználásáról az iskola dönt, így például az informatika oktatását is 

beemelheti a helyi tantervébe (ehhez a kerettanterv külön informatika tantárgyi 

kerettantervet is ajánl).  

 

*** A szakközépiskola 11. évfolyamán a szakgimnázium számára készült testnevelés és sport 

kerettanterv 11–12. évfolyamának tartalmából lehet választani a rendelkezésre álló 

óraszámoknak megfelelően. (Ez nem érvényes a háromórásra tervezett testnevelés és 

sport kerettantervre, amely már csak három évfolyamra [9–11.] készült.) 

 

 

 

A szabad órakeret felhasználása után: 

 

 

Tantárgyak 9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam 

Kommunikáció – 

magyar nyelv és 

irodalom 

3 óra 2 óra 1,5 

Idegen nyelv 2 óra 2 óra 2 óra 

Matematika 2 óra 2 óra 2 óra 

Társadalomismeret 2 óra 1 óra – 

Természetismeret:  – – 

Fizika 1 óra - - 

Biológia 1 óra - - 

Kémia 0,5 óra - - 

Földrajz 0,5 óra - - 

Testnevelés* 3 óra 3 óra 3 óra 

Osztályközösség-

építő Program 
1 óra 1 óra 1 óra 

Informatika 1 óra - - 

Rajz és vizuális 

kultúra 
1 óra - - 

Összesen:  18 óra 11 óra 9,5 óra 
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KOMMUNIKÁCIÓ – MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 
(KOMA) 

 

Az olvasási, a szövegértési és a kommunikációs készségek, képességek fejlesztése döntő 

szerepet játszik a társadalmi beilleszkedésben és sikerességben, ezért kitüntetett szerepet 

játszik a szakközépiskola közismereti programjában. A társadalmilag elfogadott 

kommunikációs formák, viselkedésminták megismerése és használati módjuk elsajátítása 

nagyrészt e tantárgy keretei között zajlik. A tantárgy tanításának alapvető célja a biztos 

alapkészségek kialakítása: a magabiztos írás, a helyesírás, az olvasás és a kommunikáció. A 

program ugyanakkor lehetőséget teremt arra is, hogy a tanulók művészeti, irodalmi 

tájékozottságot szerezzenek, ízlésük, véleményük formálódjon, képesek legyenek köznapi, 

közéleti és művészeti témákról is beszélgetni.  

Ez a tantervi program elsősorban nem ismereteket kínál, hanem a szemléletet alakítja, azt 

mutatja meg, hogyan érdemes tanulni, hogy lehet továbblépni, fogódzókhoz jutni. Olyan 

tudást és képességeket fejleszt, amelyek a mai világban elengedhetetlenek. Segít megérteni, 

hogy tanulni és gondolkodni kell. Hogy a rossz válasz jobb, mintha eleve elutasítjuk a 

gondolkodást. A program komoly partnernek tekinti, gondolkodásra és tevékenységekre hívja 

a tanulókat fejlődésük, boldogulásuk érdekében. 

A kerettanterv fontos eleme, hogy kapcsolatot teremt a tudományos eredmények és az iskolai 

tanulás, a tudomány és a hétköznapok között. Megmutatja a már sok kudarcot tapasztalt 

diákoknak, hogy az órai témákkal való foglalkozás örömforrás is lehet, az óra élményeket is 

adhat. Mindeközben remélhetően kiegészíthetjük és továbbépíthetjük a diákok általános 

iskolából hozott hiányos tudását, és fejleszthetjük képességeiket. A program szokatlansága 

ellenére is tartalmaz olyan elemeket, amelyeket az érettségire való felkészülés során is 

hasznosíthatnak azok, akik tovább akarnak tanulni.  

A magyar nyelv és irodalom tantárgyat a többi közismereti tantárggyal egységben kell 

tanítani. A tantervi tematika igazodik az osztályfőnöki órákon kijelölt átfogó témákhoz.  

Minden évfolyamon négy csomópontja van a tananyagnak: a) kommunikáció, b) nyelvtan, c) 

szövegértés/szövegalkotás, d) művészeti, irodalmi nevelés és médiaismeret. Törekedni kell 

arra, hogy a beszéd mellett minden órán sor kerüljön írásra, olvasásra, a helyesírás 

gyakorlására, irodalmi művekkel, képekkel való találkozásra. Ezek arányát és mélységét 

azonban az érintettségnek, az érdeklődésnek kell meghatároznia.  

A kommunikációs csomópont a domináns, hiszen az eredményes kommunikáció technikáinak 

elsajátítása a társadalmi sikeresség egyik kulcsa. A többi csomópont ehhez kapcsolódik. Ezt a 

területet mindig kiemelten kell kezelni. Olyan helyzeteket célszerű teremteni, amelyekben 

konkrét szituációkat kell megoldaniuk a diákoknak; az elméletnél sokkal fontosabb a 

gyakorlat. Az egyéni kommunikációtól a társadalmi kommunikációig számos területet érint a 

kerettanterv. Az egyes kommunikációs témákhoz sokféle út vezethet: az életből vett 

szituációs játék, médiához köthető feladat vagy valamilyen irodalmi mű, esetleg szövegtani 

feladat egyaránt lehet kiindulópont, a lényeg az, hogy sikerüljön felkelteni az osztály 

érdeklődését. Meg kell érinteni a diákokat, érzékennyé kell őket tenni a téma iránt, felkelteni 

az érdeklődésüket, megmutatni, hogy ezek a tananyagok nem fölösleges tudást hordoznak, 

hanem a mindennapok részei, s így megismerésükkel, a velük való foglalkozással 

életminőségüket, sikerességüket tudják javítani. 

Nyelvtani csomópont: a szűken vett nyelvtani rész nem haladja meg lényegesen az általános 

iskolában tanultakat, azt ismétli, illetve mélyíti el. Szemlélete azonban tágabb, arra helyezi a 

hangsúlyt, hogy a nyelvtan/nyelvészet a grammatikai szabályok alkalmazásánál sokkal 

szélesebb körben is értelmezhető. Ebben a csomópontban szerepelhetnek a külön meg nem 

jelölt, a tanár által az osztály, esetleg az egyes tanulók fejlesztési igényei szerint megválasztott 

rövid és szisztematikus helyesírási feladatok is. 
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A szövegértés/szövegalkotás csomópontban kapott helyet az olvasás- és íráskészség 

fejlesztése. Minél több alkalmat kell találni arra, hogy a diákok némán és hangosan is 

olvassanak, mivel sok esetben éppen olvasási nehézségeik miatt küzdenek alapvető 

szövegértési gondokkal. Az írásos feladatok is fontosak, füzetbe és feladatlapokra is írhatnak 

a tanulók. Az írásbeli munkát mindig ellenőrizze és javítsa a tanár, lehetőség szerint óra 

közben. A tanulók kapjanak lehetőséget arra, hogy bármilyen más órán felmerülő szövegértési 

problémájukat felvethessék ezeken az órákon. 

Az irodalom/művészet csomópont: az ajánlott szövegválogatás nem törekszik semmilyen 

kánon követésére vagy irodalomtörténeti áttekintésre, jóllehet számos szöveg szerepel a 

magyar és világirodalom különböző korszakaiból. Kortárs szerzők is szép számmal találhatók 

az anyagban, hogy a mai szövegeknek is legyen esélyük arra, hogy megszólítsák a diákokat, 

illetve, hogy a tanulók kortárs alkotásokkal is találkozzanak. Ezekben az esetekben se 

hagyományos műelemzés folyjon, hanem kerüljön sor a személyes érzések, az érintettség, a 

szövegek által kiváltott reakciók megbeszélésére.  

Nem irodalomtörténetet, szerzőket, nagy műveket kell tanítani, hanem egy-egy mű adott 

témához kapcsolásával azt kell megmutatni, hogy az irodalmi szöveg is lehet érdekes, 

izgalmas, kapcsolódhat a diákok életéhez. Minél élményszerűbb a találkozás, annál nagyobb 

az esély az olvasással kapcsolatos pozitív attitűd kialakítására. Bár nincs irodalomtörténet, a 

különböző korokból vett (főleg magyar) irodalmi művek arra is jók, hogy felismerjék a 

diákok, hogy ezek a szövegek egy (a magyar) hagyomány és a magyar kultúra részei. A 

modern szerzők, a modern kultúra, sőt a tömegkultúra is segíthet eljutni a klasszikus 

értékekhez, hiszen a populáris kultúra általában a klasszikus kultúra alapvető struktúráit 

másolja, annak eszköztárát veszi át, tematikája pedig sokszor motiválóbb és érdekesebb lehet 

a diákok számára.  

A magyartanítás hagyományos tartalmaival és felépítésével kapcsolatban a szakközépiskolai 

tanulók többsége negatív élményeket szerzett. A művészeti nevelés alapvető célja az, hogy a 

műalkotásokkal való találkozás során pozitív érzések érjék a diákokat. Örömet találó, 

gondolkodni akaró emberek nevelése a cél.  

A kerettanterv épít a diákok életében is egyre nagyobb szerepet betöltő digitális és vizuális 

kultúrára (fotó, film, digitális tartalmak stb.), illetve a média pozitív és negatív jelenségeinek 

értelmezésére is. A fiatalok sokszor könnyebben jutnak el a virtuális világ és vizualitás felől a 

szövegekhez, mint fordítva. A most szakközépiskolába kerülő fiatalok már a Z generáció 

tagjai, akik a digitális világba születtek, teljes természetességgel használják a digitális 

eszközöket, szabadidejükben a világhálón élnek, sokkal nehezebben illeszkednek be szűk, 

valóságos környezetükbe. A kerettantervnek és a hozzá kapcsolódó közismereti programnak 

ezt figyelembe kell vennie. Ugyanakkor a média működésének, illetve a manipuláció 

hatásmechanizmusainak megértése is nagyon fontos cél. 

A Kommunikáció – magyar nyelv és irodalom (KOMA) műveltségterület a Szaki programban 

kitüntetett szerepet játszik, mert az alapvető kulcskompetenciák közül többnek a 

fejlesztésében is jelentős helye van: az anyanyelvi és a kulturális kompetencia fejlesztésében 

elsőrendűen, ezen kívül a tanulási képességek fejlesztésében, a szociális és állampolgári 

kompetencia erősítésében, sőt a digitális kompetencia fejlesztésében is. Az általános iskolát 

végzett tanulók jó része az alapvető kompetenciák hiányával érkezik a szakközépiskolába, 

tehát egy alapos mérés után fokozatos, egyénre szabott fejlesztésben kell részesülniük. Az 

általános iskolából hozott hiányok csökkentése mellett tovább kell fejleszteni kommunikációs 

és szövegértési/szövegalkotási képességeiket. A Nemzeti alaptantervben is megfogalmazott 

nevelési célok tekintetében elsőrendű szerepe van a műveltségterületnek abban, hogy a 

tanulók önismerete, erkölcsi magatartása, felelősségvállalása, jövője, szakmai pályája iránti 

elkötelezettsége megfelelően alakuljon. Ezt a fejlesztést a 9. évfolyamon tervszerűen kell 
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elkezdeni, hogy mire a tanulók elhagyják a szakközépiskolát, és munkába állnak, 

felelősségteljes állampolgárokká, a társadalom hasznos tagjaivá váljanak. 

 

 

9. évfolyam 

 

A 9. évfolyamon heti két óra áll rendelkezésre. A kerettanterv az éves óraszám 90%-át fedi le, 

azaz 64 órát határoz meg.  

A kerettantervet megvalósító KOMA program ezen az évfolyamon három, az osztály számára 

megvalósítandó projektfeladatot is ajánl: az első három hónapban (trimeszterben) egy 

virtuális osztálykönyvet hoznak létre a diákok, amely alkalmas az osztály megismerésére, a 

közös munka, közös feladatvégzés kereteinek megtalálására. A második harmadban 

osztályújságot készítenek, ennek megvalósításához már magasabb szintű együttműködésre 

van szükség. A harmadik harmadban egy történetet írnak közösen (ehhez készíthetnek 

fotókat, rövidfilmeket is).   

 

A 9. évfolyam legfontosabb céljai: 

— a szóbeli és írásbeli kommunikáció fejlesztése, hátránykompenzálás; 

— a teljes mondatokban való fogalmazás igényének felkeltése; 

— ismerjék fel és alkalmazzák a helyesírási alapelveket; 

— saját vélemény megfogalmazása szóban és írásban; 

— a köznyelvi és irodalmi szöveg különbségeinek felismerése; 

— ismerjenek fel néhány jelentéstani elemet a művészi nyelvben; 

— ismerjenek fel néhány alakzatot és szóképet; 

— legyenek képesek rokon értelmű szavakkal változatosabbá tenni mondanivalójukat; 

— legyenek képesek szóban és írásban logikusan elmesélni egy történetet; 

— ismerjék néhány egynyelvű szótár használatát; 

— legyenek képesek néma olvasással szövegek megértésére és az olvasottak 

felidézésére;  

— legyenek képesek történetet írni előre meghatározott szempontok segítségével;   

— tudjanak vázlatot készíteni megadott szempontok alapján; 

— legyenek képesek stílusváltásra hivatalos helyzetben; 

— ismerjék fel a manipuláció eszközeit a különböző médiumokban és műfajokban; 

— szerezzenek gyakorlatot a vizuális, a hangzó és a komplex információk 

megértésében; 

— ismerjék meg az online kommunikáció módjait, írott és íratlan szabályait. 

 

 

Témakör Óraszám 

Személyes kommunikáció – Tömegkommunikáció 11 

Vizuális és verbális kommunikáció kapcsolata; 
Hivatalos kommunikáció 

12 

A nyelv és a nyelvtan rendszere 12 

Mondat – szöveg – jelentés 11 

Szövegértés, szövegalkotás I. 
A szövegek szerkezete 

12 
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Szövegértés, szövegalkotás II. 
A történetalakítás eszközei 

12 

Irodalom – művészetek – média I. 
Művészeti ágak, műnemek, műfajok 

11 

Irodalom – művészetek – média II. 
Az irodalom és a vizuális kultúra formanyelve és eszközei 

11 

Rendszerezés, számonkérés 16 

 108 
 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Személyes kommunikáció – Tömegkommunikáció 

Órakeret:  

11 óra  

Előzetes tudás 

Az általános iskolából hozott, igen változatos szintű kommunikációs 

ismeretek. A kommunikáció elemeinek ismerete. Alkalmazkodás a 

kommunikációs helyzetnek megfelelő normákhoz. Hajlandóság az 

együttműködésre. 

A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

A szóbeli kommunikáció személyes sikerének fokozása a 

kommunikáció verbális és egyéb összetevőinek tudatosításával. Az 

üzenet kódolásának és dekódolásának gyakorlása. Az udvarias, 

köznyelvi normának megfelelő kommunikáció igényének 

felébresztése és gyakorlása. A személyközi és a társadalmi, valamint a 

tömegkommunikáció fogalmának megismerése, ezek 

megkülönböztetése. A tömegkommunikáció csatornáinak és 

eszközeinek ismerete, a manipuláció felismerése. Az online 

kommunikáció módjainak, írott és íratlan szabályainak megismerése; 

az egyén felelősségének tudatosítása az internetes kommunikációban. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Önismeret, énkép, énkép-kommunikáció, én és a csoport. A 

kommunikáció alapmodellje, összetevőinek azonosítása, 

értelmezése. 

A nonverbális kommunikáció elemei, sajátosságai, működési 

mechanizmusai (pl. testbeszéd, térközszabályozás, arcjáték). 

A közös nyelv és a nonverbális kommunikáció szerepe a 

megértésben; a verbális és a nonverbális kommunikáció 

összhangja; dekódolás.  

A verbális kommunikáció jelentősége és lehetséges formái. A 

kommunikáció sikere, a kulturális és a nyelvi szabályok szerepe a 

megértésben.  

Etikett a kommunikációban. Kommunikáció az interneten. Netikett 

a Facebookon, e-mailben és online csevegés közben.  

Előzetes elvárások a kommunikációban, a megértés csapdái, emberi 

játszmák. 

A kommunikáció szintjei. A társadalmi kommunikáció fogalma. A 

társadalmi kommunikáció csatornái. Centrum és periféria. A 

társadalmi kommunikáció egyéb területei: hivatalos szövegek (pl. 

menetrend, betegtájékoztató, banki dokumentumok, álláshirdetések 

értelmezése). 

Tömegkommunikáció és műfajai. A manipuláció fogalma és 

hatásmechanizmusai.  

OKÉ-tematika 

illeszkedő részei. 

Társadalomismeret: 

társadalmi 

kommunikáció, 

tömegkommunikáció, 

centrum-periféria. 

Természetismeret, 

matematika: 

kommunikációs 

képességeket fejlesztő 

gyakorlatok. 

Idegen nyelv: 

nonverbális 

kommunikáció, 

testbeszéd, eltérő 

szabályok különböző 

kultúrákban. 

 

http://www.kommunikacio-alapjai.hu/index.php/altalanos-modell.html
http://www.kommunikacio-alapjai.hu/index.php/altalanos-modell.html
http://www.kommunikacio-alapjai.hu/index.php/jellegzetessegek/kommunikacio-szintjei.html
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Kommunikációs gyakorlatok és játékok. Az értő figyelem 

felkeltése, fenntartása beszélőként; hallgatóként pedig gyakorlása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Énkép, kommunikáció, testbeszéd, mimika, gesztusnyelv, arcjáték, 

térközszabályozás, kódolás, dekódolás, üzenet, rétegnyelv, 

kommunikációs zavar, tömegkommunikáció, hír, vélemény, 

manipuláció, sajtó, netikett. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Vizuális és verbális kommunikáció kapcsolata; 

Hivatalos kommunikáció 

Órakeret:  

12 óra  

Előzetes tudás 

Ismeretek a kommunikáció verbális és nonverbális elemeinek 

működéséről, a tömegkommunikációról és a manipulációról. 

Ismeretek a vizuális kommunikációról, gyakorlat a képi nyelv 

elemzésében. 

A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

A kommunikáció kulturális meghatározottságának tudatosítása. 

A reklámnyelv megfigyelése és megértése különböző reklámhordozók 

esetében, a manipuláció felismerése. 

Filmnyelvi kommunikációs eszközök felismerése, megismerése és 

alkalmazása. 

A vizuális, a hangzó és a komplex információk megértésének 

továbbfejlesztése. 

A színek jelentéshordozó szerepéről való tudás elmélyítése.  

Ismerkedés a zenei nyelvvel, a nyelv zenéjének tanulmányozása. 

A hivatalos és a társalgási stílus megkülönböztetése saját 

gyakorlatban. 

Hivatalos kommunikáció műfajainak, szövegtípusainak, 

szabályrendszerének megismerése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A kommunikáció kulturális meghatározottsága, kulturális 

antropológiai szempontok; a divat, az öltözködés jelentéshordozó 

szerepe. 

Reklám, plakát, graffiti: a meggyőzés vizuális eszközei, 

meggyőzés, manipuláció. 

Reklám: rádióreklám, internetes reklám. A meggyőzés hangzó és 

komplex eszközei, meggyőzés, manipuláció. 

A képi nyelvben és a verbalitásban rejlő meggyőzési lehetőségek, 

ezek kipróbálása. 

Megértés szöveggel és szöveg nélkül, a kontextus és a hagyomány 

szerepe, kulturális útjelzők. Hangzó szövegek és képi információk 

megértése. 

A filmnyelv mint kommunikációs forma. 

A vizuális és a verbális kommunikáció kapcsolata.  

A vizuális kommunikáció eszközei, a képek jelentése és 

olvashatósága.  

A színek jelentése, színszimbolika a köznapokban és a 

művészetekben. 

Zene és kommunikáció, zenei nyelv, a nyelv zenéje. A zenei nyelv 

egyetemessége. 

 

Részvétel a hivatalos kommunikációban, a hivatalos kommunikáció 

OKÉ-tematika 

illeszkedő részei. 

Társadalomismeret: 

kommunikáció 

társadalmi és kulturális 

meghatározottságai. 

Természetismeret, 

matematika: 

kommunikációs 

képességeket fejlesztő 

feladatok. 

Idegen nyelv: a nem 

nyelvi jelek és a 

kontextus szerepe az 

idegen nyelvi 

kommunikációban. 
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aktuális műfajai: felelés, beszámoló, vizsga stb. 

Pályázatok. Állásinterjú. A hivatalos dialógus mint műfaj. 

Gyakorlatok, szerepjáték. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Vizualitás, képi nyelv, filmnyelv, nemzeti kultúra, szubkultúra, 

célközönség, színszimbolika, dialógus, zenei nyelv, a nyelv zenéje, 

intonáció, beszédtempó, hivatalos kommunikáció. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A nyelv és a nyelvtan rendszere 

Órakeret:  

12 óra  

Előzetes tudás 

A nyelvi jelekről és a nyelvi jelrendszerről az általános iskolában 

tanultak. A helyes beszéd és a helyesírás egyéni szintje. A 

legalapvetőbb nyelvtani ismeretek, a nyelvi elemek felismerése. 

Egyéni fejlesztési szükségletek felismerése, a helyes beszéd és a 

helyes írás iránt kialakuló motiváció. 

A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

A nyelvi jelekről és a nyelvi jelrendszerről tanultak felfrissítése, 

kiegészítése. A helyes beszéd és a jó helyesírás igényének felkeltése, 

megerősítése. A nyelvtani ismeretek hasznosságáról való 

meggyőződés kialakítása, megerősítése. Az általános iskolában tanult 

leíró nyelvtani ismeretek felfrissítése, az alapvető hiányosságok 

pótlása feladatok megoldása során. A szóelemek és a szófajok, 

valamint a szintagmák felismerésének fejlesztése, szókincsbővítés. A 

teljes mondatokban való fogalmazás igényének felkeltése. A 

helyesírás fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A nyelv fogalma, nyelv és beszéd.  

A beszéd jellemzői – az egyénre jellemző beszédmód.  

A jel, a jelzés, a jelrendszer fogalmának megismerése, illetve 

ismétlése. A nyelv mint jelrendszer, a nyelvi jelek típusai.  

A nyelv szintjei, a leíró nyelvtan egységei (hangtan, morfématan, 

szótan, mondattan, szövegtan).  

Hang, fonéma, betű. A hangok jelölése írásban, a betű. 

Hangtörvények. 

A hangtörvényekből fakadó helyesírási szabályok felelevenítése, 

helyesírási feladatok egyéni szükségletek szerint. A hangok szerepe 

a beszédben. A hangok keletkezése, tiszta ejtés.  

A szófajok beszédbeli és mondatbeli szerepe. A szófajok 

felismerése, szavak csoportosítása.  

Morfémák, szóelemek, szóalakok. A toldalékok szerepe a szó- és a 

mondatalkotásban. Szóalkotó játékok.  

Szintagmák keresése és jelölése. A szókincs fejlesztése a határozós 

és a jelzős szintagmákhoz kapcsolódva. 

A tulajdonnevek és az igekötős igék helyesírása. 

Általános helyesírási gyakorló feladatok az egyéni problémák 

feltárására és egyéni fejlesztésre. A helyesírás önálló fejlesztésének 

módjai, az önellenőrzés eszközei. 

Társadalomismeret, 

idegen nyelv, 

természetismeret, 

matematika: 

helyesírás. 

Idegen nyelv: a 

nyelvek egyedisége és 

rokonsága. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Nyelv, beszéd, beszédmód, jelrendszer, jeltípus, hang, betű, hasonulás, 

összeolvadás, morféma, szóelem, szóalak, toldalék, szintagma. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Mondat – szöveg – jelentés 

Órakeret

11 óra  

Előzetes tudás Az előző félévben tanult nyelvtani ismeretek. 

A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

A mondattani és a szövegtani ismeretek felidézése és bővítése 

gyakorlati feladatok során. A központozás mint helyesírási probléma 

gyakorlása. 

Az értő néma és hangos olvasás fejlesztése kreatív feladatokkal. A 

jelentéstani ismeretek fejlesztése, szerepük felismerése a művészi 

nyelvben és a hétköznapi kommunikációban. Szövegelrendezés. 

A szókincs bővítése, a fogalmazási készség fejlesztése. Ismerkedés az 

egynyelvű szótárak használatával. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A mondat fogalma, a mondat szerkesztettsége és modalitása. A 

modalitás szerepe a közlő szándékának kifejezésében. Írásjelek. 

Az egyszerű és az összetett mondat felismerése, csoportosítása 

gyakorlati feladatok során. Az összetett mondat típusainak 

megkülönböztetése, összetett mondatok alkotása szerkezeti 

modellek alapján. 

A szöveg és a szövegkohézió. Szövegértési feladatok. A 

szövegelemzés lehetséges módszerei. A szövegkohézió nyelvi 

elemei, a lineáris kohézió (pl. névmások, toldalékok vizsgálata a 

szófajokról és a morfémákról tanultak felidézésével). 

A szövegkohézió jelentésbeli elemei, globális kohézió (pl. a cím, a 

téma, a tétel- és kulcsmondatok, kulcsszavak; a bekezdések logikai 

viszonyának vizsgálata köznapi, irodalmi és saját szövegekben). 

Szövegfonetikai eszközök. Hangos olvasás, interpretálás, előadó-

művészet. A fonetikai eszközökkel való tudatos bánásmód 

gyakorlása. 

A hangalak és a jelentés viszonya. Azonos alakú, egyjelentésű, 

többjelentésű, rokon értelmű, hangutánzó és hangfestő szavak 

felismerése, gyűjtése, csoportosítása. 

A rokon értelmű szavak szerepe a szóbeli és az írásbeli 

kommunikáció változatosságában, pontosságában és 

választékosságában. Szókincsbővítő feladatok. 

Társadalomismeret, 

idegen nyelv, 

természetismeret, 

matematika: 

helyesírás. 

 

Idegen nyelv: a 

szófajok ismeretének 

szerepe a 

nyelvtanulásban; 

szövegértést segítő 

technikák. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Egyszerű és összetett mondat; kijelentő, felszólító, felkiáltó, óhajtó és 

kérdő mondat; kohézió, bekezdés, kulcsszó, kulcsmondat, fonetika, 

hangalak, jelentés, azonos alakú, egyjelentésű, többjelentésű, rokon 

értelmű, hangutánzó és hangfestő szó, alakzat, ismétlés, fokozás, 

túlzás. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Szövegértés, szövegalkotás I. 

A szövegek szerkezete 

Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás 

Különböző szövegek folyamatos olvasása. Az olvasottak lényegének 

felismerése. Kérdések megfogalmazása az olvasott szöveggel 

kapcsolatban. Törekvés a gondolatok célhoz illeszkedő kifejezésére, 

írásban. 

A komplex 

műveltség-

területhez 

Különböző megjelenésű és műfajú szövegek átfogó megértése, a 

szöveg szó szerinti jelentésén túli üzenet értelmezése, a szövegből 

információk visszakeresése. A szöveg tartalmának összefoglalása, 
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kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

jegyzet és vázlat önálló készítése. Az olvasott szöveg tartalmával 

kapcsolatban saját vélemény megfogalmazása szóban és írásban. 

Szövegalkotás során a különböző mondatfajták használata. A 

helyesírás alapvető szabályainak ismerete. Szótárak (papíralapú és 

internetes) gyakorlott használata, saját szókincs fokozatos bővítése. A 

szövegek tagolása, főbb szerkezeti elemeinek ismerete. A 

forrásellenőrzés szempontjainak megismerése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A szöveg jellemzői, tartalmi és formai elemei. 

Különböző szövegek – különböző szándékok: szerzők, 

szövegalkotási célok, hogyan változik egy-egy szöveg a szándéktól 

függően. 

Különböző célok – különböző szövegműfajok (típusok, jellemzők) 

– olvasástechnika, olvasás és szövegértés, hangos és néma olvasás 

utáni értés. 

Szövegek tagolása, szerkezeti elemek, kapcsoló elemek. 

Az írásbeli és a szóbeli szövegalkotás eltérései, az eltérések okai, 

típusai. 

Szókincs bővítése, szótárak, kézikönyvek használata. 

Internetes szótárak, helyesírás-ellenőrző programok, 

szótárprogramok használata, internetes keresés, források 

ellenőrzésének kérdései. 

Rövid szóbeli szövegek leírása – írott szöveggé alakítása. 

OKÉ-tematika 

illeszkedő részei. 

Társadalomismeret, 

idegen nyelv, 

természetismeret, 

matematika: 

szövegértést, 

szövegalkotást 

fejlesztő feladatok, 

hangos és néma 

olvasás gyakorlása. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Szöveg, szövegalkotási szándék és cél, szövegrész, kapcsolóelem, 

szótár, szó szerinti jelentés, üzenet. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Szövegértés, szövegalkotás II. 

A történetalakítás eszközei 

Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás 

Az olvasott szövegről saját vélemény megfogalmazása szóban és 

írásban. Különböző megjelenésű és műfajú szövegek megértése. 

Információk keresése a szövegben. A szöveg tartalmának 

összefoglalása, önálló jegyzet és vázlat készítése. 

A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

Történet létrehozása előre meghatározott szempontok alapján, a 

történet részeinek, felépítésének meghatározása. A történetek 

variálhatóságának megtapasztalása, kipróbálása. 

Meghatározott szempontok szerint kiselőadások, referátumok önálló 

elkészítése. Különböző beszédműfajok meghatározása és 

megkülönböztetése. Különböző beszéd/szövegműfajok jellemzőinek 

ismerete. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A történet fogalma, funkciója. 

Történetalakítás: a történet alapegységei, történetépítés. A történet 

variálhatósága, különböző műfajok. 

Saját történet létrehozása, szereplők, történetelemek kiválasztása, 

cselekménybonyolítás. 

A szöveg makroszerkezetének három egysége: bevezetés, tárgyalás, 

befejezés. 

Beszédműfajok/szövegműfajok. Elbeszélés, élménybeszámoló, 

felszólalás, hozzászólás, érvelés. 

OKÉ-tematika 

illeszkedő részei. 

 

Társadalomismeret, 

idegen nyelv, 

természetismeret, 

matematika: 

szövegértést, 

szövegalkotást 
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Köznyelv, irodalmi nyelv, nyelvi norma, szleng, rétegnyelvek, 

csoportnyelvek. 

A kiselőadás, a referátum és a vázlat készítésének szabályai. 

Forrásmegjelölés, forrásellenőrzés. 

fejlesztő feladatok, 

hangos és néma 

olvasás gyakorlása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Történet, bevezetés, tárgyalás, befejezés, bekezdés, elbeszélés, 

élménybeszámoló, érvelés, rétegnyelv, nyelvi norma, referátum, 

kiselőadás. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Irodalom – művészetek – média I. 

Művészeti ágak, műnemek, műfajok 

Órakeret 

11 óra 

Előzetes tudás 

A rímes, ritmikus szöveg megkülönböztetése a prózától. Ismeretek 

Petőfi Sándor, Arany János, Gárdonyi Géza tanult műveiről, irodalmi 

alkotásokról való egyszerű saját szöveg alkotásának képessége. 

A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

A köznyelvi és irodalmi szöveg különbségeinek felismerése. 

Műnemek és műfajok felismerése. A magas és tömegkultúra 

különbségeinek felismerése. Az ízlés fogalmának megértése, a modern 

kommunikáció műfajainak megismerése. A művészeti ágak 

megkülönböztetése. A manipuláció működési mechanizmusának 

belátása, a fikció fogalmának megértése, az alternatív valóságok 

szerepének belátása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Irodalom:  

Az irodalmi és a köznyelvi szövegek eltérései, az irodalom mint 

nyelvhasználat: az irodalmi szöveg felhívó jellege. 

Az irodalom mágikus jellege. 

Az irodalom szerepváltozása, virtuális valóságok. 

Műnemek: epika, dráma, líra. 

Az egyes műnemek legjellemzőbb műfajai. 

Napló és blog mint irodalmi műfajok, illetve az internet műfajai. 

Levél, e-mail, sms, blog (eltérő nyelvezet, eltérő etikett). 

A Nyugat c. folyóirat.  

Internetes irodalmi lapok (Pl. Litera, Irodalmi Jelen, 

Spanyolnátha). 

Kortárs szerzők versei, szövegei. 

Groteszk, egyperces novellák. 

(Javasolt szerzők /művek, műrészletek/: Madách Imre, Arany 

János, Móricz Zsigmond, Mikszáth Kálmán, Krúdy Gyula, Ady 

Endre, József Attila, Karinthy Frigyes, Weöres Sándor, Ottlik Géza, 

Örkény István, Parti Nagy Lajos, Karafiáth Orsolya, Varró Dániel, 

Jónás Tamás, Szabó T. Anna.) 

Művészet/Média: 

A művészet fogalma, művészeti ágak. 

Ismerkedés a következő fogalmakkal: magas kultúra, tömegkultúra, 

kommersz, ízlés. 

Az írott sajtó műfajai. 

Fikció, manipuláció, hazugság, átverés, demagógia stb.  

Facebook, világháló, játékok, alternatív valóságok. 

OKÉ-tematika 

illeszkedő részei. 

Társadalomismeret: 

tömegkultúra, média. 

Idegen nyelv: 

egyszerűbb, rövid 

irodalmi művek eredeti 

nyelven való olvasása. 
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Irodalmi szöveg, köznyelvi szöveg, műnem, műfaj, magas kultúra, 

tömegkultúra, fikció, manipuláció, virtualitás, alternatív valóság, 

groteszk, ízlés. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Irodalom – művészetek – média II. 

Az irodalom és a vizuális kultúra formanyelve és 

eszközei 

Órakeret 

11 óra 

Előzetes tudás 

Az irodalmi és a köznyelvi szövegek közötti különbségek felismerése. 

Önálló szóbeli és írásbeli megnyilatkozások irodalmi művekről. Az 

alapvető műnemek és műfajok jellemzőinek ismerete. A népköltészet, 

műköltészet, mese, elbeszélés fogalmak ismerete. 

A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

Az irodalom kezdeteivel kapcsolatos alapvető ismeretek elsajátítása. 

A leggyakoribb alakzatok és szóképek felismerése. 

Néhány epikai műfaj, valamint az elbeszéléssel kapcsolatos fogalmak 

ismerete és alkalmazása.  

Művészfilmek és kommersz filmek közötti különbség felismerése. 

Filmes adaptációk (képregény, regény, remake) jellemzőinek 

megállapítása. 

Ismerkedés az irodalom határterületeivel. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Irodalom:  

Oralitás – az irodalom kezdetei, népmesék, monda, legenda. 

Műköltészet: eposzok, fabulák, anekdota, aforizma. 

Legfontosabb alakzatok és szóképek (pl. versszak, rím, alliteráció, 

ismétlés, felsorolás, fokozás, ellentét, metafora, megszemélyesítés, 

szimbólum). 

Dalszövegek, kortárs költészet (pl. rap-szövegek, Lovasi András, 

Kiss Tibor, Parti Nagy Lajos, Kukorelly Endre, Marno János). 

Novella, regény (pl. Mikszáth Kálmán, Móricz Zsigmond, F. Kafka, 

B. Hrabal). 

Az elbeszélő szerepe és típusai. 

Cselekménybonyolítás, jellemábrázolás. 

Korrajz, társadalmi kontextus, szubkultúrák megjelenése a 

szövegben. Hagyomány, kánon, történetiség. 

Színhely, időkezelés, beszédmód, valóság és fikció. 

Művészet/Média: 

Graffiti az őskorban és az ókorban (pl. barlangrajzok, pompeji 

falfeliratok, egyiptomi sírok). Graffiti ma: művészet vagy kulturális 

környezetszennyezés.  

A képregény mint műfaj, híres képregények. Képregények filmes 

adaptációi (pl. Superman, Batman, Pókember, Sin City, Amerika 

kapitány, Asterix stb.). 

A képregény mint művészet (pl. R. Lichtenstein). 

Művészfilm, kommerszfilmek, reklámfilmek, plakátok. 

Filmes gegek, átverés, képi humor, rajzfilm, némafilm (pl. Chaplin, 

Stan és Pan, Buster Keaton). 

Film és irodalom kapcsolata – adaptáció vagy új műalkotás, 

remake-ek. 

OKÉ-tematika 

illeszkedő részei. 

 

Társadalomismeret: 

társadalmi környezet, 

szubkultúrák. 

 

Idegen nyelv: egyszerű 

irodalmi szövegek és 

falfirkák idegen 

nyelven, az idegen 

nyelvű filmek 

megértése a képi nyelv 

elemeinek 

felismerésével. 
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Népköltészet, műköltészet, alakzat, szókép, epika, novella, regény, 

cselekmény, korrajz, hagyomány, szubkultúra, graffiti, képregény, 

művészfilm, közönségfilm, adaptáció. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a 9. 

évfolyamon  

félévkor és év 

végén 

Az egyes tanulók önmagukhoz viszonyítva a korábbinál tudatosabban és 

sikeresebben kommunikálnak. Ismerik a kommunikáció összetevőit, 

tudnak olvasni a nonverbális jelekből. Igyekeznek alkalmazkodni a 

helyzetnek megfelelő kommunikációs normákhoz. 

A tanulók ismerik a kommunikáció fajtáit, meg tudják különböztetni a 

hírt és a véleményt. Online kommunikációjuk tudatos, ismerik az 

internetes kommunikáció veszélyeit és illemtanát. 

A tanulók a pedagógus segítségével felismerik egyéni fejlesztési 

szükségleteiket, kialakul a helyes beszéd és a helyes írás iránti 

motiváció, fejlődik az önellenőrzés, az önálló tanulás képessége. A 

tanulók rendelkeznek a legalapvetőbb nyelvtani ismeretekkel, felismerik 

a nyelvi elemeket. 

A tanulók kissé biztosabb leíró nyelvtani ismeretekkel rendelkeznek, 

ezeket képesek gyakorlati feladatok során alkalmazni. Törekszenek arra, 

hogy szóban és írásban is teljes mondatokban fogalmazzanak, és 

törekszenek arra, hogy kevés helyesírási hibát ejtsenek. 

A tanulók hangosan és némán is értőn olvasnak. Az olvasott szöveg 

tartalmával kapcsolatban saját véleményt fogalmaznak meg szóban és 

írásban. Képesek a szövegben információkat keresni. Képesek 

különböző típusú szövegek tartalmának összefoglalására, jegyzet és 

vázlat önálló készítésére. Önállóan használják a hagyományos és az 

internetes szótárakat. Ismerik a forráskritika alapvető szempontjait. 

Ismerik a netikett alapvető szabályait és ezek alkalmazását. Képesek az 

irodalmi és köznyelvi szövegek közötti különbségek felismerésére. 

Képesek önálló szóbeli és írásbeli megnyilatkozásokra irodalmi 

művekről.  

A tanulók ismeretei bővülnek a képi, hangzó és a komplex eszközöket 

használó kommunikáció, különösen a reklámok és a filmek terén. 

Felismerik a durva manipulációt. Képessé válnak néhány filmnyelvi 

eszköz felismerésére és alkalmazására. 

A tanulók felismerik az egyszerű szövegek témáját, kulcsszavait, meg 

tudják határozni a bekezdések témáját és ezek kapcsolatát. Fejlődik 

írásjel-használatuk és olvasási készségük. 

A tanulók gyakorlatot szereznek a vizuális, a hangzó és a komplex 

információk megértésében. Elmélyül a színek jelentéséről szerzett 

tudásuk. Képesek stílusváltásra hivatalos helyzetben. 

Felismernek néhány jelentéstani elemet a művészi nyelvben, és képesek 

rokon értelmű szavakkal változatosabbá tenni mondanivalójukat. 

Képesek szóban és írásban logikusan elmesélni egy történetet. Tudnak 

legalább egy nyelvi szótárt használni. 

Képesek néma olvasással szövegek megértésére és felidézésére. 

Képesek történet írására előre meghatározott szempontrendszer 

segítségével. Tudnak vázlatot készíteni megadott szempontrendszer 

alapján. Felismerik a helyesírási alapelveket, és helyesen alkalmazzák 

őket. Képesek néhány alakzat és szókép felismerésére. Ismernek néhány 
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epikai műfajt, ismerik és alkalmazzák az elbeszéléssel kapcsolatos 

fogalmakat. 

 

10. évfolyam 

 

Heti óraszám: 2 óra 

Éves óraszám: 72 óra 

Választott tankönyv: 

 

Témakörök Óraszám 

A sikeres kommunikáció – nyelvi és kommunikációs repertoár a gyakorlatban  9 óra 

Nyelv és társadalom – nyelvi rétegek, stílusrétegek  9 óra 

Szövegértés, szövegalkotás – retorikai gyakorlatok  45 óra 

Irodalom – művészetek – média /Műalkotások befogadása  9 óra 

Összesen  72 óra 

 

A kommunikáció – magyar tanterv a 10. évfolyamon már alapvetően a pályaorientációra, a 

mindennapi életben való eligazodásra készít fel, a kulcskompetenciák fejlesztését is ennek 

rendeli alá. Továbbra is szerepe van az alapvető kulcskompetenciák fejlesztésében is. A Nat-

ban megfogalmazott nevelési célok közül elsőrendű a szerepe a felelősségvállalásnak, a 

demokrácia iránti elkötelezettségnek, a tudatos állampolgári létnek, a pályaorientációnak. A 

tanulókat fel kell készíteni a vizsgaszituációkra, a pályaválasztásra, az önálló, tudatos 

kommunikációra, a kulturált nyelvhasználatra, a mindennapi életben gyakran felmerülő 

szövegtípusok megértésére. 

A 10. évfolyamon heti egy óra áll rendelkezésre, a kerettanterv az éves órakeret 90%-át, azaz 

32 órát határoz meg. A kerettantervet megvalósító KOMA program két, egy-egy félévet 

átívelő, közös, az osztály számára megvalósítandó projektfeladatot ajánl: az első félévben 

képregényt készítenek az előző évben megírt történetből, a második félévben a munka 

világára készülnek fel és életpálya-tervezéssel foglalkoznak.  

 

A 10. évfolyam legfontosabb céljai: 

— fejlődjön a tanulók tanulási technikája, alakítsanak ki pozitív viszonyt a jövőbeli 

tanulás különböző módozataihoz; 

— értsék meg az egész életen át tartó tanulásra való képesség és motiváció 

fontosságát;  

— kommunikációjuk során nem kortársi helyzetben kerüljék a szlenget és a 

vulgarizmust; 

— legyenek képesek folyamatosan és meggyőzően felolvasni érvelő szövegeket;  

— készüljenek fel a különböző vizsgahelyzetekre;  

— legyenek képesek önálló, néma, értő olvasásra, meghatározott szempontok alapján 

különböző műfajú szövegek írására; 
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— tudjanak rövid, elmondásra vagy felolvasásra szánt és arra alkalmas, különböző 

műfajú szövegeket írni;  

— legyenek képesek különböző műfajú szövegek önálló írására előre megadott 

szempontok önálló alkalmazásával; 

— ismerjék a lényegkiemelés eszközeit; 

— használják tudatosan a digitális eszközöket, legyenek tisztában a világháló 

használatának etikai szabályaival és az internet használatának veszélyeivel. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

A sikeres kommunikáció – nyelvi és kommunikációs 

repertoár a gyakorlatban 

Órakeret 

9 óra  

Előzetes tudás 

Jártasság az írásbeli és szóbeli véleményalkotásban. 

Tömegkommunikációs ismeretek. Tény és vélemény 

megkülönböztetése. 

Véleményformálás szóban és írásban. Az önértékelés és a társértékelés 

szerepének ismerete a tanulás sikerességében. 

A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

A tanulási technikák, az önértékelés és a társértékelés fejlesztése. A 

formális és az informális tanulási lehetőségek közötti tájékozódás. 

Írásbeli és szóbeli véleményformálás művészeti alkotásokról. Az 

udvarias társalgás gyakorlása, a vulgarizmus csökkentése, elutasítása. 

Az érvelési technika, a vitakészség gyakorlati fejlesztése. 

A tanulók és mások által írott szövegek meggyőző előadásának 

gyakorlása és e képesség, valamint a rögtönzés fejlesztése. 

Felkészítés a vizsgahelyzetekre. 

Az egész életen át tartó tanulásra való képesség és motiváció 

fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A kommunikációs zavarok, konfliktusok feloldásának eljárásai. 

Generációs megértési nehézségek: eltérő nyelv, eltérő jelentés (pl. 

szleng, réteg- és csoportnyelvek). 

A kulturális szignálok használatának, a kommunikációs maximák 

érvényesülésének vizsgálata.  

Személyes erősségek és gyengeségek megfogalmazása, megerősítés 

és segítő bírálat a társaknak. A művészeti ágakhoz való viszony 

beépítése az önértékelésbe. 

Formális és informális tanulás, tehetség, kreativitás. 

A családi viszonyok és a társalgási stílus történeti változásai.  

Disputa: érvelő szövegek alkotása szóban. A disputa szabályainak 

megismerése, egyszerűsített játék. 

Tömegkommunikáció, televízió, internet. A média vélemény- és 

ízlésformáló szerepe. 

Pénz és tömegkommunikáció (pl. reklám, show, klip). Állásfoglalás 

az életstílusok, szerepminták körében, értékválasztás. 

Társalgási stílus különböző beszédpartnerek esetén. Udvarias 

társalgás. A vulgarizmus kerülése. 

Kulturált nyelvi megoldások kényes témák megbeszélésére. 

Különböző stílusrétegek műfaji sajátosságainak megfelelően írt 

saját és kész szövegek felolvasása, előadása, illetve rögtönzése. 

Kulturált véleményalkotás, önértékelés, egymás munkájának és 

OKÉ-tematika 

illeszkedő részei. 

 

Társadalomismeret: 

kommunikáció 

társadalmi és kulturális 

meghatározottságai, 

tömegkommunikáció, 

média, film. 

 

Természetismeret, 

matematika: 

kommunikációs 

képességeket fejlesztő 

gyakorlatok. 

 

Idegen nyelv: udvarias 

társalgás, 

véleménynyilvánítás. 
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teljesítményének értékelése indoklással, fejlesztési tanácsokkal. 

Érvelő műfajok és szövegek, a meggyőzés szolgálatában. A vizsga 

mint a meggyőzés színtere. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Formális és informális tanulás, egész életen át tartó tanulás; disputa, 

érvelés, érv, cáfolat, tételmondat; vulgarizmus, előadói stílus, 

testbeszéd, arcjáték, hangerő, hanglejtés, értékválasztás, érvelés. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Nyelv és társadalom – nyelvi rétegek, stílusrétegek 

Órakeret

9 óra  

Előzetes tudás Az eddig szerzett stilisztikai ismeretek. 

A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

A stílusrétegek megkülönböztetése. Jártasság kialakítása a 

szépirodalmi művek néhány stílusjegyének felismerésében. 

Fejlődés a társalgási stílus gyakorlásában a vulgarizmus negatív 

voltának tudatosítása. 

A szövegalkotási, felolvasási és előadási jártasság fejlesztése. 

Az alapvető nyelvtörténeti ismeretek felelevenítése és bővítése; a 

szinkron nyelvváltozatok közötti tájékozódási képesség megalapozása. 

A tanuló számára fontos nevek eredetének, jelentésének megismerése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A jeltermészet jelentősége a nyelvben. A jelek típusai (ikon, index, 

szimbólum). A nyelvtan szerepe az egyén életében, tanulásának 

haszna. Játék a mondatokkal, nyelvi cselekvésekkel.  

A szóbeliség és az írásbeliség stílusjegyei a magánéleti és a 

félhivatalos, publicisztikai helyzetekben. 

A tárgyalt művekről szóló rövid kritikák, blogbejegyzések 

koherenciájának elemzése.  

Ismerkedés a publicisztikai, az előadói (szónoki) és a tudományos 

(népszerű tudományos, ismeretterjesztő) stílus jegyeivel szövegek 

alapján. A különböző stílusrétegekbe tartozó szövegek felismerése. 

Nyelvtörténeti ismeretek, a magyar nyelv eredete, a szókincs 

történeti rétegei néhány szöveg vizsgálatával. 

Nyelvújítás, a technika és a globalizáció szerepe a nyelv 

változásában. Szógyűjtés a technikával, a divattal és a zenével 

kapcsolatban – köznyelvivé vált idegen és új szavak. 

Ismerkedés az utónévkönyvvel, a nevek eredetével és jelentésével. 

Nyelvváltozatok, nyelvjárások. Egy-egy a tanulók által ismert vidék 

nyelvjárásainak jellegzetességei. Tájszavak.  

Nyelvváltozatok, ifjúsági és diáknyelv. Szleng és argó. 

Szlengszótárak. A határon túli nyelvhasználat egy-két változata: 

kétnyelvűség, kevertnyelvűség, kettős nyelvűség. 

Társadalomismeret, 

idegen nyelv, 

természetismeret, 

matematika: 

helyesírás. 

Idegen nyelv: a 

globalizáció 

következtében 

nemzetközivé vált 

szavak, néhány 

diáknyelvi és szleng 

elem idegen nyelven. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Koherencia, publicisztika, stílusárnyalat, társalgási stílus, művelt 

köznyelv, szleng, argó, nyelvtörténet, finnugor nyelvcsalád, 

nyelvváltozat, nyelvjárás, tájszó. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Szövegértés, szövegalkotás – retorikai gyakorlatok 

Órakeret 

45 óra 

Előzetes tudás 
Önálló, néma, értő olvasás, meghatározott szempontrendszer alapján 

különböző műfajú szövegek írása, vázlatírás. 
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A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

Különböző műfajú szövegek önálló írása, előre megadott 

szempontrendszer önálló alkalmazása, a lényegkiemelés eszközeinek 

alkalmazása. 

Képes instrukciók szöveggé formálása, illetve szöveges információk 

képpé alakítása. 

Egyszerűbb retorikai feladatok megoldása, retorikai szövegek önálló 

alkalmazása. 

Mindennapi szövegtípusok (önéletrajz, névjegy, álláshirdetés, 

kérvények stb.) megértése és önálló létrehozása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Álláshirdetések elemzése és alkotása személyes tényezők 

figyelembe vételével, önismeret. 

Lényegkiemelés különböző műfajú, családi témájú szövegekben 

(pl. újságcikk, blogbejegyzés). 

Érvelő szövegek vizsgálata és alkotása. 

Képes instrukciók szöveggé formálása v. szöveges instrukciók 

alapján egyszerű képek alkotása (összeszerelés, folyamatábra stb.). 

Írásbeli ítéletalkotás, kritika, értékelő szöveg írása.  

Nézőpontváltás a szövegben. 

Egyedi névjegy tervezése, megalkotása.  

Retorikai feladat, ünnepi beszéd alkotása (pl. ballagásra, 

születésnapra, esküvőre, eljegyzésre, keresztelőre). 

A retorika nyelven kívüli eszközei. 

Retorikai feladat, beszéd alkotása tetszőleges témában. 

Érvelő szövegek olvasása és alkotása. 

Vers- vagy prózaírás sablon segítségével. 

Alapvető stilisztikai ismeretek rendszerezése, gyakorlati 

alkalmazása szövegalkotás során. 

OKÉ-tematika 

illeszkedő részei. 

Társadalomismeret, 

idegen nyelv, 

természetismeret, 

matematika: 

szövegértést, 

szövegalkotást 

fejlesztő feladatok, 

hangos és néma 

olvasás gyakorlása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Lényegkiemelés, érvelés, ítéletalkotás, kritika, nézőpontváltás. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Irodalom – művészetek – média 

Műalkotások befogadása 

Órakeret 

9 óra 

Előzetes tudás 
Műnemek és a hozzájuk kapcsolódó legfontosabb műfajok ismerete, 

szempontok szerinti véleményalkotás irodalmi művekről. 

A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

Irodalmi művekről, filmekről való véleményalkotás önálló kifejtése. 

Művészeti irányzatok közötti különbségek felismerése. 

Műalkotások megértésével, értelmezésével, befogadásával kapcsolatos 

legfontosabb ismeretek elsajátítása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Irodalom: 

Különböző műnemű és műfajú irodalmi művekről közös 

beszélgetés és elemzés tematikus bontásban.  

(Javasolt szerzők: Ady Endre, József Attila, Áprily Lajos, Kányádi 

Sándor, Dsida Jenő, Tamási Áron, Márai Sándor, Szilágyi 

Domokos, Esterházy Péter, Kovács András Ferenc műveiből 

részletek, Katona József, W. Shakespeare, E. Ionesco drámáiból 

OKÉ-tematika 

illeszkedő részei. 

 

Társadalomismeret: 

kisebbségi lét, határon 

túli magyarság. 
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részletek.) 

Önéletrajz, életrajz, útirajz az irodalomban. 

A krimi, sci-fi, kalandregény jellemzői, témái. 

Képversek, hangköltemények. 

Művészet/média: 

Legfontosabb avantgárd irányzatok jellemzői (pl. expresszionizmus, 

futurizmus, dadaizmus, szürrealizmus, kubizmus, konstruktivizmus).  

Művészeti ágak, műfajok, kifejezőeszközök, üzenet, hangulat.  

Műalkotás és műkedvelés, hobbi, giccs. 

Művészfilm és közönségfilm. Műalkotások (vers, zene, film, tánc 

stb.) befogadása és kommentálása, a befogadó szerepe a művek 

értelmezésekor.  

Idegen nyelv: idegen 

nyelvű filmek felirattal 

vagy anélkül, képi 

nyelv, falfirkák. 

 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Avantgárd irányzatok, műkedvelés, hobbi, giccs, befogadó, 

műértelmezés. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a 10. 

évfolyam végén 

Fejlődnek a tanulók tanulási technikái, a tanulók felismerik az egész 

életen át tartó tanulás szükségességét.  

Ismerik a hétköznapokban használatos dokumentumok típusait, azok 

kitöltésének módját, eligazodnak a hivatalos ügyekben használatos 

formanyomtatványok között, kitöltésükben alapszintű jártasságot 

szereznek. 

Többségük legalább nem kortársi beszédhelyzetben kerüli a szlenget és 

a vulgarizmust. 

A tanulók képesek folyamatosan és meggyőzően felolvasni érvelő 

szövegeket. Felkészültek a vizsgahelyzetek kommunikációs szempontú 

kezelésére. 

Rendelkeznek alapvető nyelvtörténeti ismeretekkel, tudják, hogy egy 

időben is többféle nyelvváltozat létezik. 

Képesek önálló, néma, értő olvasásra, meghatározott szempontrendszer 

alapján különböző műfajú szövegek írására, vázlatírásra. 

Tudnak rövid, elmondásra vagy felolvasásra szánt és arra alkalmas 

szövegeket írni. 

Képesek különböző műfajú szövegek írására, előre megadott 

szempontrendszer alkalmazásával, ismerik a lényegkiemelés eszközeit. 

Képesek a retorika alapvető eszközeit alkalmazni érvelő szövegek 

szóbeli előadásakor. 

Tisztában vannak a média vélemény- és ízlésformáló szerepével, 

felismerik a manipuláció eszközeit. 

Kulturáltabban mondanak véleményt a műalkotásokról nemtetszés 

esetén is, képesek véleményüket egy-két érvvel alátámasztani. 

Felismerik a művészeti irányzatok közötti különbségeket. Felismerik a 

képszerűség néhány stíluseszközét és a szépirodalmi stílus néhány 

jellegzetességét szépirodalmi művekben.  
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11. évfolyam 

 

Heti óraszám: 1,5 óra 

Éves óraszám: 46,5 óra 

 

Témakörök Óraszám 

Helyesírás  10 óra 

A munka világában használatos szövegtípusok megismerése és alkalmazása  10 óra 

Szövegértés, szövegalkotás  26,5 óra 

Összesen  46,5 óra 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Helyesírás 

Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás 
Az általános iskolában és az előző évfolyamokon szerzett helyesírási 

ismeretek. 

A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

Helyesírási, nyelvhelyességi, nyelvművelési ismeretek ismétlése, 

bővítése, gyakorlása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Helyesírási gyakorlatok, ismétlés: 

A helyesírás alapelvei; hagyomány, ly-j, személynevek; a múlt idő 

jele, a tárgy ragja, a felszólító mód, a birtokos személyjel 

írásmódja. 

A földrajzi nevek; a melléknév fokozása, képzett és határozóragos 

alakjai; égtájak neve; népek, vallások, ünnepek, események, 

rendezvények; kötőszós szerkezetek; igekötők írásmódja. 

Az írásjelek használata, dátumozás, időpontok, életkorok. 

A határozói igenév használata, mutató névmások. 

OKÉ-tematika 

illeszkedő részei. 

Társadalomismeret, 

idegen nyelv, 

természetismeret, 

matematika: 

szövegértést, 

szövegalkotást 

fejlesztő feladatok, 

hangos és néma 

olvasás gyakorlása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Helyesírási alapelvek. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

A munka világában használatos szövegtípusok 

megismerése és alkalmazása 

Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás 
Önálló, néma, értő olvasás, meghatározott szempontrendszer alapján 

különböző műfajú szövegek írása, vázlatírás. 
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A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

Különböző műfajú szövegek önálló írása, előre megadott 

szempontrendszer önálló alkalmazása, a lényegkiemelés eszközeinek 

alkalmazása. 

Képes instrukciók szöveggé formálása, illetve szöveges információk 

képpé alakítása. 

Mindennapi szövegtípusok (önéletrajz, motivációs levél, névjegy, 

álláshirdetés, kérvények, postai csekk stb.) megértése és önálló 

létrehozása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Álláshirdetések elemzése és alkotása személyes tényezők 

figyelembe vételével, önismeret. 

Önéletrajz és motivációs levél készítése. 

Egyedi névjegy tervezése, megalkotása.  

Állásinterjú – szituáció gyakorlása. 

Hivatalos levelek pl.: kérvény írása. 

Postai csekk értelmezése és kitöltése. 

 

OKÉ-tematika 

illeszkedő részei. 

Társadalomismeret, 

idegen nyelv, 

természetismeret, 

matematika: 

szövegértést, 

szövegalkotást 

fejlesztő feladatok, 

hangos és néma 

olvasás gyakorlása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Önismeret, önéletrajz, motivációs levél, kérvény. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Szövegértés, szövegalkotás  

Órakeret 

26,5 óra 

Előzetes tudás 
Önálló, néma, értő olvasás, meghatározott szempontrendszer alapján 

különböző műfajú szövegek írása, vázlatírás. 

A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

Különböző műfajú szövegek önálló írása, előre megadott 

szempontrendszer önálló alkalmazása, a lényegkiemelés eszközeinek 

alkalmazása. 

Képes instrukciók szöveggé formálása, illetve szöveges információk 

képpé alakítása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Lényegkiemelés különböző műfajú, ifjúsági, szakmai, családi 

témájú szövegekben (pl. újságcikk, blogbejegyzés, tanulmány). 

Képes instrukciók szöveggé formálása v. szöveges instrukciók 

alapján egyszerű képek alkotása (összeszerelés, folyamatábra stb.). 

Vers- vagy prózaírás sablon segítségével. 

Alapvető stilisztikai ismeretek rendszerezése, gyakorlati 

alkalmazása szövegalkotás során. 

Szövegértési feladatok gyakorlása. 

OKÉ-tematika 

illeszkedő részei. 

Társadalomismeret, 

idegen nyelv, 

természetismeret, 

matematika: 

szövegértést, 

szövegalkotást 

fejlesztő feladatok, 

hangos és néma 

olvasás gyakorlása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Lényegkiemelés, szövegalkotás, szövegértés. 

 

A fejlesztés várt Ismerik a hétköznapokban használatos dokumentumok típusait, azok 
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eredményei a 11. 

évfolyam végén 

kitöltésének módját, eligazodnak a hivatalos ügyekben használatos 

formanyomtatványok között, kitöltésükben alapszintű jártasságot 

szereznek. 

A tanulók képesek folyamatosan és meggyőzően felolvasni érvelő 

szövegeket. Felkészültek a vizsgahelyzetek kommunikációs szempontú 

kezelésére. 

Képesek önálló, néma, értő olvasásra, meghatározott szempontrendszer 

alapján különböző műfajú szövegek írására, vázlatírásra. 

Tudnak rövid, elmondásra vagy felolvasásra szánt és arra alkalmas 

szövegeket írni. 

Képesek különböző műfajú szövegek írására, előre megadott 

szempontrendszer alkalmazásával, ismerik a lényegkiemelés eszközeit.  
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Kerettanterv a szakközépiskolák 9–11. évfolyama számára 
 

Idegen nyelv 
 

 

Kulcskompetenciák, kompetenciafejlesztés 
 

Idegen nyelvi kommunikáció 

Megérti és használja a gyakoribb mindennapi kifejezéseket és a nagyon alapvető fordulatokat, 

amelyek célja a mindennapi szükségletek konkrét kielégítése. Képes egyszerű interakcióra, ha 

a másik személy lassan, világosan beszél és segítőkész. 

 

Tantárgy 9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam 

Idegen nyelv 2 óra 2 óra 2 óra 

 

 

IDEGEN NYELV 
 

 

A szakközépiskolai program keretében a 9–11. évfolyamban minden tanuló számára kötelező 

egy idegen nyelv tanulása. A hatékonyság szempontjából célszerű azt a nyelvet választani, 

amellyel az ismerkedést a tanuló az általános iskolában elkezdte. 

Az idegen nyelv műveltségterület kerettantervének középpontjában a tanuló áll, illetve 

az a törekvés, hogy a tanuló a szakközépiskolai idegennyelv-tanulás során olyan 

kompetenciák birtokába jusson, melyek képessé teszik őt az idegen nyelvi kommunikációra, 

valamint arra, hogy megfelelő motiváció esetén a kötelező nyelvtanulás időszakát követően 

önállóan is tovább tudja ápolni és fejleszteni idegennyelv-tudását. A használható nyelvtudás a 

tanuló számára nemcsak azt jelenti, hogy jobb esélyekkel indul a munkaerőpiacon, hanem 

egyben kulcsot is ad a kezébe más népek, más kultúrák s ezáltal önmaga, saját népe és 

kultúrája alaposabb megismeréséhez, jobb megértéséhez. 

A szakközépiskolába bekerülő tanulók tanulási nehézségekkel küzdenek, sokuk küzd 

az alapkészségekhez kapcsolódó problémákkal (írási, olvasási és számolási nehézségekkel). A 

legtöbbjük hátrányos szociális helyzetű, és meglehetősen motiválatlan a tanulást illetően. 

Ezért a szakközépiskolai nyelvoktatásnak biztosítani kell az idegen nyelvi felzárkóztatás 

lehetőségét, a differenciált, szükség szerint az egyéni tanulás rendszerét. 

Fejleszteni szükséges a tanulók négy nyelvi alapkészségét, elsősorban a beszédértés és 

a beszédkészség területén, illetve ezekkel szoros összefüggésben és állandó kölcsönhatásban a 

tanulók stratégiai, szociális és személyes kompetenciáit. 

A kerettanterv tartalmazza a 9–11. évfolyamok idegennyelv-oktatásának fejlesztési 

céljait. A célokból kiindulva meghatározza a fejlesztési feladatokat, az azokhoz szükséges 

előzetes tudást, a követelményeket/tartalmakat, kulcsfogalmakat és a fejlesztés várt 

eredményeit az évfolyamok végén. A kitűzött célok megvalósításához a vonatkozó 

rendelkezéseknek megfelelően a program évi 36-36-34 tanítási héttel és 72-72-68 tanórával 

számol (heti 2 kötelező tanóra). 
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A műveltségterület tanításának célrendszere alapját a kommunikatív kompetencia 

fejlesztése alkotja a négy nyelvi alapkészség – beszédértés, olvasásértés, beszédkészség, 

íráskészség – területén. A készségek közül a beszédértés és a beszédkészség, illetve a szóbeli 

interakció élvez előnyt. Az elérendő cél az, hogy a tanulók meg tudják oldani a 

nyelvhasználatot igénylő feladataikat az élet különböző területein, a magánéletben, a 

közéletben, az oktatásban vagy a munka világában. A célnyelvi műveltség és az 

interkulturális kompetencia fejlesztése eredményeképpen a tanulók legyenek képesek a saját 

és más kultúrák különbségeinek és hasonlóságainak értelmezésére, és váljanak nyitottabbá és 

érzékenyebbé más kultúrák iránt. Fontos a pozitív attitűd és motiváció kialakítása a 

nyelvtanulás, valamint általában más nyelvek és kultúrák megismerése iránt, a nevelési és 

tantárgy-integrációs lehetőségek kihasználásával a nyelvtanítás tartalmának rugalmas 

keretein belül. 

Az IKT alkalmazási képességének fejlesztése során a nyelvtanulás és a nyelvtanítás a mai 

kor igényeinek és szükségleteinek megfelelően, a kommunikációs és információs 

technológiák használatának beépítésével történjék, ezzel is segítve az autonóm nyelvtanulóvá 

válást. Fontos cél a nyelvtanulási stratégiák kialakítása, azaz a nyelvtanuló legyen képes 

nyelvtudását önállóan fenntartani, továbbfejleszteni, emellett újabb idegen nyelveket 

hatékonyan és sikeresen elsajátítani. 

A fejlesztési feladatok meghatározásakor figyelembe kell venni, hogy a 

szakközépiskolai tanulók esetében egy olyan célcsoportról van szó, melynek tagjai közül 

sokakra jellemző, hogy tanulási nehézségekkel küzdenek, gyakori iskolai élményük a kudarc, 

kevés az önbizalmuk, csekély a tanulási motivációjuk, alacsony szintű az olvasottságuk, 

fejletlen a szövegértésük, az átlagosnál gyengébb a kommunikációs képességük, kevés 

támogatást, biztatást kapnak a szülői háttértől. 

Mindezek tükrében az idegennyelv-oktatásnak ebben az iskolatípusban kiemelt 

feladata a tanulók nyelvtanulási kedvének felkeltése és fenntartása. Segíteni kell a tanulókat 

abban, hogy bízzanak önmagukban, bebizonyítsák önmaguknak és környezetüknek: képesek 

az idegen nyelv elsajátítására és különböző élethelyzetekben történő sikeres alkalmazására. 

Biztosítani kell számukra a feltételeket ahhoz, hogy logikusan egymásra épülő, kis lépésekben 

átismételhessék, rendszerezhessék és bővíthessék korábban megszerzett nyelvtudásukat, vagy 

amennyiben valamilyen oknál fogva az előző évfolyamokon nem vagy csak rövid ideig 

tanulták az idegen nyelvet, felzárkózhassanak társaikhoz.  

Mindennek eléréséhez, teljesítéséhez fejleszteni kell a tanulók idegen nyelvi 

alapkészségeit a beszédértés és a beszédkészség előtérbe helyezésével, ezen belül pedig a 

beszédkészség területén a nyelvhelyesség helyett a folyamatosság és a megfelelő szóhasználat 

középpontba állításával. Az idegen nyelvi kommunikatív kompetencia szoros összefüggésben 

és állandó kölcsönhatásban áll a tanuló általános kompetenciáival, és így fejleszteni szükséges 

a tanuló stratégiai kompetenciáját, nagy hangsúlyt helyezve azokra a stratégiákra, melyek 

elősegítik az önálló nyelvtanulóvá válást, melyek hatékonyabbá teszik a nyelvtanulást, és 

megkönnyítik a nyelvhasználatot; interkulturális kompetenciáját, amibe beletartozik a saját és 

az idegen kultúra egymáshoz való viszonyításának képessége; a más kultúrák képviselőivel 

való kapcsolatteremtés készsége és képessége; a kultúrák különbözőségéből adódó 

félreértések kezelésére való készség és képesség; szociális kompetenciáját, azaz az egymástól 

való tanulás és az egymásért végzett munka készségét és képességét; személyes 

kompetenciáit. 

A nyelvtanulás során a tanulókban alakuljon ki és maradjon ébren a kedvező attitűd és 

motiváció a nyelvtanulás, a tanult nyelv, a célnyelven beszélő emberek és kultúrájuk, valamint 

más nyelvek megismerésére.  

Növeli a nyelvtanítás és -tanulás hatékonyságát, eredményességét, ha kialakul a tanulók 

együttműködési készsége, részt tudnak venni pár- és csoportmunkában. 
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A szakközépiskolában folyó idegennyelv-oktatás célja, hogy a tanulók a 11. évfolyam 

befejezésekor elérjék a Közös Európai Referenciakeretben meghatározott A1 minimumszintet 

a négy alapkészségben, elmozduljanak az A2 alapszint irányába, és a beszédértés és 

beszédkészség terén elérjék az A2 szintet. Optimális esetben a tanulók elérhetik az A2 szintet 

mind a négy alapkészségben. 

A1 szinten (minimumszint) a diák megérti és használja a gyakoribb mindennapi 

kifejezéseket és a nagyon alapvető fordulatokat, amelyeknek célja a mindennapi szükségletek 

konkrét kielégítése. Be tud mutatkozni és be tud mutatni másokat, meg tud válaszolni és fel 

tud tenni olyan kérdéseket, amelyek személyes jellegűek (pl. hogy hol lakik), amelyek olyan 

emberekre vonatkoznak, akiket ismer, vagy olyan dolgokra, amelyekkel rendelkezik. Képes 

nagyon egyszerű interakcióra, amennyiben a másik személy lassan és világosan beszél, és 

segítőkész. 

Beszédértés: képes önmagára, családjára és közvetlen környezetére vonatkozó ismerős 

szavakat és nagyon egyszerű mondatokat megérteni, ha lassan és érthetően mondják azokat.  

Képes megérteni ismerős kifejezéseket és egyszerű mondatokat, melyek a mindennapi élet 

konkrét szükségleteivel kapcsolatosak, ha lassan és érthetően beszélnek hozzá, és a 

legfontosabb információkat többször elismétlik. Képes ismerős témakörökön belül lassan és 

érthetően elmondott rövid szövegek lényegét megérteni, ha sok bennük az internacionalizmus, 

és van ideje feldolgozni a hallottakat. Képes megérteni neveket, számokat, árakat és 

időpontokat, ha lassan és érthetően beszélnek hozzá. 

Olvasásértés: képes egyszerű és jól strukturált szövegekben, melyek a mindennapok 

konkrét szükségleteivel kapcsolatosak, egyes szavakat és nagyon egyszerű mondatokat 

megérteni. Képes arra, hogy a sok internacionalizmust tartalmazó, képekkel illusztrált 

információközlő szövegek témáját azonosítsa, és a lényegi információkat megértse. Ismerős 

kontextusban képes megérteni neveket, számokat, árakat és időpontokat, valamint egyes 

szavakat és nagyon egyszerű kifejezéseket. 

Beszédkészség: képes arra, hogy konkrét, ismerős helyzetekben egyszerű szavakkal, 

hétköznapi szófordulatokkal és nagyon egyszerű nyelvtani szerkezetekkel alapvető 

információkat adjon önmagáról és közvetlen környezetéről. Képes ismerős, hétköznapi 

helyzetekben röviden és jól begyakorolt fordulatok segítségével közléseket megfogalmazni 

úgy, hogy beszéd közben időnként esetleg hosszabb szüneteket tart, szavak után kutat az 

emlékezetében, küzd a nehéz szavak kiejtésével, és mondandóját olykor újrafogalmazza. 

Képes arra, hogy szavakat és szócsoportokat egyszerű kötőszavakkal, mint pl. „és”, „vagy”, 

„mert”, összekössön. Képes az abc hangjait és egy adott mennyiségű szót és kifejezést úgy 

kiejteni, hogy beszédét nagyobb erőfeszítés nélkül meg lehet érteni. Közléseiben nagyjából 

megfelelően alkalmazza a szó- és mondathangsúlyt. 

Íráskészség: képes a személyére és az egészen mindennapi, ismerős dolgokra vonatkozó 

adatokat röviden és egyszerűen írásban megfogalmazni. Képes szótár segítségével 

mindennapi, ismerős témákhoz kapcsolódó feljegyzéseket készíteni. Képes számára ismerős 

szavakat és gyakran használt fordulatokat nagyjából helyesen leírni. Képes arra, hogy 

szavakat és szócsoportokat egyszerű kötőszavakkal, mint pl. „és”, „vagy”, „mert” 

összekössön. 

Szóbeli interakció: képes egyszerű módon kommunikálni, ha beszédpartnere lassan és 

érthetően beszél, továbbá hajlandó arra, hogy mondanivalóját szükség esetén többször, 

többféleképpen elismételje, és segítséget nyújtson a válaszadásban. Képes arra, hogy egyszerű 

beszélgetést kezdeményezzen, s ennek során érti és alkalmazza a köszönés, búcsúzkodás és az 

alapvető udvariassági formák legegyszerűbb változatait. Képes néhány egyszerű, jól 

begyakorolt kifejezéssel és mondattal megoldani olyan ismerős helyzeteket, melyek 

mindennapi, konkrét szükségleteihez kapcsolódnak. Képes jól ismert helyzetekben egyszerű 

szavak, kifejezések és nyelvtani szerkezetek segítségével megválaszolni a közvetlenül hozzá 
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intézett kérdéseket, és képes arra, hogy ő maga is feltegyen egyszerű kérdéseket. Képes rövid 

beszélgetésben előre begyakorolt fordulatok segítségével kommunikálni, még ha gyakran 

megakad is, és keresi a szavakat. Képes arra, hogy beszédpartnere mondanivalóját a 

mondathangsúly alapján kijelentésként, kérdésként vagy felszólításként értelmezze. Képes 

beszédében a mondathangsúlyt úgy alkalmazni, hogy mondanivalójában többnyire világosan 

elkülönüljön a kijelentés, a kérdés és a felszólítás. Kiejtése legalább annyira érthető, hogy 

beszélgetőpartnere többnyire követni tudja, amit mond. 

Írásbeli interakció: képes arra, hogy ismerős témakörökben szótár segítségével egyszerű, 

rövid közléseket megfogalmazzon, miközben a tanult egyszerű nyelvtani szerkezetek 

használatában még bizonytalanságokat mutat. Képes arra, hogy személyes kapcsolatai 

ápolására rövid, egyszerű szövegeket alkosson (pl. üdvözlőkártya, levelezőlap, e-mail). 

A2 szinten (alapszint) a tanuló megért olyan mondatokat és gyakrabban használt 

kifejezéseket, amelyek az őt közvetlenül érintő területekhez kapcsolódnak (pl. nagyon 

alapvető személyes és családdal kapcsolatos információk, vásárlás, helyismeret, állás). Az 

egyszerű és rutinszerű nyelvi helyzetekben tud kommunikálni úgy, hogy egyszerű és direkt 

módon információkat cserél családi vagy mindennapi dolgokról. Le tudja írni nagyon 

egyszerű formában a viszonyulását valamihez, a közvetlen környezetében és olyan 

területeken, amelyek a legalapvetőbb szükségleteket érintik.  

Beszédértés: képes arra, hogy a mindennapi élet területén egyszerű mondatokat, gyakran 

használt szófordulatokat, szavakat megértsen. Képes arra, hogy felismerje a lassan és 

érthetően, valamint irodalmi nyelven elhangzó és ismerős dolgokról szóló szövegek témáját. 

Képes ismerős témakörökön belül érthetően elmondott rövid szövegek lényegét megérteni, ha 

sok bennük az internacionalizmus, és van ideje feldolgozni a hallottakat. Képes egyszerű, 

rövid, mindennapokkal kapcsolatos szövegek témáját meghatározni, valamint a szövegekből 

egyszerű, személyes szükségletei szempontjából fontos információkat kiszűrni. 

Olvasásértés: képes egyszerű és jól strukturált, a mindennapi élettel összefüggő szövegek 

lényegét megérteni. Képes ismerős témakörökben egyszerű és formalizált szövegeket 

megérteni, ha azok nagyrészt gyakran előforduló szavakat és fordulatokat, vagy 

internacionalizmusokat tartalmaznak. Képes arra, hogy hosszabb szövegekből kiszűrje és 

megértse a számára fontos információt. 

Beszédkészség: képes arra, hogy mindennapi helyzetekben egyszerű nyelvi eszközökkel 

kifejezze magát, miközben még gyakran megakad, és szavak után kutat. Képes arra, hogy 

egyszerű szavakkal és esetenként rövid mondatokkal megközelítően korrekt közléseket 

fogalmazzon meg közvetlen környezetével (pl. emberek, helyek és helyszínek, munkahelyi 

vagy iskolai tapasztalatok) kapcsolatosan. Képes csekély szókincs és egyszerű nyelvtani 

szerkezetek segítségével ismerős témákról, személyes érdeklődési körében közléseket 

megfogalmazni. Közléseiben többnyire világosan ki tudja fejezni szándékát. Képes egy 

esemény lefolyásáról megfelelő kötőszavak segítségével („először”, „aztán”, „azután”, 

„később”, végül”) időbeli sorrendben beszámolni. Képes arra, hogy szavakat és egyszerű 

mondatokat kötőszavakkal (pl. „és”, „de”, „mert”) összekössön. Képes mondatait helyesen 

hangsúlyozni és hosszabb közléseit megfelelően tagolni. Kiejtése többnyire nem nehezíti az 

értést, bár idegen akcentusa feltűnő. 

Íráskészség: képes arra, hogy egyszerű kifejezésekkel és rövid mondatokkal nagyjából 

hibátlan közléseket fogalmazzon meg közvetlen környezetével kapcsolatban (pl. emberek, 

helyek és helyszínek, munkahelyi vagy iskolai tapasztalatok). Képes arra, hogy csekély 

szókinccsel és néhány egyszerű nyelvtani szerkezettel egyszerű formában nyilatkozzon 

ismerős témákról, őt magát személyesen érintő kérdésekről. Képes egy esemény lefolyásáról 

megfelelő kötőszavak segítségével („először”, „aztán”, „utána”, „később”, „végül”) időbeli 

sorrendben beszámolni. Képes arra, hogy egyszerű mondatokat fogalmazzon meg, és ezeket 
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egyszerű kötőszavakkal (pl. „és”, „de”, „mert”) összekösse. Képes néhány fontos helyesírási 

szabály megközelítően helyes alkalmazására. 

Szóbeli interakció: képes ismerős témákról egyszerű módon kommunikálni, ha 

beszélgetőpartnere irodalmi nyelven szól hozzá, és hajlandó arra, hogy kérésre bizonyos 

dolgokat megismételjen vagy átfogalmazzon. Képes arra, hogy a mindennapi élet konkrét 

szükségleteihez kapcsolódó helyzetekben rövid, egyszerű kifejezésekkel, mondatokkal 

kommunikáljon, miközben a kevésbé ismerős helyzeteket még nem mindig tudja megoldani, 

és esetenként félreértésekbe bonyolódik. Képes arra, hogy megoldjon ismerős, egyszerű és 

rutinszerű nyelvi helyzeteket, de közléseit rövidre fogja. Képes arra, hogy ismerős 

helyzetekben egyszerű nyelvi eszközökkel kommunikáljon. Képes arra, hogy ismerős 

témakörben folyó beszélgetések során, ha azok lassan és érthetően zajlanak, kövesse a 

beszélgetések fonalát, kérdéseket tegyen fel, illetve kérdésekre válaszoljon. Képes arra, hogy 

nem értés esetén megkérje beszélgetőpartnerét, ismételje meg a mondottakat, vagy betűzzön 

bizonyos szavakat, és kérésre ő maga is képes ezt megtenni. Képes beszédében a 

mondathangsúlyt úgy alkalmazni, hogy mondanivalójában világosan elkülönüljön a 

kijelentés, a kérdés és a felszólítás. Kiejtése többnyire nem zavarja közlései megértését. 

Írásbeli interakció: képes jól ismert helyzetekben megfelelő szókinccsel rövid, egyszerű 

közléseket fogalmazni, melyekben sok a formalizált elem, visszatérő szófordulat. Képes 

rövid, személyes jellegű szövegekben, melyek egyszerű formában eseményekre és 

kívánságokra vonatkoznak, a közléseket megérteni, és azokra egyszerű nyelvi eszközökkel 

reagálni. Képes gyakran használt szavak esetében alkalmazni a legfontosabb helyesírási 

szabályokat, s így a helytelen írásmódból adódó félreértéseket elkerülni. 

A fenti szintleírások alapján az elérhető eredmények a helyi tantervekben tovább 

pontosíthatók, a lehetőségek és a szükségletek alapján az összes készségre vonatkozóan vagy 

csak egyes készségterületeken kiegészíthetők, módosíthatók.  

Fontos, hogy ne csak a tanárok, hanem a tanulók is tisztában legyenek a nyelvtanítás-

nyelvtanulás céljaival, az elérhető eredményekkel. Ennek érdekében érdemes beszélgetéseket 

kezdeményezni velük, melyek során egyrészt megismerhetik a célkitűzéseket, másrészt 

kinyilváníthatják véleményüket, javaslatokat, kívánságokat fogalmazhatnak meg. 

A szakközépiskolai 9–11. évfolyam idegen nyelvi műveltségterület tartalmát/témaköreit, 

illetve az órakeretet a következő táblázat tartalmazza. A 11. évfolyam eltérő óraszámai a 

kevesebb tanítási hét miatt állnak elő. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A nyelvtanulás célja 

Órakeret 

2 óra 

Előzetes tudás Az általános iskolából hozott ismeretek az idegen nyelvek tudásának 

fontosságáról. 

A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

A tanulók általános iskolában szerzett tapasztalatainak számbavétele.  

A sikeres területek erősítése, fejlesztése, a kudarcok okainak feltárása, 

megoldások keresése az eredményes nyelvtanulás érdekében.  

Az elérendő nyelvi szintek tartalmának ismertetése. 

Célok meghatározása: a négy nyelvi alapkészség közül a beszédértés 

és a beszédkészség előtérbe helyezése. A kommunikatív 

helyzetgyakorlatok szerepének hangsúlyozása. 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az idegen nyelv tanulása során megélt sikerek és kudarcok 

tematikus összeállítása, elemzése. 

Egyéni helyzetelemzés a „Checklist” segítségével. 

A szakközépiskolai nyelvoktatás céljainak meghatározása, a tanév 

során feldolgozásra kerülő témák ismertetése, egyeztetés alapján a 

sorrendiség rögzítése. A tanár-diák együttműködési szabályok 

rögzítése. 

Kommunikáció – 

magyar nyelv és 

irodalom: hivatalos 

szövegek értelmezése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Az EU-tagállamokban beszélt nyelvek, nyelvcsaládok, 

nyelvrokonságok, jövevényszavak a történelmi eseményekhez 

köthetően, a digitális technológia szókészlete, idegen szavak a 

mindennapjainkban, nyelvi fordulatok, anyanyelvi sokszínűség, idegen 

nyelvi korrektség. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Hogyan tanuljam az idegen-nyelveket? 

Órakeret 

9 óra 

Előzetes tudás 

Az általános iskolában az idegen nyelvek tanulása során az 

alapkészségek területein: beszédértés, olvasásértés, beszédkészség, 

íráskészség, szóbeli interakció és az írásbeli interakció terén 

elsajátított technikák. 

A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

A környezet (osztálytársak, tanár, iskola), a nyelvtanulási szakasz 

legfontosabb célkitűzéseinek, tartalmainak megismerése, a tanulói 

vélemények figyelembe vétele ezek kialakításában. Az önálló 

tanulásra való képesség fontosságának beláttatása. A legalapvetőbb 

tanulótípusok megismerése, az ismeretek önmagára vonatkoztatása. A 

hatékony (nyelv)tanulási stratégiák használata. A stratégiai 

kompetenciák fejlesztése. Alapvető ismeretek szerzése a célnyelvi 

országokról, a célnyelvnek Magyarországon, Európában és a világban 

játszott szerepéről. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Ismerkedés az új osztálytársakkal, a nyelvtanárral, az iskolával. 

Ismerkedés a tantervvel, a tantervi célok megismerése és 

megvitatása, egyéni célok megfogalmazása. 

A szakközépiskolai tanulmányok során feldolgozandó témakörök 

megismerése és megvitatása. Ötletbörze a nyelvtanulás 

hatékonyságának növelésére. Nyelvórai szabályok – a közös munka 

kereteinek meghatározása. A célnyelvi országokkal kapcsolatos 

alapvető ismeretek rendszerezése, elmélyítése, valamint a 

célnyelvre, annak szerepére, hasznára vonatkozó ismeretek 

felfrissítése, újabb ismeretek megszerzése, bővítése. 

(A 10–11. évfolyamokon ez az óraszám az előző évfolyamokon 

tanultak tematikus ismétlésére szolgál.) 

Természetismeret: 

idegrendszer és 

viselkedés. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Tanulási technika, tanulási stratégia: RJR- ráhangolás, 

jelentésteremtés, reflektálás; MURDER- MOOD – hangulatteremtés, 

motiválás. UNDERSTANDING – megértés; RECALLING – 

visszahívás; DIGEST – „emésztés”, feldolgozás; EXPANDING – 
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kiterjesztés, önvizsgálat; REVIEWING – áttekintés, ismétlés. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Én és a családom 

Órakeret: 

7 óra 

Előzetes tudás 

Az általános iskolából hozott, a témakörhöz kapcsolódó szókincs, a 

szűkebb/tágabb családon belüli kapcsolatrendszer, az ebből fakadó 

feladatkörök anyanyelven. A generációk fogalma, a kommunikáció 

lehetséges módjai a szűkebb/tágabb családon belül. 

A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

Az idegen nyelv használata a feldolgozandó témakörhöz kapcsolódó 

kommunikatív helyzetekben.  

A négy nyelvi alapkészség fejlesztése, a tematikus szókincs bővítése. 

A témakörhöz kapcsolódó kommunikatív helyzetek megoldásához 

szükséges legalapvetőbb nyelvtani szerkezetek felismerése és 

alkalmazása. 

Törekvés a folyamatosságra és az érthető kiejtésre. Az interkulturális 

kompetencia fejlesztése. 

Nyitottság kialakítása a célnyelvet beszélő népek és kultúrájuk, 

valamint más népek és kultúrák iránt.  

Képesség kialakítása a saját népet és kultúrát kívülről, a külső 

szemlélő helyzetéből való szemlélésre. 

A stratégiai kompetencia fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Bemutatkozás (alapvető személyi adatok: családnév, keresztnév, 

kor, lakhely, állampolgárság, foglalkozás, esetleg kedvenc ételek, 

kedvenc időtöltés, háziállatok stb.). 

Családtagok bemutatása: rokoni kapcsolatok megnevezése, 

családtagok legfontosabb adatainak, jellemzőinek felsorolása (név, 

kor, foglalkozás, esetleg külső és belső tulajdonságok, kedvenc 

időtöltés stb.). 

Egy napom: a mindennapokra jellemző alapvető tevékenységek 

felsorolása, napszakokhoz, esetleg időpontokhoz való kapcsolása.  

A család egy hétköznapjának bemutatása, a családtagok feladatai. A 

témába vágó célnyelvi szövegek, hanganyagok feldolgozása alapján 

az adott nyelvterület országaiban élő hasonló korú fiatalok 

személyének, családjának megismerése. 

Társadalomismeret: 

állampolgári jogok és 

kötelességek, 

egyének és közösségek 

szerepe a 

történelemben. 

 

Kommunikáció – 

magyar nyelv és 

irodalom: 

konfliktusok 

ábrázolása az 

irodalmi/művészeti 

alkotásokban. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Személyi adat, lakóhely, állampolgárság, foglalkozás, külső és belső 

tulajdonság, napszak, időpont, családon belüli feladatok. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Az otthonom 

Órakeret: 

6 óra 

Előzetes tudás 

Anyanyelven ismeri a lakhatási lehetőségeket, azok 

pozitívumait/negatívumait. Meg tudja nevezni a lakás helyiségeit, 

funkcióit, berendezési tárgyait, a mindennapi élethez szükséges 

eszközöket. 
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A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

Az idegen nyelv használata a feldolgozandó témakörhöz kapcsolódó 

kommunikatív helyzetekben.  

A négy nyelvi alapkészség fejlesztése, a tematikus szókincs bővítése. 

A témakörhöz kapcsolódó kommunikatív helyzetek megoldásához 

szükséges legalapvetőbb nyelvtani szerkezetek felismerése és 

alkalmazása. 

Törekvés a folyamatosságra és az érthető kiejtésre. Az interkulturális 

kompetencia fejlesztése. 

Nyitottság kialakítása a célnyelvet beszélő népek és kultúrájuk, 

valamint más népek és kultúrák iránt.  

Képesség kialakítása a saját népet és kultúrát kívülről, a külső 

szemlélő helyzetéből való szemlélésre. 

A stratégiai kompetencia fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A tanuló szobájának, lakóterének bemutatása fényképek, rajz 

alapján. A kedvenc bútordarab bemutatása. A lakás egyéb 

helyiségeinek bemutatása. A lakás és közvetlen környezetének 

bemutatása (kert, park, üzletek, posta stb.). A szomszédok 

bemutatása. Az iskolától hazáig vezető útvonal leírása. A témába 

vágó olvasott célnyelvi szövegek, hanganyagok feldolgozása 

alapján a nyelvterület országaiban élő hasonló korú fiatalok 

lakókörnyezetének megismerése. 

Tárgyak, személyek összefüggő leírása egyszerű nyelvi 

eszközökkel. A témakörhöz kapcsolódó hallott és olvasott szövegek 

feldolgozása. 

A beszélgetések, illetve a hallott/olvasott szövegek feldolgozása 

során kapott információk feldolgozása, kreatív módon történő 

megjelenítése (szóban, írásban, rajzos formában). 

Különböző forrásokból származó, különböző személyekkel 

kapcsolatos információk összevetése, hasonlóságok és különbségek 

felfedezése. 

Társadalomismeret: 

földrajz és település 

kapcsolata 

 

Kommunikáció – 

magyar nyelv és 

irodalom:hivatalos 

szövegek, 

dokumentumok 

létrehozása 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Város, vidék, családi ház, sorház, bérház, albérlet, hajléktalanság, 

irány, hosszúsági mértékegység, online-vásárlás, online-tervezés, 

online-lakáshirdetés. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Az iskola és barátaim 

Órakeret: 

6 óra 

Előzetes tudás 

Anyanyelven ismeri az iskolatípusokat, azok képzési struktúráját, 

rendszerét. Tisztában van saját tanulmányi kötelezettségeivel, meg 

tudja fogalmazni helyét a rendszerben. Tudja a barátság fogalmat 

definiálni, ismeri a barátság működésének szabályrendszerét. 
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A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

Az idegen nyelv használata a feldolgozandó témakörhöz kapcsolódó 

kommunikatív helyzetekben.  

A négy nyelvi alapkészség fejlesztése, a tematikus szókincs bővítése. 

A témakörhöz kapcsolódó kommunikatív helyzetek megoldásához 

szükséges legalapvetőbb nyelvtani szerkezetek felismerése és 

alkalmazása. 

Törekvés a folyamatosságra és az érthető kiejtésre. Az interkulturális 

kompetencia fejlesztése. 

Nyitottság kialakítása a célnyelvet beszélő népek és kultúrájuk, 

valamint más népek és kultúrák iránt.  

Képesség kialakítása a saját népet és kultúrát kívülről, a külső 

szemlélő helyzetéből való szemlélésre.  

A stratégiai kompetencia fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A magyarországi iskolarendszer megismerése, a különböző 

szakaszok tartalmi/tantárgyi elvárásai nagy vonalakban. 

Vizsgarendszerek a magyarországi közoktatásban. Az iskolai 

hétköznapok rendje, a benne tevékenykedők feladatköre, 

kötelességei és jogai. A nevelés-oktatás folyamata során barátságok 

kialakulásának lehetséges módjai, helyszínei, a hosszú barátság, 

egy életen át tartó barátság feltételei. 

Egy jó vagy a legjobb barát bemutatása, személyes adatok, külső, 

belső tulajdonságok. A barátom és én – hasonlóságok és 

különbségek megnevezése. 

Közös programok. A témába vágó olvasott célnyelvi szövegek, 

hanganyagok feldolgozása alapján az idegen nyelvterület 

országaiban élő hasonló korú fiatalok lakókörnyezetének 

megismerése. 

Egyszerű nyelvi eszközök felhasználásával lebonyolított, többnyire 

irányított beszélgetések pár- és csoportmunkában, illetve 

plénumban. 

Személyek, tevékenységek összefüggő bemutatása/leírása egyszerű 

nyelvi eszközökkel. 

A témakörhöz kapcsolódó hallott/olvasott szövegek feldolgozása.  

A beszélgetések, illetve a hallott/olvasott szövegek feldolgozása 

során kapott információk feldolgozása, kreatív módon történő 

megjelenítése szóban, írásban, illetve rajzos formában.  

Különböző forrásokból származó/különböző személyekkel 

kapcsolatos információk összevetése, hasonlóságok és különbségek 

felfedezése. 

Társadalomismeret: 

iskola a történelemben. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Iskolakötelezettség, alapkészség és -képesség, tanulási stratégia, 

tantárgyi alapkövetelmény, vizsgakövetelmény, általános műveltség, 

élethosszig tartó tanulás, formális, non-formális, informális tanulás.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Ruhatáram télen-nyáron, bevásárlás 

Órakeret: 

5 óra 

Előzetes tudás Anyanyelven az évszakok jellemzői, az emberi szervezetre gyakorolt 
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hatásuk, annak védekező mechanizmusa, illetve a tevőleges védekezés 

formái. Anyanyelven a korra, nemre jellemző, az évszakok változását 

követő, női/férfi ruhadarabok, kiegészítő kellékek, valamint a 

praktikusság és divat fogalmak. 

A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

Az idegen nyelv használata a feldolgozandó témakörhöz kapcsolódó 

kommunikatív helyzetekben.  

A négy nyelvi alapkészség fejlesztése, a tematikus szókincs bővítése. 

A témakörhöz kapcsolódó kommunikatív helyzetek megoldásához 

szükséges legalapvetőbb nyelvtani szerkezetek felismerése és 

alkalmazása. 

Törekvés a folyamatosságra és az érthető kiejtésre. Az interkulturális 

kompetencia fejlesztése. 

Nyitottság kialakítása a célnyelvet beszélő népek és kultúrájuk, 

valamint más népek és kultúrák iránt.  

Képesség kialakítása a saját népet és kultúrát kívülről, a külső 

szemlélő helyzetéből való szemlélésre. 

A stratégiai kompetencia fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az évszakok jellemzése, hatásai az emberi szervezetre. A női/férfi 

ruhadarabok és kiegészítők megnevezése, ezek interakcióban való 

használata. A tanuló kedvenc ruhadarabjai, hajviselet, smink és 

testékszerek. 

Mit vegyek fel? Öltözékek összeállítása a különböző 

élethelyzetekben/alkalmakra – az iskolában, buliban, 

osztálykiránduláson, farsangra, ünnepeken, színházban viselt 

ruhadarabok. 

Az időjárás megfigyelése napra/hétre/évszakra/égövre vonatkozóan. 

Esetleg: extrém időjárási viszonyok okozta katasztrófák. 

 j ruhadarab, cipő, kiegészítők vásárlása a szaküzletekben, 

plázákban, illetve online-áruházakban. Segítségkérés szóban, 

írásban.  

Ok-okozati összefüggések észrevétele az évszakok és az öltözködés 

között. 

A divat, praktikusság, az ár-érték arányának fogalma. 

A témakörhöz kapcsolódó hallott/látott/olvasott szövegek 

feldolgozása.  

Szövegszegény dokumentumok, grafikonok, térképek, diagramok 

értelmezése. 

Társadalomismeret: 

a divat története 

 

Kommunikáció – 

magyar nyelv és 

irodalom: irodalmi és 

hétköznapi szövegek 

értelmezése. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Évszak, napszak, időjárási jelenség; second hand, online-vásárlás, 

bankkártyával történő fizetés, reklamálás, árucsere, 

természetes/környezetre káros alapanyag, a vásárlás mint 

szenvedélybetegség, fogyasztói társadalom, veszélyforrás, védekezés. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Eszem-iszom, étkezés 

Órakeret: 

6 óra 

Előzetes tudás A korábbi formális és informális módon elsajátított ismeretek az 

étkezéssel kapcsolatban, alapanyagok eredete, feldolgozási módjai, 
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receptek értelmezése, ételek elkészítése otthon, vendéglőben, fast food 

vendéglőben, az egészséges táplálkozás ismérvei, a helytelen 

táplálkozás okozta betegségek. 

A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

Az idegen nyelv használata a feldolgozandó témakörhöz kapcsolódó 

kommunikatív helyzetekben.  

A négy nyelvi alapkészség fejlesztése, a tematikus szókincs bővítése. 

A témakörhöz kapcsolódó kommunikatív helyzetek megoldásához 

szükséges legalapvetőbb nyelvtani szerkezetek felismerése és 

alkalmazása. 

Törekvés a folyamatosságra és az érthető kiejtésre. Az interkulturális 

kompetencia fejlesztése.  

Nyitottság kialakítása a célnyelvet beszélő népek és kultúrájuk, 

valamint más népek és kultúrák iránt.  

Képesség kialakítása a saját népet és kultúrát kívülről, a külső 

szemlélő helyzetéből való szemlélésre.  

A stratégiai kompetencia fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az étkezési szokások – mikor, mit, hol szokott enni/inni a tanuló. 

Hogyan étkezik a család, mi a menü hétköznap, ünnepnap, baráti 

összejövetelek alkalmával? Milyen alkalmakkor étkezik a család 

házon kívül? Hogyan zajlik ez az esemény?  

Munkamegosztás a családban – ki vásárol, ki főz, ki teríti 

meg/szedi le az asztalt, ki mosogat? 

Az étkezési etikett otthon és vendégségben. Az egyszerű ételek 

receptjei, amelyeket a tanuló maga is el tud készíteni, az 

összetevők, az elkészítés módjának szóbeli ismertetése. Kedvenc 

ételek és az egészség megőrzése. Az egészséges étkezés 

alapszabályai. A család étkezésére költhető havi összeg, a 

gazdálkodási, döntési attitűd. Vásárlás a szupermarketben, piacon, 

pékségben, hentesnél és az őstermelőtől. Az étkezési szokások, az 

egészség megőrzése, illetve a betegség kialakulása közötti 

összefüggések felismerése.  

Egyszerű nyelvi eszközök felhasználásával lebonyolított, többnyire 

irányított beszélgetések pár- és csoportmunkában, illetve 

plénumban. 

Tárgyak, események, cselekvéssorok összefüggő leírása egyszerű 

nyelvi eszközökkel. A témakörhöz kapcsolódó hallott/olvasott 

szövegek feldolgozása.  

Szövegszegény dokumentumok, grafikonok, diagramok, statisztikai 

adatok értelmezése. 

A beszélgetések, illetve a hallott/olvasott szövegek feldolgozása 

során kapott információk feldolgozása kreatív módon – kollázs, 

rajz, fotó, poszter – történő megjelenítése. 

Természetismeret: 

táplálkozás, emésztés, 

kiválasztás. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Bioélelmiszer, élelmiszeripar, adalék, tömegtermelés, alacsony 

tápanyagértékű élelmiszer, friss, tápanyagban gazdag élelmiszer, 

termelési, tenyésztési, főzési technológia, táplálkozás, egészség, 

betegség, főzés mint hobbi, élelmiszeripari foglalkozás, 

mezőgazdasági foglalkozás, fogyasztói társadalom, veszélyforrás. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Szabadidőmben 

Órakeret: 

7 óra 

Előzetes tudás 

A kulturális és sporttevékenységek egészséges aránya, a nyomtatott és 

elektronikus média eszközei, a közösségi aktivitások, a zene, a tánc, a 

színház, az utazás, a mindennapok sportja, extrém-sportok, egészség 

megőrzése, illetve annak veszélyeztetése, számítógép a munkánkban 

és a szabadidőnkben. Az elektronikus média mint a haladás, illetve a 

függőség eszköze. 

A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

Az idegen nyelv használata a feldolgozandó témakörhöz kapcsolódó 

kommunikatív helyzetekben.  

A négy nyelvi alapkészség fejlesztése, a tematikus szókincs bővítése. 

A témakörhöz kapcsolódó kommunikatív helyzetek megoldásához 

szükséges legalapvetőbb nyelvtani szerkezetek felismerése és 

alkalmazása. 

Törekvés a folyamatosságra és az érthető kiejtésre. Az interkulturális 

kompetencia fejlesztése.  

Nyitottság kialakítása a célnyelvet beszélő népek és kultúrájuk, 

valamint más népek és kultúrák iránt.  

Képesség kialakítása a saját népet és kultúrát kívülről, a külső 

szemlélő helyzetéből való szemlélésre.  

A stratégiai kompetencia fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Munkamegosztás a családban – a tanuló feladatai, amelyeket 

szívesen végez, és amelyeket nem. A tanuló kedvenc időtöltése, 

kedvenc filmje, kedvenc könyve/olvasmányai, olvasási szokásai, 

esti programjai, hétvégi programjai, kedvenc zenéje, tévénézési 

szokásai, haverok, bulik, közös programok. 

Sportok, amelyeket a tanuló űz/szeret– sport az iskolában és az 

iskolán kívül, tömegsport, versenysport, extrém sportok. 

Az egészséges életmód feltételrendszerének megteremtése, annak 

akadályai, belső-külső tényezői.  

A belső béke, lelki egyensúly és a szabadidő eltöltésének módja és 

időtartama. 

A fizikális erőnlét, a szellemi és testi teljesítőképesség 

összefüggése. 

Statisztikai adatok elemzése és következtetések levonása. 

Szenvedélybetegségek kialakulásának okai, a gyógyíthatóság 

feltételrendszere. Tervezett szabadidős tevékenységek, avagy mit 

hoz a nap. 

Egyszerű nyelvi eszközök felhasználásával lebonyolított, többnyire 

irányított beszélgetések pár- és csoportmunkában, illetve 

plénumban. 

A témakörhöz kapcsolódó hallott/olvasott szövegek feldolgozása. A 

különböző forrásokból származó/különböző személyekkel 

kapcsolatos információk összevetése, hasonlóságok és különbségek 

felfedezése.  

Természetismeret: 

állandóság és 

változatok – 

információ, 

szexualitás, az emberi 

élet szakaszai. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Szabadidős tevékenység, egészségmegőrzés, kikapcsolódás, 
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erőgyűjtés, aktív/passzív tevékenység, szenvedélybetegség, testépítés, 

a szellem karbantartása, munka és szabadidő aránya, fogyasztói 

társadalom, veszélyforrás. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Válasszunk szakmát! 

Órakeret: 

11 óra 

Előzetes tudás 

Családi tradíciók, sikerszakmák, divatszakmák, fizikai erőnlétet/ 

szellemi teljesítményt igénylő szakmák, hiányszakmák, 

alkalmazotti/beosztotti státusz, vállalkozói szemlélet. A formális 

tanulás során a tantárgyi tartalmak ismerete, a kiválasztott szakmáról 

szerzett ismeretek, a munkaerő-piaci helyzet aktuális ismerete. A 

munkába-állás feltételei, kereseti lehetőségek, munkahelyi biztonsági 

előírások, munkajogi viták, jogorvoslati lehetőségek. 

A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

Az idegen nyelv használata a feldolgozandó témakörhöz kapcsolódó 

kommunikatív helyzetekben.  

A négy nyelvi alapkészség fejlesztése, a tematikus szókincs bővítése. 

A témakörhöz kapcsolódó kommunikatív helyzetek megoldásához 

szükséges legalapvetőbb nyelvtani szerkezetek felismerése és 

alkalmazása. 

Törekvés a folyamatosságra és az érthető kiejtésre. Az interkulturális 

kompetencia fejlesztése.  

Nyitottság kialakítása a célnyelvet beszélő népek és kultúrájuk, 

valamint más népek és kultúrák iránt.  

Képesség kialakítása a saját népet és kultúrát kívülről, a külső 

szemlélő helyzetéből való szemlélésre.  

A stratégiai kompetencia fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
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Mit várok a holnaptól? – Képekkel, rajzokkal, rövid szövegekkel 

illusztrált beszámoló a közeli jövő terveiről.  

Mit várok a távolabbi jövőtől? – Képekkel, rajzokkal, rövid 

szövegekkel illusztrált beszámoló a távolabbi jövő terveiről: 

a család, az ideális partner, gyerekek, nagycsalád, 

lakáskörülmények; álmaim háza/lakása/kertje, utazások; álmaim 

országa/városa, foglalkozásom, munkakörülményeim, baráti köröm, 

társas életem, autóm. 

Foglalkozások a környezetemben – táblázatos összeállítás, előnyök 

és hátrányok megfogalmazása. 

A magyar iskolarendszer felépítése/képzési formák – helyem, 

lehetőségeim ebben a rendszerben. Összehasonlítás az idegen 

nyelvterületen kínálkozó lehetőségekkel. 

Álmaim foglalkozása, a munka világa, kereseti lehetőségek, 

munkaidő, munkakörülmények, munkatársak, érdekes, különleges 

foglalkozások, az álláskeresés lehetőségei, az állásinterjú formái, 

menete, elemei, fogalmak ismerete. Pontokba rendezett önéletrajz 

elkészítése, egyszerű bemutatkozó levél megfogalmazása. 

Szakmacsoportos rész 

Milyen foglalkozások tartoznak egy adott szakmacsoportba? Hol és 

hogyan lehet megszerezni a megfelelő szakmai képesítést (esetleg 

összehasonlítva az idegen nyelvű országokkal)? 

Milyen ismeretek, készségek, képességek szükségesek egy adott 

szakma gyakorlásához? Milyen tevékenységeket, feladatokat kell 

ellátni az adott szakmában dolgozóknak? Melyek a munkavégzés 

legfontosabb eszközei? Milyenek a munkakörülmények és a 

kereseti lehetőségek, perspektívák a jövőt illetően? 

Társadalomismeret: 

globalizációs 

jelenségek. 

 

Matematika: 

százalékszámítás, 

hatványozási 

ismeretek. 

 

Kommunikáció – 

magyar nyelv és 

irodalom: 

hivatalos szövegek, 

dokumentumok 

létrehozása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Formális, non-formális, informális tanulás, tanulmányi idő, tandíj, 

tanulmányok abszolválása, álláskeresés, önéletrajz, állásinterjú, 

munkába állás, életpálya-építés, egész életen át tartó tanulás, családi 

bevétel, kiadás, diákmunka, alkalmi munka, főállás, mellékállás, 

értelmiségi lét, alkalmazotti/beosztotti lét, vállalkozói attitűd, 

megélhetés, korlátozott lehetőség, családi pénzügyi gazdálkodás. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Végre itt a nyár! – projekttervek 

Órakeret: 

4 óra 

Előzetes tudás 
Aktív/ passzív pihenés, országjárás, külföldi utazás, biciklitúrák, 

szállásfoglalás, étkezés, közlekedés, útikönyv, információgyűjtés, 

tapasztalatcsere. 

A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

Az idegen nyelv használata a feldolgozandó témakörhöz kapcsolódó 

kommunikatív helyzetekben.  

A négy nyelvi alapkészség fejlesztése, a tematikus szókincs bővítése. 

A témakörhöz kapcsolódó kommunikatív helyzetek megoldásához 

szükséges legalapvetőbb nyelvtani szerkezetek felismerése és 

alkalmazása. 

Törekvés a folyamatosságra és az érthető kiejtésre. Az interkulturális 

kompetencia fejlesztése.  
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Nyitottság kialakítása a célnyelvet beszélő népek és kultúrájuk, 

valamint más népek és kultúrák iránt.  

Képesség kialakítása a saját népet és kultúrát kívülről, a külső 

szemlélő helyzetéből való szemlélésre.  

A stratégiai kompetencia fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Terveim a nyárra (mikor kelek, mivel/kivel töltöm a napokat, 

heteket, hónapokat), a valós és álom úticél megnevezése, 

szálláskeresés, információkérés. Bejelentkezés a szállásra – hotel, 

ifjúsági szállás, kemping –, reklamálás, probléma/panasz udvarias 

kinyilvánítása, segítség kérése, jegyvásárlás. Diákmunka nyáron – 

lehetőségek itthon és külföldön. 

Projektjavaslatok:  

- Plakát/kollázs készítése álmaink országáról/városáról. 

- Képekkel, reáliákkal illusztrált beszámoló egy 

osztálykirándulásról a partner osztálynak. 

- Utazás megtervezése az idegen nyelvű katalógusok kínálata, 

internet stb. alapján. 

- Kvízjáték összeállítása a célországgal kapcsolatos ismeretek 

köréből a párhuzamos osztály számára, vagy a csoportot kétfelé 

bontva. 

Természetismeret: 

térképhasználat, 

országismeret. 

 

Kommunikáció – 

magyar nyelv és 

irodalom: 

információforrások 

használata 

(prospektusok, képek), 

szövegalkotás. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Hazai/külföldi nyaralás, kikapcsolódás, erőgyűjtés, relaxáció, lelki 

feltöltődés, útiterv, előzetes informálódás, alkalmazkodás, 

beilleszkedés, szellemi/fizikális pihenés, aktív pihenés. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a 11. 

évfolyam végén 

A tanuló képes megnevezni és rendszerezni az eddigi tapasztalatait a 

nyelvtanulás során, képes eldönteni, hogy mely területek voltak 

sikeresek, illetve kudarcosak, képes a nyelvi készségek területein 

szerzett tudás/hiány mértékét meghatározni, képes megfogalmazni, 

hogy milyen erőfeszítésekre hajlandó a sikeres nyelvtanulás érdekében, 

együttműködést mutat a tanárával a célok elérése érdekében. 

Beilleszkedik az új tanulási környezetbe, megismeri és elfogadja az 

előtte álló tanulási szakasz legfontosabb célkitűzéseit, tartalmait, látja az 

általa tanult idegen nyelv szerepét, fontosságát saját maga és környezete 

életében.  

Rendelkezik a célnyelvi országokkal kapcsolatos és a célnyelvnek a 

szűkebb és tágabb környezetében játszott szerepére vonatkozó alapvető 

ismeretekkel.  

Érti és érzi a hatékony tanulás érdekében a tanulási stratégiák 

ismeretének fontosságát, képes a legalapvetőbb tanulási stratégiák 

alkalmazására. 

Ismeri és elfogadja a csoportban való nyelvtanulás eredményessége 

érdekében az általa betartandó szabályokat.  

Képes a „család”, az „otthon”, a „barát-osztálytárs” az „időjárás-

öltözködés”, az „élelmiszerek – étkezési szokások”, a „szabadidő” és a 

„szakma világa” témakörökhöz kapcsolódó hallott/olvasott szövegekből 

a legalapvetőbb információk kiszűrésére és felhasználására egy 

meghatározott kommunikatív feladat elvégzése érdekében.  
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Képes arra, hogy az idegen nyelvi kommunikatív helyzetekben egyszerű 

kérdésekre válaszoljon, vagy néhány nagyon egyszerű, összefüggő 

mondatban meséljen a fent említett témakörök tartalmairól. 

Ismeri és megfelelően alkalmazza a témakörökhöz kapcsolódó 

kommunikatív helyzetek megoldásához szükséges alapvető szókincset 

és nyelvtani szerkezeteket. Érdeklődéssel, nyitottan fordul a másság 

felé. 
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MATEMATIKA 
 

Alapelvek, célok, feladatok: 

A matematika tanulásának eredményeként a tanulók megismerik a világ számszerű 

vonatkozásait, összefüggéseit, az ember szempontjából legfontosabb törvényszerűségeket.  

A célok elérése érdekében a hangsúlyokat a következő területekre, tevékenységekre 

helyezzük: 

— a hétköznapok matematikája; 
— kommunikáció fejlesztése; 
— szövegek matematikai tartalmának értelmezése, elemzése; 
— kombinatorika, valószínűség, statisztika elemei; 
— matematikai modellek és alkalmazhatóságuk; 
— önellenőrzés módjai; 
— számológép és számítógép használata.  

 

Célunk, hogy a szakközépiskola elvégzése után a tanuló legyen képes 

— elvégezni alapműveleteket racionális számkörben; 
— behelyettesíteni, megbecsülni és kiszámolni adott (szakmai) képletek értékét; 
— megoldani egyszerűbb szöveges feladatokat; 
— alkalmazni az egyenes és fordított arányosságot, a százalékszámítást; 
— használni elemi geometriai fogalmakat; 

— elvégezni elemi méréseket, geometriai számításokat, mértékegységeket használni;  
— felismerni a szimmetria, hasonlóság, egybevágóság eseteit; 
— tájékozódni a számegyenesen, derékszögű koordinátarendszerben; 
— felismerni egyszerűbb sorozatokat (számtani, mértani);  
— értelmezni, létrehozni egyszerű grafikonokat, diagramokat, táblázatokat;  
— megfogalmazni a szakma tanulása során felmerült matematikai jellegű kérdéseit, 

problémáit, megoldást keresni; 

— új információkat keresni könyvtárban, interneten. 
 

Az egyes évfolyamokon a fő témakörök ismétlődnek, ami egyre bővülő, magasabb 

szinten történő ismétlésre és elmélyítésre ad lehetőséget, elősegíti a már ismert anyag 

rögzítését, illetve módot ad az előző évi ismeretek kiegészítésére, a következő év szintjének 

beállítására.  
 

9. évfolyam 

 

Heti óraszám: 2 óra 

Évi óraszám: 72 óra 

Választott tankönyv: 

 

Témakörök Óraszám 

Számtan, algebra 10 óra 

Gondolkodási módszerek, halmazok, kombinatorika, valószínűség, statisztika 18 óra 

Függvények, sorozatok, egyenletek, algoritmus 18 óra 

A geometria alapjai 18 óra 

Ismétlés  8 óra 

Összesen       72 óra 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Számtan, algebra 
Órakeret 10 

óra 

Előzetes tudás Elemi számolás, alapműveletek, tízes számrendszer, algebrai kifejezés, képlet 

behelyettesítési értéke, zsebszámológép használata 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tájékozódás fejlesztése a világ mennyiségi viszonyaiban. Megismeréshez szükséges 

képességek fejlesztése. Problémakezelés és -megoldás fejlesztése. A kreativitás 

fejlesztése. Akarati, érzelmi, önfejlesztő képességek fejlesztése, az együttéléssel 

kapcsolatos értékek erősítése. 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A racionális számok írása, olvasása, 

összehasonlítása. 

A tízes számrendszer használata, 

ábrázolás számegyenesen, 

alapműveletek, hatványozás (10 

hatványai), elvégzése, 

négyzetgyökvonás (számológéppel). 

Algebrai kifejezések (összevonás), 

képletekbe behelyettesítés 

(képletgyűjtemények használata).  

Pontosság (hibahatár), nagyságrend, 

becslés, kerekítés.  
 

Törekvés az/ önálló, aktív munkára, 

kreativitásra, kommunikációra, 

kooperációra. 

Eredmények korrekt szöveges 

megfogalmazása.  

Matematikai ismeretek helyes 

alkalmazása gyakorlati problémákban: 

logikus, fegyelmezett, 

kritikus/önkritikus gondolkodás. 

Növekvő igény az önellenőrzésre. 

Fogalmak, szakkifejezések felismerése. 

Zsebszámológép használata. 

Kommunikáció – magyar 

nyelv és irodalom; 

osztályközösség-építés; 

idegen nyelv:  

szövegértés, kommunikáció,  

önismeret,  

tanulási technikák,  

kooperáció. 

 

 Kulcsfogalmak Szám, alapművelet, hatvány, négyzetgyök, azonosság, normál alak, 

pontosság (hibahatár), számegyenes, számhalmazok.  

 

 

Tematikai egység/ Fejlesztési cél 
Gondolkodási módszerek, halmazok, 

kombinatorika, valószínűség, 

statisztika 

Órakeret 

18 óra 

Előzetes tudás 
Elemi szinten a halmaz, grafikon, szöveges feladat, valószínűség fogalmának 

felismerése. Alapfokú számolási készség, egyszerű, rövid szövegek értő olvasása. 

Tájékozódás a számegyenesen (racionális számkör). 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tájékozódás fejlesztése a világ mennyiségi viszonyaiban, a térben és az időben. 

Megismeréshez szükséges képességek fejlesztése. Problémakezelés és -megoldás 

fejlesztése. A kreativitás fejlesztése. Akarati, érzelmi, önfejlesztő képességek 

fejlesztése, az együttéléssel kapcsolatos értékek erősítése. 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Halmazokkal kapcsolatos műveletek 

végzése (elem, válogatás, ábrázolás). 

Grafikon, diagram, koordinátarendszer 

– értelmezés, tájékozódás, ábrázolás.  

A valószínűség gyakorlati fogalmának 

megismerése („biztos”, „lehet, de nem 

biztos”, „lehetetlen”), valószínűségi 

játékok, problémák. 

Probléma-megoldási módszerek 

gyakorlása (próbálgatás; következtetés, 

sejtés, szabályosságok, lehetőségek 

kipróbálása, ellenpélda szerepe). 

Statisztika a hétköznapi életben 

(adatgyűjtés, mintavétel). 

 

 

 

A nyelv logikai elemeinek felismerése a 

matematikában (összehasonlítás, 

viszonyítás, rendezés, relációk, 

műveletek: és, vagy, ha - akkor, 

minden, van olyan, nem minden, egyik 

sem, nem) 

Feltétel, előzmény, következmény 

felismerése, alkalmazása egyszerű 

esetekben. 

Szövegértelmezés gyakorlati 

feladatokban (adatok kiválasztása, 

lejegyzése, becslés, kiszámítás, 

ellenőrzés).  

A fogalmak felismerése, alkalmazása 

hétköznapi, tantárgyi, gyakorlati 

Kommunikáció – magyar 

nyelv és irodalom; 

osztályközösség-építés; 

természetismeret; 

társadalomismeret; idegen 

nyelv: szövegértés, 

kommunikáció,  

önismeret,  

tanulási technikák,  

kooperáció, 

adatsorok, diagramok 

értelmezése. 
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előfordulásaikban.  

Aktív, kreatív munkavégzés, a 

kommunikáció, kooperáció javuló 

szintje.  

Az eredmények korrekt, szöveges 

megfogalmazása.  

Logikus, fegyelmezett, 

kritikus/önkritikus gondolkodás. 

Közelítő fejben számolás, becslés 

(nagyságrend). 

Az önellenőrzés igénye, alkalmazása. 

Ismerethordozók kezelése, tudatos 

használata. 

Kulcsfogalmak Halmaz, számegyenes, pontosság (hibahatár), nagyságrend, 

koordinátarendszer, grafikon, diagram, logikai művelet, statisztika, 

valószínűség. 

 

 

 

 

Tematikai egység/ Fejlesztési cél 
Függvények, sorozatok, egyenletek, 

algoritmus 

Órakeret 

 18 óra 

Előzetes tudás Számolás racionális körben, számegyenes, koordinátarendszer 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tájékozódás fejlesztése a világ mennyiségi viszonyaiban, a térben és az időben. 

Megismeréshez szükséges képességek fejlesztése. Problémakezelés és -megoldás 

fejlesztése. A kreativitás fejlesztése. Akarati, érzelmi, önfejlesztő képességek 

fejlesztése, az együttéléssel kapcsolatos értékek erősítése. 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 

Elsőfokú egy ismeretlenes egyenletre 

vezető szöveges feladat megoldása.  

Algoritmusok felismerése, alkalmazása, 

pl. sorozatok, számtani sorozat, mértani 

sorozat, kamatszámítás.  

Arányos mennyiségek, fordított arány, 

százalék, százalékszámítás alkalmazása 

játékos, beugratós, gyakorlatias 

feladványokban.  

 

 

Egyes gyakorlati összefüggések 

matematikai modelljének megalkotása 

(egyenes arányosság, táblázat, képlet, 

függvény, ábra). 

Önálló, aktív munka, kreativitás, 

kommunikáció és kooperáció javuló 

szintje.  

Többféle megoldási út keresése. 

Az eredmények korrekt, szöveges 

megfogalmazása.  

Az ismeretek helyes alkalmazása 

gyakorlati problémákban. 

Logikus, fegyelmezett, 

kritikus/önkritikus gondolkodásra. 

A helyes megoldások számának 

keresése (mikor lehet több is?). 

Önellenőrzés igénye, rutinszerű 

alkalmazása. 

Ismerethordozók kezelése, tudatos 

használata. 

Kommunikáció - magyar 

nyelv és irodalom; 

osztályközösség-építés; 

természetismeret; 

társadalomismere;, idegen 

nyelv: 

szövegértés, kommunikáció, 

önismeret,  

tanulási technikák,  

kooperáció, 

társadalom- és 

természetismereti adatsorok, 

diagramok, függvények 

értelmezése. köznapi 

gazdálkodási ismeretek. 

 

 Kulcsfogalmak Százalék, sorozat, függvény, egyenlet, definíció (képlet, szabály), 

grafikon, táblázat, diagram, algoritmus, kamat. 
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Tematikai egység/ Fejlesztési cél A geometria alapjai 
Órakeret  

18 óra 

Előzetes tudás Alapfokú tájékozódás a térben, egyszerű alakzatok és testek felismerése, elemi mérés 

(vonalzó, szögmérő, mérőszalag), vázlatos rajzolás, derékszögű 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tájékozódás fejlesztése a világ mennyiségi viszonyaiban, a térben és az időben. 

Megismeréshez szükséges képességek fejlesztése. Problémakezelés és -megoldás 

fejlesztése. A kreativitás fejlesztése. Akarati, érzelmi, önfejlesztő képességek 

fejlesztése, az együttéléssel kapcsolatos értékek erősítése. A matematika épülésének 

bemutatása (geometria története: a földmérés gyakorlati szükségességéből). 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Alapvető geometriai fogalmak ismerete 

(sík és tér, pont, egyenes, félegyenes, 

szakasz, távolság, szög, 

párhuzamosság, merőlegesség, 

síkidomok és térbeli testek). 

Háromszög, négyszög, sokszög, kör 

felismerése, tulajdonságai 

megállapítása (Thalész-tétel).  

Tulajdonságok, szabályosság, 

szimmetria felismerése, alkalmazása 

egyszerű esetekben. 

Derékszögű háromszög adatai, 

Pitagorasz-tétel (oldalak és szögek 

kapcsolata – szögfüggvény).  

Egybevágóság, hasonlóság felismerése, 

alkalmazása  

egyszerű következtetésekben.  

Mérés (módszerek, mértékegységek 

alkalmazása), kerület, terület 

(gyakorlati pl.) kiszámítása. 

Egyszerű testek fajtáinak felismerése 

(gúla, kúp, hasáb, henger, gömb).  

Alapadatokból terület, térfogat 

becslése, képletgyűjteménnyel 

kiszámolása. 

Vektorok fogalma. 

(Szak)rajz, ábra olvasása, értelmezése. 

Geometriai problémák vázlatos 

ábrázolása, modellezése.  

Geometriai ismeretek használata 

gyakorlati problémákban 

Kreativitás, kommunikáció, kooperáció, 

önismeret fejlődése. 

Az eredmények korrekt szöveges 

megfogalmazása. 

Logikus, fegyelmezett, 

kritikus/önkritikus gondolkodás.  

Közelítő fejszámolás, becslés 

(nagyságrend), pontosság (hibahatár). 

Az önellenőrzés igénye, rutinszerű 

alkalmazása.  

Ismerethordozók kezelése, tudatos 

használata. 

 

 

Kommunikáció - magyar 

nyelv és irodalom; 

osztályközösség-építés; 

természetismeret; 

társadalomismeret; idegen 

nyelv: 

szövegértés, kommunikáció, 

önismeret,  

tanulási technikák,  

kooperáció, 

térbeli relációk, 

szabályosságok.  

 

Kulcsfogalmak Sík, tér, szög, síkidom, test, mérés, kerület, terület, térfogat, felszín, 

szimmetria, síkidom, nevezetes alakzatok 

 

Osztályozóvizsga feltétele: 

 

A félévi osztályozóvizsga követelménye a leadott tananyag függvényében határozható meg, az év végi a 

továbbhaladás feltételeivel egyezik meg.  

 

Továbbhaladás feltétele: A tanuló képes  

- elvégezni alapműveleteket és egész kitevőjű hatványozást racionális számkörben;  
- behelyettesíteni és kiszámolni (géppel) adott (szakmai) képletek értékét;  
- megoldani egyszerű szöveges problémákat (következtetés, próbálgatás, elsőfokú egyenlet);  
- értelmezni relációkat (kisebb, nagyobb), logikai kapcsolatokat (nem, és/vagy, ha, akkor, is);  
- alkalmazni az egyenes és fordított arányosságot, százalékszámítást;  
- használni elemi geometriai fogalmakat és mértékegységeket;  
- elvégezni elemi méréseket, geometriai számításokat; 
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- felismerni szimmetriát, egybevágóságot; 
- tájékozódni számegyenesen, derékszögű koordináta rendszerben;  
- felismerni műveletsorokat, algoritmusokat; 
- értelmezni, ábrázolni a tanultakhoz kapcsolódó grafikonokat, diagramokat, táblázatokat;  
- felismerni a matematika (halmazok, valószínűség, kombinatorika, statisztika, geometria) 

elemi fogalmait, szakkifejezéseit; 

- megfogalmazni a szakma tanulása során felmerült matematikai jellegű kérdéseit, 
problémáit, megoldást keresni ezekre; új információkat keresni (könyvtárban) interneten 

 

 

 

 

10. évfolyam 

 

Heti óraszám: 2 óra 

Évi óraszám: 72 óra 

Választott tankönyv: 

 

Témakörök Óraszám 

Számtan, algebra  8 óra 

Gondolkodási módszerek, halmazok, kombinatorika, valószínűség, statisztika 20 óra 

Függvények, sorozatok, egyenletek, algoritmus 20 óra 

A geometria alapjai  16 óra 

Ismétlés  8 óra 

Összesen       72 óra 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Számtan, algebra 
Órakeret 8 

óra 

Előzetes tudás Gyakorlottság a számolásban, alapműveletek, tízes számrendszer, algebrai kifejezés, 

képlet behelyettesítése 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tájékozódás fejlesztése a világ mennyiségi viszonyaiban. Megismeréshez szükséges 

képességek fejlesztése. Problémakezelés és -megoldás fejlesztése. A kreativitás 

fejlesztése. Akarati, érzelmi, önfejlesztő képességek fejlesztése, az együttéléssel 

kapcsolatos értékek erősítése. 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Alapműveletek, hatványozás, 

négyzetgyökvonás (számológéppel). 

Algebrai kifejezések (alapműveletek), 

műveleti szabályok alkalmazása, 

képletek, behelyettesítés 

(képletgyűjtemények használata).  

Pontosság (hibahatár), nagyságrend 

(normál alak), számolás fejben, 

papíron, géppel, becslés, kerekítés. 

 

 

Önálló, aktív munka, kreativitás, 

kommunikáció, kooperáció javuló 

szintje.  

Eredmények korrekt, szöveges 

megfogalmazása.  

Matematikai ismeretek helyes 

alkalmazása gyakorlati problémákban. 

Logikus, fegyelmezett, 

kritikus/önkritikus gondolkodás.  

Önellenőrzés igénye.  

Zsebszámológép gyakorlott használata. 

Kommunikáció – magyar 

nyelv és irodalom; 

osztályközösség-építés; 

idegen nyelv:  

szövegértés, kommunikáció,  

önismeret,  

tanulási technikák,  

kooperáció. 

 

 Kulcsfogalmak Szám, alapművelet, hatvány, négyzetgyök, normál alak, becslés, 

pontosság (hibahatár), ellenőrzés, számegyenes 
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Tematikai egység/ Fejlesztési cél 
Gondolkodási módszerek, halmazok, 

kombinatorika, valószínűség, 

statisztika 

Órakeret 

20 óra 

Előzetes tudás Halmaz, grafikon, szöveges feladat, valószínűség fogalmának felismerése, számolási 

készség, szövegek értő olvasása, tájékozódás a számegyenesen. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tájékozódás fejlesztése a világ mennyiségi viszonyaiban, a térben és az időben. 

Megismeréshez szükséges képességek fejlesztése. Problémakezelés és -megoldás 

fejlesztése. A kreativitás fejlesztése. Akarati, érzelmi, önfejlesztő képességek 

fejlesztése, az együttéléssel kapcsolatos értékek erősítése. 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Halmazokkal kapcsolatos műveletek 

végzése (részhalmaz, metszet, unió, 

ábrázolás).  

Grafikon, diagram, koordinátarendszer 

használata. 

Gráfok, kombináció, variáció 

alkalmazása egyszerű problémákban.  

Valószínűség gyakorlati fogalmának 

alkalmazása („biztos”, „lehet, de nem 

biztos”, „lehetetlen”), valószínűségi 

játékokban, problémákban.  

Probléma-megoldási módszerek 

alkalmazása (próbálgatás; 

következtetés, sejtés, szabályosságok, 

lehetőségek kipróbálása, ellenpélda 

szerepe). 

Statisztika a hétköznapi életben 

(adatgyűjtés, mintavétel, relevancia, 

következtetések).  

 

 

 

A nyelv logikai elemeinek tudatos 

alkalmazása a matematikában 

(összehasonlítás, viszonyítás, rendezés, 

relációk, műveletek: és, vagy, ha - 

akkor, minden, van olyan, nem minden, 

egyik sem, nem). 

Ellentmondás, bizonyítás, általánosítás 

felismerése, alkalmazása egyszerű 

esetekben. 

Szövegértelmezés gyakorlati 

feladatokban (adatok kiválasztása, 

lejegyzése, megoldási terv, becslés, 

kiszámítás, ellenőrzés), matematikai 

modellalkotás.  

Aktív, kreatív munkavégzés, a 

kommunikáció, kooperáció javuló 

szintje.  

Önismeret fejlődése, reális énkép.  

Eredmények korrekt, szöveges 

megfogalmazása.  

Logikus, fegyelmezett, 

kritikus/önkritikus gondolkodás.  

Közelítő fejben számolás, becslés 

(nagyságrend).  

Önellenőrzés igénye, alkalmazása. 

Tájékozódás térben, időben, 

folyamatokban. 

Ismerethordozók kezelése, tudatos 

használata. 

 

Kommunikáció – magyar 

nyelv és irodalom; 

osztályközösség-építés; 

természetismeret; 

társadalomismeret; idegen 

nyelv: szövegértés, 

kommunikáció,  

önismeret,  

tanulási technikák,  

kooperáció, 

adatsorok, diagramok 

értelmezése. 

 

Kulcsfogalmak Halmaz, számegyenes, koordinátarendszer, grafikon, diagram, logikai 

művelet, statisztika, valószínűség. 

 

 

Tematikai egység/ Fejlesztési cél 
Függvények, sorozatok, egyenletek, 

algoritmus 

Órakeret 

 20 óra 

Előzetes tudás Számolás racionális körben, számegyenes, koordinátarendszer, függvények 

ábrázolása értéktáblázatból, sorozatok fogalma, hatványozás, kamatszámítás. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tájékozódás fejlesztése a világ mennyiségi viszonyaiban, a térben és az időben. 

Megismeréshez szükséges képességek fejlesztése. Problémakezelés és -megoldás 

fejlesztése. A kreativitás fejlesztése. Akarati, érzelmi, önfejlesztő képességek 

fejlesztése, az együttéléssel kapcsolatos értékek erősítése. 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
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Elsőfokú egy ismeretlenes egyenletre, 

egyenletrendszerre vezető szöveges 

feladat megoldása, ellenőrzés, 

megoldhatóság vizsgálata. 

Algoritmusok: pl. sorozatok, számtani 

sorozat – egyszerű számítások 

gyakorlati problémákban; mértani 

sorozat, elemeinek számolása; 

kamatszámítás (kamatos kamat 

számítása). 

(Fejtörők, beugratós, gyakorlatias 

feladványok.)  

 

 

Gyakorlati összefüggések matematikai 

modelljének alkalmazása 

(egyenes/fordított arányosság, táblázat, 

grafikon, képlet, függvény). 

Önálló, aktív munka, kreativitás, 

kommunikáció, kooperáció javuló 

szintje.  

Többféle megoldási út keresése.  

Eredmények korrekt, szöveges 

megfogalmazása.  

Közelítő fejszámolás (nagyságrend), 

becslés, pontosság.  

Logikus, fegyelmezett, 

kritikus/önkritikus gondolkodás.  

Helyes megoldások számának keresése 

(mikor lehet több is?). 

Önellenőrzés igénye, rutinszerű 

alkalmazása.  

Tájékozódás térben, időben, 

folyamatokban.  

Ismerethordozók kezelése, tudatos 

használata. 

 

 

 

Kommunikáció - magyar 

nyelv és irodalom; 

osztályközösség-építés; 

természetismeret; 

társadalomismeret; idegen 

nyelv: 

szövegértés, kommunikáció,  

önismeret,  

tanulási technikák,  

kooperáció, 

adatsorok, diagramok, 

függvények értelmezése. 

 

Kulcsfogalmak Százalék, sorozat, függvény, képlet, szabály, grafikon, táblázat, 

diagram, algoritmus. 

 

 

Tematikai egység/ Fejlesztési cél A geometria alapjai 
Órakeret  

 16 óra 

Előzetes tudás Tájékozódás a térben, alakzatok és testek felismerése, elemi mérés, vázlatos rajzolás, 

képletgyűjtemény használata. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tájékozódás fejlesztése a világ mennyiségi viszonyaiban, a térben és az időben. 

Megismeréshez szükséges képességek fejlesztése. Problémakezelés és -megoldás 

fejlesztése. A kreativitás fejlesztése. Akarati, érzelmi, önfejlesztő képességek 

fejlesztése, az együttéléssel kapcsolatos értékek erősítése. A matematika épülésének 

bemutatása (geometria története). 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az alapvető geometriai fogalmak 

ismerete és használata (sík és tér, pont, 

egyenes, félegyenes, szakasz, távolság, 

szög, párhuzamosság, merőlegesség).  

Síkidomok és térbeli testek felismerése 

(modell, absztrakció)  

Háromszög, négyszög, sokszög, kör 

felismerése, tulajdonságai 

megállapítása (Thalész-tétel).  

Tulajdonságok, szabályosság, 

szimmetria felismerése, alkalmazása 

egyszerű esetekben.  

Derékszögű háromszög adatai, 

Pitagorasz-tétel  

Szögfüggvények(oldalak és szögek 

kapcsolata ).  

Egybevágóság, hasonlóság felismerése, 

alkalmazása.  

Mérés (módszerek, mértékegységek 

Kreativitás, kommunikáció, kooperáció, 

önismeret fejlődése. Eredmények 

korrekt szöveges megfogalmazása. 

Logikus, fegyelmezett, 

kritikus/önkritikus gondolkodás. 

Közelítő fejszámolás, becslés 

(nagyságrend), pontosság (hibahatár). 

Önellenőrzés igénye, rutinszerű 

alkalmazása. Tájékozódás térben, 

időben, folyamatokban. 

Ismerethordozók kezelése, tudatos 

használata. 

Kommunikáció - magyar 

nyelv és irodalom; 

osztályközösség-építés; 

természetismeret; 

társadalomismeret; idegen 

nyelv: 

szövegértés, kommunikáció, 

önismeret,  

tanulási technikák,  

kooperáció, 

térbeli relációk, 

szabályosságok, 

szimmetriák.  
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használata), kerület, terület (gyakorlati 

pl.) kiszámítása.  

Egyszerű testek fajtái tulajdonságainak 

megállapítása (gúla, kúp, hasáb, 

henger, gömb).  

Alapadatokból terület, térfogat, felszín 

becslése, képletgyűjteménnyel 

kiszámolása.  

Rajzok értelmezése (műszaki, szakmai 

példák).  

Vektorok fogalma, egyszerű 

alkalmazások.  

Geometriai problémák vázlatos 

ábrázolása, modellezése. 

 

Kulcsfogalmak Sík, tér, szög, távolság, mérés, kerület, terület, térfogat, felszín, 

szimmetria, nevezetes síkidomok, szabályos testek. 

 
Osztályozóvizsga feltétele: 

 

A félévi osztályozóvizsga követelménye a leadott tananyag függvényében határozható meg, az év végi a 

továbbhaladás feltételeivel egyezik meg.  

 

Továbbhaladás feltétele: A tanuló képes  

- behelyettesíteni, megbecsülni és kiszámolni (géppel) összetettebb (szakmai) képletek 
értékét;  

- matematikailag értelmezni és megoldani szöveges problémákat (következtetés, elsőfokú 
egyenlet); 

- értelmezni relációkat (kisebb, nagyobb) logikai kapcsolatokat (nem, és/vagy, ha-akkor, is); 

- alkalmazni az egyenes és fordított arányosságot, százalékszámítást szöveges problémákra is;  
- használni és alkalmazni elemi geometriai fogalmakat és mértékegységeket;  
- elvégezni geometriai számításokat;  
- felismerni szimmetriát, hasonlóságot, egybevágóságot;  
- tájékozódni számegyenesen, derékszögű koordináta rendszerben; 
- felismerni műveletsorokat, algoritmusokat; 
- értelmezni, ábrázolni a feldolgozott témakörökhöz kapcsolódó grafikonokat, diagramokat, 
táblázatokat; 

- felismerni, értelmezni a matematika (halmazok, valószínűség, kombinatorika, statisztika, 
geometria) elemi fogalmait, szakkifejezéseit;  

- megfogalmazni a szakma tanulása során felmerült matematikai jellegű kérdéseit, 
problémáit, megoldást keresni ezekre; új információkat keresni (könyvtárban) interneten. 

 

 
11. évfolyam 

 

Heti óraszám: 2 óra 

Évi óraszám: 64 óra 

Választott tankönyv: 

 

 

 

 

Témakörök Óraszám 

Mértékegységek használata, mértékegység átváltások  8 óra 
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Helyettesítési érték kiszámítása, képletek átrendezése, egyenletek megoldása 18 óra 

Százalékszámítás 18 óra 

Szöveges Feladatok  16 óra 

Ismétlés  4 óra 

Összesen       64 óra 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Mértékegységek használata, mértékegység  átváltások 
Órakeret 8 

óra 

Előzetes tudás Gyakorlottság a számolásban, alapműveletek, tízes számrendszer, algebrai kifejezés, 

képlet behelyettesítése 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tájékozódás fejlesztése a világ mennyiségi viszonyaiban. Megismeréshez szükséges 

képességek fejlesztése. Problémakezelés és -megoldás fejlesztése. A kreativitás 

fejlesztése. Akarati, érzelmi, önfejlesztő képességek fejlesztése, az együttéléssel 

kapcsolatos értékek erősítése. 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A Nemzetközi  

Mértékegységrendszer(SI) 

Az idő mérése, mértékegységei 

A tömeg  mérése, mértékegységei 

A hossz  mérése, mértékegységei 

Kerület  mérése, mértékegységei 

Terület mérése, mértékegységei 

Felszín mérése, mértékegységei 

Térfogat mérése, mértékegységei 

Űrtartalom mérése, mértékegységei 

Önálló, aktív munka, kreativitás, 

kommunikáció, kooperáció javuló 

szintje.  

Eredmények korrekt, szöveges 

megfogalmazása.  

Matematikai ismeretek helyes 

alkalmazása gyakorlati problémákban. 

Logikus, fegyelmezett, 

kritikus/önkritikus gondolkodás.  

Önellenőrzés igénye.  

Zsebszámológép gyakorlott használata. 

Kommunikáció – magyar 

nyelv és irodalom; 

osztályközösség-építés; 

idegen nyelv:  

szövegértés, kommunikáció,  

önismeret,  

tanulási technikák,  

kooperáció. 

 

 Kulcsfogalmak Mértékegység rendszerek, mértékegységek, becslés, pontosság 

(hibahatár), ellenőrzés, számegyenes 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Helyettesítési érték kiszámítása, arányossági 

problémák,  képletek átrendezése, egyenletek 

megoldása 

Órakeret 

18 óra 

Előzetes tudás Halmaz, grafikon, szöveges feladat, valószínűség fogalmának felismerése, számolási 

készség, szövegek értő olvasása, tájékozódás a számegyenesen. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tájékozódás fejlesztése a világ mennyiségi viszonyaiban, a térben és az időben. 

Megismeréshez szükséges képességek fejlesztése. Problémakezelés és -megoldás 

fejlesztése. A kreativitás fejlesztése. Akarati, érzelmi, önfejlesztő képességek 

fejlesztése, az együttéléssel kapcsolatos értékek erősítése. 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 

Halmazokkal kapcsolatos műveletek 

végzése (részhalmaz, metszet, unió, 

ábrázolás).  

Arányos mennyiségek, fordított arány, 

Elsőfokú egy ismeretlenes egyenletre, 

A nyelv logikai elemeinek tudatos 

alkalmazása a matematikában 

(összehasonlítás, viszonyítás, rendezés, 

relációk, műveletek: és, vagy, ha - 

akkor, minden, van olyan, nem minden, 

egyik sem, nem). 

Kommunikáció – magyar 

nyelv és irodalom;  

természetismeret; 

társadalomismeret; idegen 

nyelv: szövegértés, 
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egyenletrendszerre vezető szöveges 

feladat megoldása, ellenőrzés, 

megoldhatóság vizsgálata. 

Algoritmusok: pl. sorozatok, számtani 

sorozat – egyszerű számítások 

gyakorlati problémákban; mértani 

sorozat, elemeinek számolása; 

Szövegértelmezés gyakorlati 

feladatokban (adatok kiválasztása, 

lejegyzése, megoldási terv, becslés, 

kiszámítás, ellenőrzés), matematikai 

modellalkotás.  

Eredmények korrekt, szöveges 

megfogalmazása.  

Logikus, fegyelmezett, 

kritikus/önkritikus gondolkodás.  

Közelítő fejben számolás, becslés 

(nagyságrend).  

Önellenőrzés igénye, alkalmazása.  

Ismerethordozók kezelése, tudatos 

használata. 

 

kommunikáció,  

tanulási technikák,  

kooperáció, 

adatsorok, diagramok 

értelmezése. 

 

Kulcsfogalmak Halmaz, számegyenes, koordinátarendszer, függvény, egyenlet, 

definíció (képlet, szabály), grafikon, táblázat, diagram, algoritmus 

 
  

Tematikai egység/ Fejlesztési cél Százalékszámítás 
Órakeret 

 18 óra 

Előzetes tudás Számolás racionális körben,  hatványozás, kamatszámítás. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tájékozódás fejlesztése a világ mennyiségi viszonyaiban, a térben és az időben. 

Megismeréshez szükséges képességek fejlesztése. Problémakezelés és -megoldás 

fejlesztése. A kreativitás fejlesztése. Akarati, érzelmi, önfejlesztő képességek 

fejlesztése, az együttéléssel kapcsolatos értékek erősítése. 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 

Százalék, százalékszámítás alkalmazása  

(kamatos kamat számítása). 

játékos, beugratós, gyakorlatias 

feladványokban 

Önálló, aktív munka, kreativitás, 

kommunikáció, kooperáció javuló 

szintje.  

Többféle megoldási út keresése.  

Eredmények korrekt, szöveges 

megfogalmazása.  

Közelítő fejszámolás (nagyságrend), 

becslés, pontosság.  

Helyes megoldások számának keresése 

(mikor lehet több is?). 

Önellenőrzés igénye, rutinszerű 

alkalmazása.  

Ismerethordozók kezelése, tudatos 

használata. 

 

Kommunikáció - magyar 

nyelv és irodalom;  

természetismeret; 

társadalomismeret; idegen 

nyelv: 

szövegértés, kommunikáció,  

tanulási technikák,  

kooperáció, 

adatsorok, diagramok, 

függvények értelmezése. 

 

Kulcsfogalmak Százalék, sorozat, függvény, képlet, szabály 

 

 

 

 

 

Tematikai egység/ Fejlesztési cél Szöveges Feladatok 
Órakeret  

 16 óra 

Előzetes tudás 
Számolás racionális körben, számegyenes, koordinátarendszer. Tájékozódás a térben, 

alakzatok és testek felismerése, elemi mérés, vázlatos rajzolás, képletgyűjtemény 

használata. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tájékozódás fejlesztése a világ mennyiségi viszonyaiban, a térben és az időben. 

Megismeréshez szükséges képességek fejlesztése. Problémakezelés és -megoldás 
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fejlesztése. A kreativitás fejlesztése. Akarati, érzelmi, önfejlesztő képességek 

fejlesztése, az együttéléssel kapcsolatos értékek erősítése. A matematika épülésének 

bemutatása (geometria története). 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Elsőfokú egy ismeretlenes egyenletre, 

egyenletrendszerre vezető szöveges 

feladat megoldása, ellenőrzés, 

megoldhatóság vizsgálata. 

 

Kreativitás, kommunikáció, kooperáció, 

önismeret fejlődése. Eredmények 

korrekt szöveges megfogalmazása. 

Logikus, fegyelmezett, 

kritikus/önkritikus gondolkodás. 

Közelítő fejszámolás, becslés 

(nagyságrend), pontosság (hibahatár). 

Önellenőrzés igénye, rutinszerű 

alkalmazása. Tájékozódás térben, 

időben, folyamatokban. 

Ismerethordozók kezelése, tudatos 

használata. 

Kommunikáció - magyar 

nyelv és irodalom; 

természetismeret; 

társadalomismeret; idegen 

nyelv: 

szövegértés, kommunikáció, 

tanulási technikák,  

kooperáció, 

térbeli relációk, 

szabályosságok, 

szimmetriák.  

 

Kulcsfogalmak Sík, tér, szög, távolság, mérés, kerület, terület, térfogat, felszín, 

szimmetria, nevezetes síkidomok, szabályos testek, szám, alapművelet, 

hatvány, négyzetgyök, normál alak, becslés, pontosság (hibahatár), 

ellenőrzés, számegyenes. 

 

 
Osztályozóvizsga feltétele: 

 

A félévi osztályozóvizsga követelménye a leadott tananyag függvényében határozható meg, az év végi a 

továbbhaladás feltételeivel egyezik meg.  

 

Továbbhaladás feltétele: A tanuló képes  

- behelyettesíteni, megbecsülni és kiszámolni (géppel) összetettebb (szakmai) képletek 
értékét;  

- matematikailag értelmezni és megoldani szöveges problémákat (következtetés, elsőfokú 
egyenlet); 

- értelmezni relációkat (kisebb, nagyobb) logikai kapcsolatokat (nem, és/vagy, ha-akkor, is); 

- alkalmazni az egyenes és fordított arányosságot, százalékszámítást szöveges problémákra is;  
- használni és alkalmazni elemi geometriai fogalmakat és mértékegységeket;  
- elvégezni geometriai számításokat;  
- felismerni szimmetriát, hasonlóságot, egybevágóságot;  
- tájékozódni számegyenesen, derékszögű koordináta rendszerben; 
- felismerni műveletsorokat, algoritmusokat; 
- értelmezni, ábrázolni a feldolgozott témakörökhöz kapcsolódó grafikonokat, diagramokat, 
táblázatokat; 

- felismerni, értelmezni a matematika (halmazok, valószínűség, kombinatorika, statisztika, 
geometria) elemi fogalmait, szakkifejezéseit;  

- megfogalmazni a szakma tanulása során felmerült matematikai jellegű kérdéseit, 
problémáit, megoldást keresni ezekre; új információkat keresni (könyvtárban) interneten. 
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TÁRSADALOMISMERET 

 

 

Az Ember és társadalom (és részben a Földünk – környezetünk) műveltségterület tartalmait a 

szakközépiskolákban egyetlen tantárgy, a komplex Társadalomismeret közvetíti. Ez a 

történelem, a társadalomismeret, az erkölcs és etika, a hon- és népismeret, a társadalmi, 

állampolgári és gazdasági ismeretek, valamint a filozófia területeinek tartalmait különböző 

arányban tartalmazza. 

A Társadalomismeret tantárgy főbb feladatai a Köznevelési törvény 

szakközépiskolákra vonatkozó szakaszaiból és a 2012-ben elfogadott NAT-ból következően 

fogalmazhatóak meg: 

— a történelmi múlt megismerése járuljon hozzá a jelen összefüggései, az összetett 

társadalmi folyamatok megértéséhez; 

— az események feltárása, bemutatása és értelmezése révén fejlessze a tanulók 

készségeit, kompetenciáit, melynek révén sikeres felnőtté válhatnak; 

— támogassa a felnőtté váló szakközépiskolai tanulók tudatos közéleti részvételét, az 

aktív állampolgárrá válásukat, erősítse a demokrácia értékeit gondolkodásukban; 

— tegye lehetővé más kultúrák megismerését, az általuk közvetített értékek 

felismerését és befogadását, különös tekintettel a Kárpát-medencében együtt élő 

népekre, vallásokra; 

— segítse elő szűkebb és tágabb közösségekhez tartozásuk személyes megélését, 

felelősségtudatos magatartásukat; 

— a történelmi események tanulmányozása tegye képessé a szakközépiskolai 

tanulókat a jelenben való eligazodásban, és segítse a jövőre való felkészülésüket;  

— a szakközépiskolai tanulók életkorához és érdeklődéséhez igazodva a történelmi 

megismerés során kapjanak képet a múltról, és különösen a közelmúlt világáról, a 

jelent alakító tényezőiről; 

— személyes élményt alakítson ki a tanulókban a történelmi szituációkkal 

kapcsolatban, lehetőséget biztosítson a történelemből fakadó tanulságok 

levonására; 

—  a történelem problémaközpontú megközelítése biztosítsa az önismereti, a társas 

kapcsolati kultúra fejlesztését és a pozitív énkép kialakítását a tanulókban; 

— a társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek ismeretkör legfőbb feladata, 

hogy reflektáljon a diákok társadalmi tapasztalataira.  

 

A tantárgy tanításának céljai a szakközépiskolai közismereti tantárgyrendszerben a 

következők: 

— A differenciált történelmi gondolkodás kialakítása, az adatok, tények, fogalmak, a 

történettudomány által kínált konstrukciók (sémák) rugalmas adaptálásával, illetve 

a történettudomány vizsgálati eljárásainak (történeti probléma felismerése, 

megfogalmazása, a kritika, az interpretáció) alkalmazásával. 

— A tanulók ismerjék fel és értsék meg azt, hogyan és miért éreztek, gondolkodtak, 

cselekedtek másként az emberek a múltban, mint a jelenben élők.  
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— A történelmi kulcsfogalmak, a történelmi folyamatok megértése és elsajátítása 

segíti a tanulókat a múltra vonatkozó magyarázatok, következtetések és 

értékelések megértésében, a történelmi ismeretek rendszerezésében, a múlttal és a 

múlt megismerésével kapcsolatos kérdések egyre árnyaltabb megválaszolásában, a 

különböző korok és események összehasonlításában, az összefüggések 

azonosításában, valamint az önálló következtetések és vélemények 

megfogalmazásában. 

— A társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek ismeretkör legfőbb célja, hogy a 

különböző társadalomtudományok (szociológia, szociálpszichológia, politológia, 

jogtudomány, közgazdaság-tudomány stb.) nézőpontjából mutasson be 

jelenségeket, problémákat, és segítse a tanulókat ezek értelmezésében, 

következtetések megfogalmazásában; valamint segítse a szakközépiskolai 

tanulókat a szűkebb és tágabb környezetükben való eligazodásban, boldogulásban.  

— Fontos cél továbbá, hogy a személyes tapasztalatra építő készségfejlesztő 

módszerek alkalmazásával a tantárgy alapozza meg és fejlessze a diákok szociális, 

erkölcsi és jogi érzékét, és erősítse problémamegoldó gondolkodásukat.  

Lényeges eleme a kerettantervi programszerkezetnek a bemeneti és kimeneti mérések 

rendszere, amely által pontos képet lehet kapni a szakközépiskolába belépő tanulóknak a 

tantárgyhoz kapcsolódó kompetenciáiról és ismereteiről, illetve azok hiányáról, és ennek 

ismeretében lehet megvalósítani a szakközépiskolai közismereti kerettantervet, amely 

lehetőséget ad a tanulók különbözőségének kezelésére. 

 

A 9-10. évfolyamon a társadalomismeret tantárgyi célja az, hogy a tanulók képesek legyenek 

— az európai és a magyar történelem és társadalom alapvető folyamatainak 

megértésére; 

— annak felismerésére, hogy a magyar nemzet történelme sokféle egyéb nemzetiség 

és etnikum (pl. német és zsidó etnikum) együttműködésének az eredménye is; 

— az egyén szerepének értékelésére és a szűkebb és tágabb közösséghez tartozás 

felelősségének elfogadására;  

— a társadalmi normák erkölcsi értékének és gyakorlati hasznának felismerésére, 

betartására; 

— értékelni a tudást, megbecsülni az iskolát, az osztályközösséget, osztálytársaikat, 

valamint kihasználni a szakközépiskola által biztosított tanulási lehetőségeket. 

— a társadalom és legfontosabb intézményeinek megismerésére, a működésük 

megértésére; 

— a különböző világképek jellemzőinek felismerésére, a világvallások azonosítására; 

— a politika világában való eligazodásra, saját értékeinek és érdekeinek megfelelő 

döntések meghozatalára; 

— a gazdaság leglényegesebb információinak megértésére, az egyén gazdasági 

lehetőségeinek felmérésére és a pénzügyekben való tájékozódásra. 
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9. évfolyam 
 

Heti óraszám: 2 óra 

Éves óraszám: 72 óra 

 

 

 

Témakörök Óraszám 

Európa a világban,  Magyarország Európában 4 óra 

Múlt és jelen képekben és szövegekben I. 
Európa bölcsői 

8 óra 

Múlt és jelen képekben és szövegekben II. 
A középkor századai 

10 óra 

Múlt és jelen képekben és szövegekben III. 
Az újkor hajnala 

6 óra 

Múlt és jelen képekben és szövegekben IV. 
A modern világ születése 

12 óra 

Múlt és jelen képekben és szövegekben V. 
A szélsőségek évtizedei 
 

8 óra 

Múlt és jelen képekben és szövegekben VI. 
A megosztott világ 

8 óra 

Múlt és jelen képekben és szövegekben VII. 
A magyar társadalom a rendszerváltás után. 
 

8 óra 

Múlt és jelen képekben és szövegekben VIII. 
A tanuló társadalom. 
 

6 óra 

A tanulók teljesítményének a mérése 2 óra 

Összesen: 72 óra 
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Ez az év olyan nevelési célok megvalósítására ad lehetőséget, mint a tanulók ún. történelmi 

gondolkodásának elmélyítése és kiszélesítése, valamint a tanulás, az iskola, a tudás 

értékeinek, hasznának felismertetése, a társadalom, a közösségek és az egyén kapcsolatának 

vizsgálata. Ezek a tartalmak olyan tevékenységeken keresztül valósulhatnak meg, amelyek 

mind az egyének, mind az osztályközösségek számára fejlesztést tesznek lehetővé. A tanulók 

nem megfelelő szintű kulcskompetenciái, illetve a meglévő kompetenciák bővítésére, 

fejlesztésére adnak lehetőséget, mint például a szóbeli és írásbeli kifejezőkészség, az önálló 

véleményalkotás, a kritikai gondolkodás vagy a térbeli tájékozódás. 

A 9. évfolyamon a társadalomismeret tantárgyi célja az, hogy a tanulók képesek 

legyenek: 

— az európai és a magyar történelem és társadalom alapvető folyamatainak 

megértésére; 

— annak felismerésére, hogy a magyar nemzet történelme sokféle egyéb nemzetiség 

és etnikum (pl. német és zsidó etnikum) együttműködésének az eredménye is; 

— az egyén szerepének értékelésére, a szűkebb és tágabb közösséghez tartozás 

felelősségének elfogadására;  

— a társadalmi normák erkölcsi értékének és gyakorlati hasznának felismerésére, 

betartására; 

— értékelni a tudást, megbecsülni iskolát, az osztályközösséget, osztálytársaikat, 

valamint kihasználni a szakközépiskola által biztosított tanulási lehetőségeket. 

 

Fejlesztési feladatok minden tematikai egységre vonatkozóan 

Ismeretszerzés, tanulás 

A forrásokban és -feldolgozásokban található információk gyűjtése. A történelem tárgyi 

emlékeinek felismerése, értelmezése élőszóban vagy írásban. A filmek, filmhíradók 

értelmezése. Történelmi esemény, intézmény, szervezet megismerése források alapján.  

Tájékozódás kézikönyvekben, az ismeretterjesztő folyóiratokban és az internet valamely 

magyar nyelvű keresőprogramjában. Ábra készítése a tankönyv, a munkafüzet, szakirodalom 

felhasználásával.  

 

Kritikai gondolkodás 

Különböző típusú források elemzése, ellentétes felfogású forrásrészletek összehasonlítása, 

értelmezése, feldolgozása. Azonos eseményről, jelenségről készült különböző forrásrészletek 

összehasonlítása. A forrásokban fellelhető leegyszerűsítő vélemények kritikus értelmezése 

tanári rávezetéssel. A média forrásértékének, jellegének felismerése, elemzése. Eltérő 

álláspontok felismerése megadott történelmi források és tudományos feldolgozások 

szövegében; az eltérések okainak vizsgálata. Kiemelkedő történelmi személyiségek 

döntéseinek értékelése. A történelem meghatározó jelentőségű történelmi személyiségei 

szerepének értékelése. 

 

Kommunikáció 

A korszakokra vonatkozó történelmi szakkifejezések helyes használata. A történelmi 

fogalmak magyarázata. Egy téma bemutatása többféle módszer és eszköz (élőszó, térkép, 

kép, filmrészlet, tárgyak stb.) ötvözésével. Egy-egy előre megadott kérdés kapcsán saját 

vélemény megfogalmazása, kifejtése. Érvelési technikák ismerete és alkalmazása szóban és 

írásban. Előadás készítése (meghatározott terjedelemben) történeti témákról, segédeszközök 

felhasználásával. Hosszabb adatsorok, grafikonok, ábrák alapján történelmi változások 

felismerése és bemutatása. Szemléletes diagramok és grafikonok készítése gazdasági, 
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társadalmi, demográfiai folyamatokról. Táblázatkészítés demográfiai, gazdasági és 

társadalomtörténeti adatok bemutatásához. Jártasság a feladatlapok kitöltésében; 

tájékozottság javítási elveiben és módszereiben. 

 

Tájékozódás időben és térben 

Fontosabb folyamatok vagy jelenségek időrendjének összeállítása. Időrendi táblázat 

készítése. Az időben való jártasság bemutatása élőbeszédben, írásban és a térképen. A térben 

és időben játszódó események közötti kapcsolat felismerése. Időrendi táblázatok és térképek 

összehasonlítása, rajzok és térképek készítése. Az egyetemes és a magyar kronológiák 

használata. Történelmi jelenségek természeti feltételeinek megállapítása a szaktanár 

útmutatása alapján. Történelmi helyek azonosítása mai térképeken. Sematikus rajz készítése 

egy-egy történeti táj egységeiről. Tematikus történelmi térképek adatainak összehasonlítása 

(pl. gazdasági fejlődés, népsűrűség, nemzetiségi összetétel változása). 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Európa a világban,   

Magyarország Európában 

Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás 
Alapvető topográfiai ismeretek; elemi tájékozódás Európa és 

Magyarország térképein. 

A tematikai 

egységhez 

kapcsolódó nevelési 

célok 

Képes térben elhelyezni saját lakóhelye fontosabb intézményeit, 

nagyobb városainkat, Magyarországot, a szomszédos országokat és az 

Európai Unió országait a kapcsolódó térképeken. 

Azonosítani tudja Magyarország megyéit és úthálózata fontosabb 

egységeit. 

Felismeri a térkép legfontosabb elemeit (vizek, domborzati jelölések, 

államhatárok, települések), azonosítja azokat a térképen. 

Ismeretek/Témák Kapcsolódási pontok 

Lakóhelyünk és környezetünk a térben. 

 

Magyarország területi tagozódása. 

 

Magyarország és Európa. 

 

Természetismeret: térképhasználat. 

 

Matematika: mennyiségek összehasonlítása. 

 

Idegen nyelv: földrajzi nevek; idegen nyelvű 

honlapok, alkalmazások. 

 

Osztályközösség-építés: ismeretek 

Magyarországról, az EU-ról. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Közép-Európa, Nyugat-Európa, Kelet-Európa, Dél-Európa, Észak-

Európa, Európai Unió, régió, ország, állam, szövetség, rendszerváltás, 

demokratikus berendezkedés, úthálózat, infrastruktúra. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Múlt és jelen képekben és szövegekben I. 

Európa bölcsői 

Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás Az általános iskolában tanultak. 

A tematikai 

egységhez 

kapcsolódó nevelési 

célok 

Képes az európai civilizáció gyökereinek feltárására, az ókori 

demokrácia alapelveinek vázlatos összehasonlítására a modern 

demokrácia alapelveivel. 

A tanuló felismeri, hogy egy több évszázadon keresztül fennálló állam 

felemelkedésében és hanyatlásában több tényező együttes hatása játszik 
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szerepet, valamint, hogy a hosszú életű birodalmak társadalma, 

gazdasági élete, politikai berendezkedése folyamatosan változik. 

Tudja, hogy az antik kultúra a görög és a római kultúra kölcsönhatása 

során alakult ki, látja ennek az európai civilizációra gyakorolt hatását. 

Ismeretek/témák Kapcsolódási pontok 

Az európai civilizáció kezdetei.  

 

Vallás, kultúra és sport az antikvitásban. 

 

Természetismeret: tájékozódás a térképen. 

 

Matematika: adatok értelmezése. 

 

Idegen nyelv: földrajzi és személynevek. 

 

Osztályközösség-építés: a személyiség 

szerepe, információforrások használata. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Fogalmak: polisz/városállam, demokrácia, rabszolga, egyistenhit, zsidó 

vallás, kereszténység, Biblia,  jszövetség, olimpia. 

Személyek: Szolón, Jézus, Theodosius. 

Topográfia: Balkán-félsziget, Athén, Róma, Júdea, Olimpia. 

Kronológia: Kr.e. 776 (első ókori olimpia), Kr.e. 5. század (athéni 

demokrácia kialakulása), 395 (a Római Birodalom felosztása), 476 (a 

Nyugat-római Birodalom bukása). 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Múlt és jelen képekben és szövegekben II. 

A középkor századai 

Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás Az általános iskolai előzmények. 

A tematikai 

egységhez 

kapcsolódó 

nevelési célok 

Érti a keresztény vallás szerepét az európai szellemi és hatalmi 

expanzióban, azonosítja az egyház társadalomépítő és -szabályozó 

tevékenységét, megérti távlatos jelentőségét. Tudatosítja az iszlám 

vallás civilizációformáló szerepét. 

Feltárja a középkori keresztény civilizáció örökségét, és kimutatja a 

középkori városi civilizáció továbbélését a modern európai 

civilizációban. 

A tanuló felismeri és tudatosul benne, hogy a magyarság eredetére 

vonatkozó álláspontok különbözősége a források rendkívüli 

hiányosságából és az egyes szaktudományok (történettudomány, 

régészet, nyelvészet) kutatási eredményeinek egymásnak olykor 

ellentmondó adataiból fakad. 

Megérti, hogy a kereszténység felvétele és az erre épülő államalapítás 

teremtette meg a magyar állam megerősödésének és fejlődésének 

feltételeit. Felismeri, hogy az Árpád-korban megszilárdult a keresztény 

magyar állam. 

A korszak jelentős uralkodói politikai életpályájának megismerésén 

keresztül belátja, hogy a több nemzetiségből álló Magyar Királyság a 

közép-európai régió egyik legerősebb államaként fejlődött, sorsa több 

ponton összekapcsolódott a környező államok és Nyugat-Európa 

fejlődésével. 

Ismeretek/ témák Kapcsolódási pontok 

A középkori Európa birodalmai, társadalom 

és világkép. 

 

Természetismeret: tudósok, felfedezők. 

 

Matematika: adatok értelmezése. 
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A magyar honfoglalás és az államalapítás.  

 

A középkori Magyar Királyság helye 

Európában. 

 

Idegen nyelv: földrajzi nevek, személynevek. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Fogalmak: hun, barbár, gróf, lovag, lovagi erény, keresztes háború, 

egyház, pápa, Korán, iszlám, finnugor, nyelvrokonság, sztyeppe, törzs, 

honfoglalás, pogány, vármegye, Árpád-ház, jobbágy, forint, zsoldos 

hadsereg (pl. fekete sereg). 

Személyek: Attila, Nagy Károly, I. Ottó, Mohamed, Árpád, Géza, 

Vajk/I. István, IV. Béla, III. András, Károly Róbert, I. (Nagy) Lajos, 

Luxemburgi Zsigmond, Hunyadi János, Hunyadi Mátyás. 

Topográfia: Frank Birodalom, Német-római Császárság, Bizánc, 

Konstantinápoly, Szentföld, Kárpát-medence, Vereckei-hágó, Oszmán 

Birodalom, Nikápoly, Mohács.  

Kronológia: VII. század (az iszlám vallás alapítása), 800 (Nagy Károly 

császárrá koronázása), 895 táján (a honfoglalás), 1000 (I. István 

megkoronázása), 1054 (az egyházszakadás), 1241–42 (a tatárjárás), 

1301 (az Árpád-ház kihalása), 1308 (Károly Róbert királlyá választása), 

1342 (I. [Nagy] Lajos), 1453 (Konstantinápoly elfoglalása), 1456 (a 

nándorfehérvári diadal), 1458–1490 (I. [Hunyadi] Mátyás uralkodása), 
1526 (a mohácsi csata). 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Múlt és jelen képekben és szövegekben III. 

Az újkor hajnala 

Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás Az általános iskolai előzmények. 

A tematikai 

egységhez 

kapcsolódó 

nevelési célok 

Belátja, hogy a világ különböző civilizációit összeköti az emberi 

alapszükségletek biztosításának igénye (élelem, biztonság, világ 

megértésének igénye stb.). Megérti, hogy a kultúrák találkozása milyen 

esélyeket és/vagy veszélyeket hordoz magában.  

A tanuló belátja, hogy Amerika felfedezése gyökeresen megváltoztatta 

a világ képét. Felismeri, hogy a kereskedelmi utak feletti ellenőrzés 

általában jelentős hatalmi pozíciót is jelent, valamint, hogy a 

kereskedelemi utak terén lezajló változások átrendezik a régiók közötti 

gazdasági erőviszonyokat, hosszú távon jelentős gazdasági, társadalmi 

és politikai következményekkel járnak. 

Belátja, hogy az oszmán-török katonai fölény mellett a politikai 

megosztottság is hozzájárult az ország három részre szakadásához. 

Megérti a részekre szakadt ország helyzetét a két nagyhatalom 

ütközőzónájában, és belátja, hogy a török kiűzését a hatalmi 

erőegyensúly felbomlása tette lehetővé. Átlátja a másfél évszázados 

török uralom rövid és hosszú távú következményeit. 

Ismeretek /témák Kapcsolódási pontok 

Felfedezések – a civilizációk találkozása. 

 

Vallási megújhodás Európában. 

 

Államformák és uralkodók az újkori 

Európában. 

 

Természetismeret: tudósok, felfedezők. 

 

Matematika: adatok értelmezése. 

 

Idegen nyelv: földrajzi nevek, személynevek. 
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A Magyar Királyság a birodalmak 

szorításában. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Fogalmak: világkereskedelem, selyemút, karavella, gyarmatosítás, 

reformáció, evangélikus, református, kapitalizmus, alkotmányos 

monarchia, parlament, abszolutizmus, végvár, kuruc.  

Személyek: Kolumbusz, Luther Márton, XIV. Lajos, Szapolyai János, 

Habsburg Ferdinánd, Dobó István, II. Szulejmán, Zrínyi Miklós, II. 

Rákóczi Ferenc. 

Topográfia: Anglia, Franciaország, Versailles, Buda, Eger, Szigetvár, 

Ónod.  

Kronológia: 1492 (Amerika felfedezése), 1517 (Luther fellépése, a 

reformáció kezdete), 1541 (Buda török elfoglalása, az ország tényleges 

három részre szakadása), 1552 (Eger sikertelen török ostroma), 1566 

(Szigetvár eleste), 1703–11 (a Rákóczi-szabadságharc), 1707 (az ónodi 

országgyűlés), 1711 (a szatmári béke). 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Múlt és jelen képekben és szövegekben IV. 

A modern világ születése 

Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás Az általános iskolai előzmények. 

A tematikai 

egységhez 

kapcsolódó nevelési 

célok 

Látja, hogy a felvilágosodás állította középpontba a világmindenség 

megértésének igényét, a tudományos megismerés elsőbbrendűségét, és 

hogy ezzel a tudományok fejlődésének új korszaka kezdődött. Belátja, 

hogy a hatalommegosztás és a képviseleti elv általánossá válása a 

polgári államokban a demokratikus jogok gyakorlásának kiterjesztését 

eredményezte. 

Felismeri, hogy az ipari forradalom, amely új energiaforrások 

hasznosítása mellett új technikai eszközök alkalmazásával és a 

termelési formák átalakításával létrehozta az ipari társadalmat, a 

népesség számszerű gyarapodását, urbanizációt és az ipari munkásság 

létszámának növekedését eredményezte. 

Tudatosul benne, hogy Magyarország a Habsburg Birodalom részét 

képezte, megérti a birodalmiságból fakadó problémák lényegét, és 

reális képet alkot Magyarország birodalmon belüli helyzetéről. 

Érti, hogy a korszakot a nemzeti és a liberális eszme megerősödése, 

valamint az európai centrumhoz való fölzárkózás kényszere határozza 

meg. Belátja, hogy ezek nyomán fogalmazódott meg a jobbágyi és 

rendi viszonyok megszüntetésének, az érdekegyesítés, a 

közteherviselés, valamint a nemzeti nyelv és kultúra megteremtésének 

szükségessége, amelyek a polgári viszonyok és a nemzeti önállóság 

megteremtését célozzák. Tudja, hogy e célok megvalósítása állította 

középpontba azokat a nagyformátumú politikusokat, akik túllépve 

egyéni érdekeiken, egymást kiegészítve, a közösség hosszú távú 

érdekeit szolgáló reformprogramok mellé állították a közvéleményt. 

Megérti, hogy a kiegyezés reális kompromisszum volt, amely megfelelt 

a kor erőviszonyainak. Látja a kiegyezés hosszú távú hatásait 

Magyarország fejlődésére, mely folyamatban a hazai zsidó polgárság 

kiemelkedő szerepet játszott. 

Ismeretek/ témák Kapcsolódási pontok 

Forradalmak kora Európában. Természetismeret: tudósok, felfedezők. 
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A Magyar Királyság a Habsburg 

Birodalomban. 

 

A reformkor és az 1848-1849-es forradalom 

és szabadságharc. 

 

A dualizmus kora. 

 

Matematika: adatok értelmezése. 

 

Idegen nyelv: földrajzi nevek, személynevek. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Fogalmak: felvilágosodás, tolerancia, egyenlőség, szabadság, 

enciklopédia, forradalom, Emberi és polgári jogok nyilatkozata, 

jakobinus diktatúra, terror, ipari forradalom, belső vándorlás, 

betelepítés, Ratio Educationis, nyelvrendelet, jobbágyrendelet, 

nyelvújítás, ipari forradalom, gyár, környezetszennyezés, 

jobbágyfelszabadítás, áprilisi törvények, honvédség, aradi vértanúk, 

dualizmus.  

Személyek: Bonaparte Napóleon, Mária Terézia, II. József, James Watt, 

Széchenyi István, Kossuth Lajos, Batthyány Lajos, Deák Ferenc. 

Topográfia: Bécs, Pozsony, Budapest, Nagy-Britannia, Amerikai 

Egyesült Államok, Németország, Osztrák-Magyar Monarchia. 

Kronológia: 1789. július 14. (a Bastille ostroma, a francia forradalom 

kitörése), 1793–1794 (a jakobinus diktatúra), 1804 (Napóleon császárrá 

koronázása), 1740–80 (Mária Terézia), 1780–1790 (II. József), 1825-

1848 (a reformkor), 1848. március 15. (forradalom kitörése Pesten), 

1848-1849 (forradalom és szabadságharc Magyarországon), 1867 (a 

kiegyezés). 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Múlt és jelen képekben és szövegekben V. 

A szélsőségek évtizedei 

 

Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás Az általános iskolai előzmények. 

A tematikai 

egységhez 

kapcsolódó nevelési 

célok 

Látja az első világháború kirobbanásához vezető okokat, és azok 

komplex jellegét. Felismeri, hogy a korábban kialakult nagyhatalmi 

egyensúly felbomlása, a gyarmatokért való versengés, a létrejövő 

katonai szövetségek, a fegyverkezési verseny és a megoldatlan balkáni 

helyzet együttesen vezetett a háborúhoz. Érti, hogy az új hadászati 

eszközök és módszerek alkalmazása elhúzódó harcokkal és óriási 

ember- és anyagi veszteséggel jártak, és minden állampolgárt érintettek. 

Felismeri a békerendszer keltette új ellentmondásokat, különös 

tekintettel a kelet-közép-európai régióra. 

Felismeri, hogy a háborús pusztítás, különösen a vereség és a gazdasági 

válságok egyik következménye a szélsőségek térnyerése. 

Érti, hogy a két világháború közötti magyar kül- és belpolitika egyik 

legfontosabb mozgatórugója a trianoni békeszerződés és annak 

hatásaira való reflektálás volt. Tudatosulnak benne a trianoni 

békeszerződés politikai életre, gazdaságra, társadalomra és 

közgondolkodásra gyakorolt hatásai, valamint a bethleni konszolidáció 

eredményei, hazai és nemzetközi összefüggései. 

Tudja, hogy mennyi áldozattal, pusztítással járt a második világháború, 

és hogy a holokauszt az emberiség, valamint az egész magyarság 
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tragédiája. 

Megérti, miként került a háború során Magyarország kényszerpályára, 

és ez milyen következményekkel járt az ország sorsát illetően. 

Tisztában van a háborús vereség és a megszállás közvetett és közvetlen 

következményeivel (pl. malenkij robotra elhurcolt magyar és német 

származású civilek, német nemzetiségű lakosság kitelepítése, a 

szlovákiai magyarok áttelepítése). 

Belátja, hogy Európában és hazánkban a XX. századi kirekesztésen 

alapuló (bűnbakképzésen alapuló) népirtások nem mehettek volna 

végbe a többségi társadalom tevőleges vagy hallgatólagos támogatása, 

valamint apátiája nélkül. 

Ismeretek/ témák Kapcsolódási pontok 

Az első világháború és következményei 

Európában, valamint Magyarországon. 

 

A totális diktatúrák jellemzői. 

 

Magyarország a két világháború között. 

 

A második világháború és következményei 

Európában, valamint Magyarországon. 

Természetismeret: tudósok, felfedezők. 

 

Matematika: adatok értelmezése. 

 

Idegen nyelv: földrajzi nevek, személynevek. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Fogalmak: antant, központi hatalmak, jóvátétel, kiegyezés, 

kommunizmus, bolsevik, államosítás, diktatúra, Tanácsköztársaság, 

ellenforradalom, revízió, általános választójog, gazdasági világválság, 

nemzetiszocializmus, egypártrendszer, fajelmélet, antiszemitizmus, 

zsidóüldözés, deportálás, haláltábor, holokauszt, soá, porraimos, 

kényszermunkatábor, gulág. 

Személyek: Ferenc Ferdinánd, Károlyi Mihály, Kun Béla, Lenin, 

Sztálin, Adolf Hitler, Horthy Miklós, Bethlen István, Szálasi Ferenc.  

Topográfia: Budapest, Szarajevó, Párizs, Trianon, Auschwitz, 

Hirosima. 

Kronológia: 1914. június 28. (a szarajevói merénylet), 1914–1918 (az 

első világháború), 1918 (az őszirózsás forradalom), 1920 (a trianoni 

békediktátum aláírása). 1938 (a náci Németország megszállja 

Ausztriát), 1939. szeptember 1. (Németország megtámadja 

Lengyelországot, kitör a második világháború), 1941 (Magyarország 

belép a háborúba), 1943. január (a doni katasztrófa), 1944. tavasz (a 

németek megszállják Magyarországot), 1945. május 8. (a második 

világháború lezárása Európában), 1945. április (Magyarország 

felszabadítása a náci uralom alól, a szovjet megszállás kezdete, a 

háború vége Magyarországon), 1945. augusztus (atomtámadás 

Hirosima és Nagaszaki ellen). 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Múlt és jelen képekben és szövegekben VI. 

A megosztott világ 

Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás Az általános iskolai előzmények. 

A tematikai 

egységhez 

kapcsolódó nevelési 

A tanuló értelmezi a háború utáni helyzetet és a megosztott világ 

kialakulásának folyamatát. Felismeri a hidegháború keltette helyi 

háborúk máig ható következményeit. 
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célok Felismeri, hogy a modern technológia, a globalizációs folyamatok, a 

szabadság ideológiája és a kommunikációs rendszerek milyen szerepet 

töltöttek be a szovjet típusú rendszerek bukásában. 

Felismeri a szovjet megszállás és az ebből fakadó korlátozott állami 

szuverenitás következményeit. Megérti, hogy Magyarországnak 1956-

ban a rendkívül kedvezőtlen nemzetközi helyzetben, az erőegyensúlyra 

épülő politikai viszonyrendszerben nem sikerült kiszakadnia a szovjet 

tömbből. Felismeri, hogy az 1956-os forradalom és szabadságharc 

jelenlegi demokratikus rendünk egyik talpköve. Ismeri a Kádár-

rendszer jellegét, és tisztában van annak mozgásterével. Képes 

sokoldalúan elemezni a Kádár-rendszer válságának és bukásának okait, 

körülményeit, felismeri a rendszer lényegi reformálhatatlanságát. 

Képes a globalizációs folyamatok, kihívások és az egységesülő Európa 

előnyeinek és hátrányainak sokoldalú feldolgozására. 

Tisztában van a rendszerváltozás előtti és az azt követő időszak 

politikai és gazdasági rendszere közötti legfontosabb különbségekkel. 

Ismeretek/ témák Kapcsolódási pontok 

A kétpólusú világ és a megosztott Európa. 

 

Magyarország vasfüggöny mögött. 

 

1956-os forradalom és szabadságharc. 

 

A szovjet tömb felbomlása, a demokratikus 

viszonyok kiépülése. 

 

Tudományos és technikai forradalom. 

 

A környező országok, határon túli magyarok. 

 

Az Európai Unió alapelvei és intézményei. 

Természetismeret: tudósok, felfedezők. 

 

Matematika: adatok értelmezése. 

 

Idegen nyelv: földrajzi nevek, személynevek. 
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Fogalmak: hidegháború, szuperhatalom, fegyverkezési verseny, 

vasfüggöny, Szovjet Kommunista Párt, berlini fal, ÁVH, 

vallásellenesség, centralizáció, választási csalás, koncepciós per, 

államosítás, termelőszövetkezet (téesz), kétkeresős családmodell, 

kitelepítés, emigráció, gulyáskommunizmus, rendszerváltás, MDF, 

SZDSZ, FKgP, FIDESZ, KDNP, MSZP, Európai Unió, schengeni 

övezet.   

Személyek: Gagarin, Neil Amstrong, Hruscsov, Kennedy, Gandhi, 

Rákosi Mátyás, Kádár János, Nagy Imre, Reagen, Mihail Gorbacsov, 

Antall József.  

Topográfia: Korea, Kuba, Vietnám, Berlin, Afganisztán, 

Csehszlovákia, Csehország, Szlovákia, Jugoszlávia, Szlovénia, 

Horvátország, Szerbia, Bosznia-Hercegovina, Szerbia, Koszovó. 

Kronológia: 1949 (a kommunista alkotmány), 1961 (a berlini fal 

építése, Gagarin űrrepülése), 1969 (az első Holdra szállás), 1956. 

október 23. (a forradalom kirobbanása), 1956. november 4. (szovjet 

támadás indul Magyarország ellen), 1973 (első olajárrobbanás), 1989. 

június 16. (Nagy Imre és társainak újratemetése), 1990 (szabad 

országgyűlési és önkormányzati választások), 1991 (Jugoszlávia 

bomlásnak indul), 1993 (Csehország és Szlovákia szétválása), 2004 

(Magyarország és kilenc másik állam csatlakozása az Európai 

Unióhoz). 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Múlt és jelen képekben és szövegekben VII. 

A magyar társadalom a rendszerváltás után. 

 

Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás Az általános iskolai előzmények. 

A tematikai 

egységhez 

kapcsolódó nevelési 

célok 

Reális kép alakul ki a tanulóban Magyarország szerepéről és 

lehetőségeiről az európai integráción belül, továbbá ismeri fontosabb 

külkapcsolatait, és tudatosul benne a jelentősebb nemzetiségi és 

emigráns közösségek híd-szerepe. 

Képes a nemzet, kisebbség és a helyi társadalmak fogalmak szakszerű 

használatára. 

Képes a társadalom makro- és mikrostruktúráját alkotó elemeinek 

azonosítására, a társadalom tagoltságából eredő egyenlőtlenségek 

felismerésére, azok okainak azonosítására. 

Ismeretek/ témák Kapcsolódási pontok 

Az ezredforduló magyar társadalma.  

 

A mai magyar társadalom jellemzői, 

problémái.  

 

Hazánk kiemelkedő tudományos-technikai, 

kulturális és sportteljesítményei. 

Természetismeret: tudósok, felfedezők. 

 

Matematika: adatok értelmezése. 

 

Idegen nyelv: földrajzi nevek, személynevek. 
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

szabadpiac, privatizáció, társadalom, munkanélküliség, társadalmi 

egyenlőtlenség, gazdagok, középosztály, szegények, népességfogyás, 

várható élettartam, elöregedés, korfa, iskolázottság, létminimum, 

deviancia (bűnözés, öngyilkosság, kábítószer-fogyasztás, mentális 

betegségek, prostitúció), norma, nemzetiségek, cigányság társadalmi 

helyzete, felekezeti megoszlás, hungarikum, világörökség. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Múlt és jelen képekben és szövegekben VIII. 

A tanuló társadalom. 

 

Órakeret 

6 óra  

Előzetes tudás Az általános iskolai előzmények. 

A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési feladatok 

A tanuló felismeri az iskola szerepének jelentőségét az egyén és a 

társadalom életében. 

Tisztában van a tanulással kapcsolatos jogokkal és kötelességekkel. 

Látja a tanulás és a munkaerő-piaci szerepvállalás összefüggéseit. 

Felismeri és elfogadja a tanulási és munkatevékenység emberformáló és 

értékteremtő erejét. 

Ismeretek/témák Kapcsolódási pontok 

Az oktatás és iskola a múltban.  

 

A tanuló társadalom és az élethosszig tartó 

tanulás. 

Természetismeret: tudósok, felfedezők. 

 

Matematika: adatok értelmezése. 

 

Idegen nyelv: földrajzi nevek, személynevek. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

oktatás, iskola, tanítás, tudásépítés, tanuló, tanuló felnőtt, képzettség, 

képzetlenség, információs társadalom, élethosszig tartó tanulás. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A tanulók teljesítményének a mérése 

Órakeret 

2 óra 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei az 

évfolyam végén 

A tanuló ismerje Magyarország helyét Európában, földrajzi, politikai 

elhelyezkedését, a magyar államszervezet főbb szereplőit, az 

önkormányzati intézményeket, a tömegmédia fontosabb csatornáit, a 

manipuláció eszközeit. Képes legyen értékelni, megbecsülni az egyéni 

és közösségi értékeket, a tudást, a tanulást, és értse az egész életen át 

tartó tanulás személyes és társadalmi szükségességét. 

A tanuló legyen tisztában a társadalom és gazdaság alapvető 

tulajdonságaival, ismerje fel a történelemben zajló változásokat és azt, 

hogy ezeknek az ismerete nélkülözhetetlen a napjainkban zajló 

társadalmi, gazdasági, politikai, művészeti folyamatok (és azok 

változásainak) a megértéséhez. 

 

10. évfolyam 

Heti óraszám: 1 óra 

Éves óraszám: 36 óra 
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Témakörök Óraszám 

A tanulók teljesítményének a mérése   2 óra 

Társadalom és intézményei múltban és jelenben – Intézményeink működése  10 óra 

A világkép  10 óra 

A politika világa – a demokratikus politikai berendezkedés   8 óra 

Gazdaság, gazdálkodás, pénzügyek   4 óra 

A tanulók teljesítményének a mérése   2 óra 

Összesen  36 óra 

 

A 10. évfolyam programját a tanulók forrás- és tevékenységközpontú munkáltatása határozza 

meg. A tanév célja, hogy a tanulók képessé váljanak: 

— a társadalom és legfontosabb intézményeinek megismerésére, a működésük 

megértésére; 

— a különböző világképek jellemzőinek felismerésére, a világvallások azonosítására; 

— a politika világában való eligazodásra, saját értékeinek és érdekeinek megfelelő 

döntések meghozatalára; 

— a gazdaság leglényegesebb információinak megértésére, az egyén gazdasági 

lehetőségeinek felmérésére és a pénzügyekben való tájékozódásra. 

 

Fejlesztési feladatok minden tematikai egységre vonatkozóan 

Ismeretszerzés, tanulás 
A forrásokban és -feldolgozásokban található információk gyűjtése. A történelem tárgyi 

emlékeinek felismerése, értelmezése élőszóban vagy írásban. A filmek, filmhíradók 

értelmezése. Történelmi esemény, intézmény, szervezet megismerése források alapján.  

Tájékozódás kézikönyvekben, az ismeretterjesztő folyóiratokban és az internet valamely 

magyar nyelvű keresőprogramjában. Ábra készítése a tankönyv, a munkafüzet, szakirodalom 

felhasználásával.  

 

Kritikai gondolkodás 

Különböző típusú források elemzése, ellentétes felfogású forrásrészletek összehasonlítása, 

értelmezése, feldolgozása. Azonos eseményről, jelenségről készült különböző 

forrásrészletek összehasonlítása. A forrásokban fellelhető leegyszerűsítő vélemények 

kritikus értelmezése tanári rávezetéssel. A média forrásértékének, jellegének felismerése, 

elemzése. Eltérő álláspontok felismerése megadott történelmi források és tudományos 

feldolgozások szövegében; az eltérések okainak vizsgálata. Kiemelkedő történelmi 

személyiségek döntéseinek értékelése. A történelem meghatározó jelentőségű történelmi 

személyiségei szerepének értékelése. 
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Kommunikáció 

A korszakokra vonatkozó történelmi szakkifejezések helyes használata. A történelmi 

fogalmak magyarázata. Egy téma bemutatása többféle módszer és eszköz (élőszó, térkép, 

kép, filmrészlet, tárgyak stb.) ötvözésével. Egy-egy előre megadott kérdés kapcsán saját 

vélemény megfogalmazása, kifejtése. Érvelési technikák ismerete és alkalmazása szóban és 

írásban. Előadás készítése (meghatározott terjedelemben) történeti témákról, segédeszközök 

felhasználásával. Hosszabb adatsorok, grafikonok, ábrák alapján történelmi változások 

felismerése és bemutatása. Szemléletes diagramok és grafikonok készítése gazdasági, 

társadalmi, demográfiai folyamatokról. Táblázatkészítés demográfiai, gazdasági és 

társadalomtörténeti adatok bemutatásához. Jártasság a feladatlapok kitöltésében; 

tájékozottság javítási elveiben és módszereiben. 

 

Tájékozódás időben és térben 

Fontosabb folyamatok vagy jelenségek időrendjének összeállítása. Időrendi táblázat 

készítése. Az időben való jártasság bemutatása élőbeszédben, írásban és a térképen. A térben 

és időben játszódó események közötti kapcsolat felismerése. Időrendi táblázatok és térképek 

összehasonlítása, rajzok és térképek készítése. Az egyetemes és a magyar kronológiák 

használata. Történelmi jelenségek természeti feltételeinek megállapítása a szaktanár 

útmutatása alapján. Történelmi helyek azonosítása mai térképeken. Sematikus rajz készítése 

egy-egy történeti táj egységeiről. Tematikus történelmi térképek adatainak összehasonlítása 

(pl. gazdasági fejlődés, népsűrűség, nemzetiségi összetétel változása). 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A tanulók teljesítményének a mérése 

Órakeret 

2 óra 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Társadalom és intézményei múltban és jelenben – 

Intézményeink működése 

Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás Általános iskolai előzmények. 

A tematikai 

egységhez 

kapcsolódó nevelési 

célok 

A tanuló képes a hivatalos és magánügyek megkülönböztetésére. Ismeri 

a legfontosabb országos intézmények – országgyűlés, kormány, 

minisztériumok, bíróságok, adóhivatal – feladatait, működését (a 

múltban és a jelenben). Átlátja a helyi intézmények – önkormányzat, 

polgármesteri hivatal, az egészségügyi, az oktatási és egyéb funkciójú 

helyi intézmények – rendszerét, azok feladatait. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A modern polgári állam funkciói, 

intézményei. 

 

A demokratikus berendezkedés, a 

hatalommegosztás. 

 

A mai magyar állam főbb jellemzői. 

Az önkormányzat intézményei. 

 

Különböző ügyek intézésének gyakorlata, a 

kulturált viselkedés gyakorlása. 

Kommunikáció – magyar nyelv és irodalom: 

szóbeli és írásbeli szövegalkotás, hivatalos 

stílus.  

 

Osztályközösség-építés: a helyzetnek 

megfelelő magatartás.  
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Különböző emberi élethelyzetek 

megfigyelése, következtetések levonása, 

magatartásminták elemzése, értékelése. 

 

Mindennapi élethelyzetek elbeszélése, 

eljátszása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Állam, államszervezet, önkormányzat, hatalmi ág, demokrácia, 

alkotmány – alaptörvény. 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A világkép 

Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás Általános iskolai előzmények. 

A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési feladatok 

A tanuló megismeri a különböző világkép-magyarázatokat, felismeri 

jellegzetességeiket és értékeli azokat. 

Tisztában van a globalizáció legfontosabb jelenségeivel és 

folyamataival, értelmezi azok mindennapi életre gyakorolt hatásait, 

képes önálló vélemény megfogalmazására a fentiekkel kapcsolatban. 

A tanuló képes feltérképezni a generációk közötti kapcsolódások 

(egymásrautaltság, értékrendbeli változások, konfliktusok) jelentőségét, 

annak nehézségeit. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Világmagyarázatok, a világról alkotott kép 

változásai. A sokszínű világlátás. Vallások, 

világvallások (különös tekintettel a zsidó, a 

keresztény és az iszlám vallásra). 

 

A fogyasztói társadalom, a jóléti állam és a 

világgazdasági válságok. 

 

Demográfiai problémák Európában és a 

világban. 

 

A globalizáció és a fenntartható fejlődés. A 

globális világ kihívásainak hatása hazánk 

fejlődésére. Alapvető globális problémák 

tudatosítása. A kulturális globalizáció előnyei 

és hátrányai. 

 

Generációk, generációs kérdések, 

konfliktusok. Az időskor és a különböző 

nemzedékek eltérő életmódja. A nemzedékek 

közti szolidaritás. Az együttélés szabályainak 

kialakítása és rendeltetése. 

 

A család funkciójának és szerepének 

változásai napjainkban. 

Kommunikáció – magyar nyelv és irodalom: 

különböző megközelítési módok, nézőpontok. 

 

Természetismeret: környezetvédelem, 

fenntarthatóság. 

 

Osztályközösség-építés: a tanulás szerepe; 

család; vallási közösségek. 



 

674 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Világkép, civilizáció, filozófia, vallás, hit, fundamentalizmus, ateizmus, 

egyistenhit, többisten-hit, világvallás, földrajzi felfedezés, idealizmus, 

materializmus, gazdasági, társadalmi, politikai rendszer, berendezkedés, 

fejlődő és fejlett ország, globalizáció, fenntartható fejlődés, terrorizmus, 

információs társadalom, klímaváltozás, környezetszennyezés, migráció, 

nyugdíjrendszer, társadalmi szolidaritás, inaktív korú népesség. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

A politika világa – a demokratikus politikai 

berendezkedés 

Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás Általános iskolai előzmények. 

A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési feladatok 

A tanuló ismeri a politikai alapfogalmakat, egyben értelmezi azokat a 

mai magyar politikai életre. Történelmi példákon keresztül felismeri a 

szélsőséges politikai irányokban rejlő veszélyeket (pl. a 

nemzetiszocialista és a kommunista diktatúrák bűntettei [kirekesztés, 

megkülönböztetés, holokauszt, Gulág]). Képes a demokrácia 

működésének modellálására, a jogok és kötelességek rendszerének 

átlátására. Megismeri az Alaptörvény fontosabb részleteit, 

rendelkezéseit. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A gazdaság, a társadalom és a politika 

kapcsolata.  

 

A politikai berendezkedések: a demokrácia és 

a diktatúra. 

 

A rendszerváltás Magyarországon. 

 

Az Alaptörvény főbb pontjai. 

 

A politizálás színterei. 

 

A politikai pártok ma Magyarországon.  

Kommunikáció – magyar nyelv és irodalom: 

szövegértés. 

 

Osztályközösség-építés: társadalmi és 

közösségi szerepek. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Politika, demokrácia, diktatúra, kirekesztés, fajgyűlölet, 

antiszemitizmus, holokauszt, Gulág, párt, politikai jog, rendszerváltás, 

alkotmány, alaptörvény, jogállam. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Gazdaság, gazdálkodás, pénzügyek 

Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás Általános iskolai előzmények. 

A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési feladatok 

A tanuló képes közgazdasági és pénzügyi ismeretek, összefüggések 

megértésére. Hasznos ismeretekkel rendelkezik az egyéni gazdálkodás 

(egyéni költségvetés) terén, valamint tisztában van az ország 

költségvetésének legalapvetőbb kérdéseivel (milyen területekből áll, 

miből finanszírozzák). Megfelelő tudással, realitásérzékkel 

rendelkezzen ahhoz, hogy felelős gazdasági döntést hozhasson –képes a 

különböző lehetőségek összevetésére, mérlegelésre, felelős döntések 

meghozatalára.  
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Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A legfontosabb közgazdasági fogalmak 

(gazdasági ágazatok, gazdasági szereplők, 

tőke). 

 

Az egyén gazdálkodása, a háztartások 

gazdálkodása.  

 

A legfontosabb pénzügyi ismeretek (bankok, 

banki szolgáltatások, számlák, hitel, kamat, 

megtakarítás, thm, bankkártyák, 

valutaárfolyam, jelzálog). 

 

Egyéni költségvetés készítése. Mindennapi 

élethelyzetek elbeszélése, eljátszása. 

Kommunikáció – magyar nyelv és irodalom: 

szituációs játékok. 

 

Matematika: egyszerű gazdasági számítások. 

 

Osztályközösség-építés: egyéni és családi 

költségvetés, tervezés. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Gazdasági ágazat, költségvetés, vállalkozás, tőke, banki szolgáltatás, 

pénzügyi tranzakció. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A tanulók teljesítményének a mérése 

Órakeret 

2 óra 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei az 

évfolyam végén 

A tanuló képes legyen a körülötte lévő társadalmi-természeti környezet 

változásait érzékelni, véleményt nyilvánítani a különböző események 

kapcsán; tudja, hogy milyen társadalmi normák érvényesek rá, és ezek 

betartásával legyen képes saját érdekeinek megfelelően cselekedni.  

A tanuló legyen tisztában a társadalom és a gazdaság alapvető 

tulajdonságaival, ismerje fel a történelemben zajló változásokat, és azt, 

hogy ezeknek az ismerete nélkülözhetetlen a napjainkban zajló 

társadalmi, gazdasági, politikai, művészeti folyamatok (és azok 

változásainak) a megértéséhez. 
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TERMÉSZETISMERET 

 
 

Alapelvek, célok, feladatok: 

 

A természetismeret műveltségterület tartalma szerint a természeti folyamatokkal kapcsolatos 

ismeretanyagot (azaz az Ember és természet műveltségterületet, illetve a Földünk-környezetünk 

természetföldrajzi részét) tárgyalja, és az ehhez kapcsolódó készségeket, képességeket fejleszti. 

Általános célként jelenik meg a természetismeret komplex tantárgyon belül, hogy az alkalmas legyen a 

tanulók szakmai képzésének megalapozására A hároméves program komoly partnernek tekinti, gondolkodásra és 

tevékenységekre hívja a tanulókat. A program fontos eleme, hogy kapcsolatot teremt a tudományos eredmények 

és az iskolai tanulás, a tudomány és a hétköznapok között.  

A természettudományi műveltség az egyén és a társadalom számára is meghatározó jelentőségű. A 

természetismeret esetében elengedhetetlen a természet működési alapelveinek, az alapvető tudományos 

fogalmaknak, módszereknek és technológiai folyamatoknak az ismerete, de érteni kell az emberi 

tevékenységeknek a természetre gyakorolt hatásait is. Így jut el a tanuló a természeti folyamatok 

megismeréséhez, valamint az alkalmazások és a technológiák előnyeinek, korlátainak és kockázatainak 

megértéséhez. 

Az egészség tudatos megőrzése, a természeti, a technikai és az épített környezet felelős és fenntartható 

alakítása a természettudományos kutatások és azok eredményeinek ismerete nélkül elképzelhetetlen..  

A programnak fel kell készítenie a diákot a környezettel kapcsolatos állampolgári kötelességek és jogok 

gyakorlására. Törekedni kell arra, hogy a tanulók ismerjék meg azokat a természet-gazdasági folyamatokat, 

amelyek változásokat, válságokat idézhetnek elő. 

 A tanterv épít a digitális technikák és az IKT-eszközök tanórai használatára, valamint a 

természetismeret iránti érdeklődés felkeltése utáni önálló tanulói IKT-alkalmazásra is.  

A természetismeret tárgyat elsősorban a matematika tantárggyal egységben célszerű tanítani. Különösen 

javasolt, hogy az év eleji szintfelmérés és a tanév végi komplex mérés együttes tartalommal történjen. A 

programban a tanévet egy közös produktummal járó feladat zárja. Ennek elkészítésében mindenkinek részt kell 

vennie. A projekt témája és a feldolgozás módja a tanár és az osztály közös döntésén múlik.  

 

 

 

Biológia 
 

 

Alapelvek, célok, feladatok: 

 
A természettudományi műveltség az egyén és a társadalom számára is meghatározó jelentőségű. A 

természetismeret esetében elengedhetetlen a természet működési alapelveinek, az alapvető tudományos 

fogalmaknak, módszereknek és technológiai folyamatoknak az ismerete, de érteni kell az emberi 

tevékenységeknek a természetre gyakorolt hatásait is. Így jut el a tanuló a természeti folyamatok 

megismeréséhez, valamint az alkalmazások és a technológiák előnyeinek, korlátainak és kockázatainak 

megértéséhez. 

Az egészség tudatos megőrzése, a természeti, a technikai és az épített környezet felelős és fenntartható alakítása 

a természettudományos kutatások és azok eredményeinek ismerete nélkül elképzelhetetlen. A globális 

problémák megoldásának fontos feltétele az állampolgárok természettudományos műveltségen, az ok-okozati 

összefüggések felismerésén alapuló, kritikus és konstruktív magatartása. 

A felnövekvő nemzedéknek ismernie és becsülnie kell az életformák gazdag változatosságát a 

természetben is. Meg kell tanulnia, hogy az erőforrásokat tudatosan, takarékosan és felelősségteljesen, 

megújulási képességükre tekintettel használja. A kerettantervben leírt program célja, hogy az ember és természet 

szeretetén és a környezet ismeretén alapuló környezetkímélő, értékvédő, a fenntarthatóság mellett elkötelezett 

magatartás váljék meghatározóvá a tanulók számára. A programnak fel kell készítenie a diákot a környezettel 

kapcsolatos állampolgári kötelességek és jogok gyakorlására. Törekedni kell arra, hogy a tanulók ismerjék meg 

azokat a természet-gazdasági folyamatokat, amelyek változásokat, válságokat idézhetnek elő. 

A tanulmányok eredményeképpen ismereteket szerez testünk fölépítésének és egészségének kapcsolatairól. 

Példákat elemez hazánk természeti környezeti állapota, az itt folyó gazdálkodás és történelmünk 

összefüggéseire. A tanulmányok eredményeképpen a diák összefüggéseket ismer föl és fogalmaz meg az 
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öröklődés, az ember egyedfejlődése, az evolúció és a változások keretét adó környezet fogalmáról. Érti a fentiek 

az élettelen természetben és az élő szervezetben betöltött szerepét. 

Ismereteket szerez a mikro- és makrovilág, valamint testünk fölépítésének szervezeti egységéről. 

 

A legfontosabb célok a következők: 

— a tanulók nyitottan tekintsenek a bennünket körülvevő világra; 
— legyenek képesek az okok és okozatok megkülönböztetésére és adott okok 

ismeretében az okozatra vonatkozó következtetések levonására; 

— ismerjék meg és alkalmazzák az alapvető természeti törvényeket. 
-    az élő és élettelen világ evolúciójának megismerése 

— az emberi tevékenység környezetalakító hatásának és a hatás következményeinek 
tudatosítása; 

 

 
9. évfolyam 

Heti óraszám: 1 óra 

Éves óraszám: 36 óra 

Választott tankönyv: 

 
 

Témakörök Óraszám 

Halmazok, gázok, folyadékok, halmazállapot-változások, az időjárás elemei 3 óra 

Az emberi mozgás, keringés és légzés élettana és anatómiája 8 óra 

Energianyerés az élővilágban. Táplálkozás, emésztés, kiválasztás 6  óra 

A szervezet egysége – idegrendszer és viselkedés 4 óra 

Állandóság és változatok – információ, szexualitás, az emberi élet szakaszai 6 óra 

Csillagászati, földrajzi és biológiai evolúció Az ember társas viselkedése 3 óra 

Az evolúció színpada és szereplői 6 óra 

Összesen 36 óra 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Halmazok  Gázok, folyadékok, halmazállapot-változások, az 

időjárás elemei 

Órakeret 

3 óra 

Előzetes tudás Hőmérséklet, légnyomás, térfogat, sebesség, halmazállapot. 

A  műveltség-

területhez kapcsolható 

fejlesztési feladatok 

Az emberi gazdálkodás és a természeti feltételek kapcsolatának 

fölismerése néhány fontos hazai példán.  
A környezetvédelem néhány példájának megismertetése, az érdeklődés felkeltése a 

környezettudatosság iránt. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A Kárpát-medence természetes növénytakarója, élővilága, vízrajza. (Pl. Alföld: 

tölgyesek, szikesek, homoki gyepek, ligeterdők; középhegység: tölgyesek, 

bükkösök, sziklagyepek; magashegységek: lucosok, törpefenyves, hegyi rét; 

lápok). 

A gazdálkodás hatása az élővilágra: erdőirtások, bányászat, folyamszabályozás, 

állattenyésztés, városiasodás, monokultúrák, kemikáliák, természetvédelmi 

területek, biogazdálkodás. 

Vízkincsünk. A folyószabályozás és árvízvédelem módjai, problémái. Víznyerés, 

ivóvíz, víztisztítás. Gyógyvizek.  

Erdőgazdálkodás, erdőtípusok. Sziklagyepek: természetvédelmi érték. Talaj: 

összetevői, termőereje, védelme (szikesedés, erózió) 

Társadalomismeret: 

Történeti ökológia. 

Önellátó és fogyasztói 

társadalom. 

Kulcsfogalmak életközösség, talaj, szikes, 

ligeterdő, monokultúra, 

talajvíz, rétegvíz, ivóvíz, 
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gyógyvíz, biológiai 

tisztítás, kölcsönhatás, 

állapot, változás, 

egyensúly, stabilitás, 

környezet. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Az „embergép”: mozgás, légzés, keringés 

Az emberi mozgás, keringés és légzés élettana és anatómiája 

Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás A levegő térfogatának és nyomásának összefüggése. A nyomás mértékegységei. 

A komplex műveltség-

területhez kapcsolható 

fejlesztési feladatok 

Az emberi mozgási és légzési rendszer mechanikai alapelveinek megértése. Az 

emberi szívműködés és keringési rendszer mechanikai alapelveinek megértése. Az 

egészséget veszélyeztető tényezők megismertetése, az egészséges életmódra való 

törekvés erősítése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Mozgás szervrendszerének jellemzése 

A fontosabb emberi csontok szerepe (makett alapján). Az 

izomműködés lényege. 

A csont és az ízületek sérülései, megelőzésük.  

A csontok felépítésének és szilárdságának összefüggése. 
A légzés szervrendszere 

A légzés funkciójának megbeszélése. A tüdő térfogatát és a légzés 

hatékonyságát befolyásoló tényezők áttekintése. 

A légzési szervrendszer részei, feladataik, a hangképzés. A 

védekező reflexek (köhögés, tüsszentés) szerepe.  

A légzőmozgások szemléltetése. Légzésszám-változás terhelés 

hatására (kiscsoportos feladat).  

A légzőrendszer egészségét fenyegető és megőrző hatások (sport, 

dohányzás, szmog, TBC). 
Anyagszállítás, keringési rendszer 

A szív fölépítése és működése (makett alapján). A vér és a nyirok, 

az erek szerepe.  
Véralvadás, vérzés, vérzéscsillapítás. 

A vérnyomás és a pulzus oka, mérése. 

A keringési rendszer egészségét fenyegető kockázati tényezők és megőrző 

hatások (magas vérnyomás, érelmeszesedés, trombózis, infarktus). 

Kommunikáció - magyar 

nyelv és irodalom;: az 

emberi test ábrázolásai. 

Kulcsfogalmak 

Ízület, reflex, mellkas, rekeszizom, hajlító- és feszítőizom, légcsere, légzőfelület, 

szívpitvar, szívkamra, billentyűk, pulzus, vérnyomás, kockázati tényező, vér, nyirok, 

infarktus, trombózis. 

 
 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Energianyerés az élővilágban. Táplálkozás, emésztés, kiválasztás 

Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás Szerves molekulák. Energianyerő és energiaigényes folyamatok. A légzés funkciója. 

A komplex műveltség-

területhez kapcsolható 

fejlesztési feladatok 

Az energiaáramlás nyomon követése az élővilágban. Táplálkozás, 

emésztés, keringés és kiválasztás összefüggéseinek felismerése az 

emberi szervezetben. 
Az anyagcsere és az emberi egészség kapcsolatának tudatosítása, az egészséges 

táplálkozás iránti igény felkeltése, erősítése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Változatos energianyerés az élővilágban: ragadozók, növényevők, 

élősködők, lebontók, fotoszintetizálók. 

Táplálkozási hálózat. 

Táplálkozás 

Az emberi emésztés helyszínei, emésztőnedvek (nyál, gyomornedv, 

Osztályközösség-építés: 

Etikett, társas viselkedés. 

Egészséges életmód. 

Nemek, testképek. 
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epe, hasnyál).  

Az emésztés szabályozása: feltétlen és feltételes reflexek. 

A felszívott anyagok sorsa, a máj szerepe. 

Egészséges táplálkozás, túltápláltság, hiánybetegségek, 

mérgezések. Az alkohol hatása. 

Testkép, testépítés, táplálék-kiegészítők kockázatai. 

Anyagszállítás szervrendszere 

A vér szerepe, vérkép.  

A felszívott tápanyagok sorsa a sejtben (energianyerés, 

átalakítások).  

Kiválasztó-szervrendszer 

Kiválasztás a vesén, a tüdőn és a bőrön át. 
A vizeletmennyiség és a belső környezet egyensúlyának, arányainak 

(homeosztázis) megőrzése. 

Kulcsfogalmak 
Heterotróf, autotróf életmód, emésztés, kiválasztás, felszívás, vérplazma, 

visszaszívás, szűrlet, vizelet. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A szervezet egysége – idegrendszer és viselkedés 

Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás 
Az emberi szervezetben zajló fő kémiai átalakulások. Példák csoportban élő 

állatokra. 

A komplex műveltség-

területhez kapcsolható 

fejlesztési feladatok 

Az emberi szervezet egységét fenntartó rendszerek működéseinek, 

kölcsönhatásainak megismerése. A testi és lelki egészség alapjainak tudatosítása, az 

egészséges életmód iránti igény erősítése. A védekező szervezet működéseinek 

bemutatása. A tanulás mint a környezethez való alkalmazkodás megismertetése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Endokrin rendszer jellemzése 

Belső elválasztású mirigyeink felsorolása. 

Szabályozó szerepű emberi hormon (inzulin), cukorbetegség. 

Vezérlő szerepű emberi hormon (növekedési hormon),a testméretet 

megszabó tényezők. 

Hormonok és érzelmek kapcsolata.  

Idegrendszer jellemzése 

A reflexek fölépítése (térdreflex). 

Az idegrendszer szabályozó működése: a testhőmérséklet 

szabályozása. 

Érzékszervek: az éleslátás feltételei (pupillareflex, élességállítás). 

Az idegrendszer működését befolyásoló hatások (alkohol, drogok, 

gyógyszerek). 

Fájdalom, fájdalomcsillapítás. 

A tanulás alaptípusai az állatvilágban és az ember esetében. 

Az emlős állatcsoportok jellemzői (hierarchia).  

A társas kapcsolatok szerepe a főemlősök és az ember tanult 

viselkedéseiben: szülő-gyermek kapcsolat, kortárs csoportok, 

reklámok, függőséget okozó hatások, értelemadás.  

Segítőkészséget és agressziót kiváltó helyzetek. 

Tanult megküzdési stratégiák, tanult tehetetlenség. 
Az állati és az emberi kommunikáció jellemzői. 

Immunrendszerünk jellemzése 

Aktív és passzív, természetes és mesterséges immunitás. 

Védőoltások. 

Immunitás a mindennapokban: allergia, vércsoportok. 

Kommunikáció - 

magyar nyelv és 

irodalom: Érzelmek 

ábrázolása, kifejezése; 

verbális és non-

verbális 

kommunikáció. Haza- 

és családszeretet, 

magány, vallás, 

lázadás stb. egyes 

irodalmi művekben.  

 

Társadalomismeret: az 

egyéni és csoportos 

agresszió példái. 

Csoportnormák. 

 

Osztályközösség-

építés: társas 

együttélés, devianciák. 
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Stressz és egészség, idegrendszer és immunitás kapcsolata 

Kulcsfogalmak 

Szabályozás, visszacsatolás, hormon, célsejt, szorongás, reflexív, vegetatív központ, 

tudatmódosítás, immunitás, antigén, stressz, feltételes reflex, próba-szerencse, 

bevésődés, utánzás, belátás, kulcsinger, motiváció, öröklött gátlás, hierarchia, 

agresszió, segítségadás (altruizmus), szabálykövetés. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Állandóság és változatok – információ, szexualitás, az emberi élet 

szakaszai 

Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás A férfi és női szervezet különbsége (anatómiai és genetikai). 

A komplex műveltség-

területhez kapcsolható 

fejlesztési feladatok 

A látható jellegek és az öröklés kapcsolatának felismerése. A 

szexualitás genetikai szerepének megismerése.  
A nemi működések megismerése a családtervezés és az egészségmegőrzés 

szempontjából. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Genetika 

Egy gén – egy jelleg kapcsolatok (Rh-vércsoport, öröklődő 

betegségek).  

Mennyiségi és minőségi jellegek különbsége, a környezet szerepe. 

A nemiség szerepe a genetikai információ újrakombinálódásában 

(az ivarsejtek sokfélesége, a testi sejtek genetikai azonossága). 

A genetikai információ megváltozása: mutációk. 

Mutációt okozó hatások (sugárzások, vegyületek). 

Genetikai szabályozás: szabályozott sejtosztódás (növekedés) és 

szabályozatlan osztódás (rákos góc). Rákkeltő tényezők, kerülésük. 

A szaporodás szervrendszere 

Az ember ivarszervei, biológiai funkciójuk. 

A hímivarsejt és a petesejt jellemzői. 

A női nemi ciklus szakaszai, a megtermékenyítés. Családtervezés.  
Beágyazódás, magzati élet. A magzat védelme. Az újszülött és a csecsemő 

világa. Nemi érés, öregedés, halál.  

Betegségek szűrése, betegjogok. 

Matematika: 

valószínűség, 

gyakoriság, eloszlási 

görbe; kombinációk. 

 

Kommunikáció - 

magyar nyelv és 

irodalom; 

osztályközösség-építés: 

Szexualitás, családi 

élet. Identitás. 

Öregedés és halál, idős 

generáció. 

Kulcsfogalmak 

Gén, génváltozat (allél), mennyiségi és minőségi jelleg, recesszív (elnyomott) jelleg, 

mutáció, mutagén és rákkeltő (karcinogén) hatás, ivarsejt, ivarszerv, petefészek, 

tüsző/repedés, menstruáció, megtermékenyülés, tüszőhormon, sárgatesthormon 

(progeszteron), tesztoszteron, beágyazódás, magzat. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Honnan hová?  

Csillagászati, földrajzi és biológiai evolúció 
Az ember társas viselkedése 

Órakeret 

3 óra 

Előzetes tudás Betegség és immunrendszer. Az öröklődés alapjai. Önzetlenség és agresszió.  

A komplex műveltség-

területhez kapcsolható 

fejlesztési feladatok 

Különböző területek, jelenségkörök közötti kapcsolatok, 

összefüggések észrevétele, hasonlóságok, közös vonások felfedezése, 

megfogalmazása. 
Az idő- és térfogalom mélyítése, az időbeli tájékozódás fejlesztése a különböző 

léptékű folyamatok megismerése során. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Evolúció. 

Az evolúció darwini leírása. 

Közvetlen bizonyítékok (fosszíliák) és, anatómiai érvek. 

A szelekció hatása (mesterséges, természetes). A háziasítás. 

Ellenálló kórokozók terjedése. 

A biológiai evolúció közvetlenül az emberi társadalomra való 

alkalmazásának veszélyei (szociáldarwinizmus, eugenika). 

Vitatott kérdések. (Az élet keletkezésének kérdése. 

Társadalomismeret; 

osztályközösség-építés; 

kommunikáció – 

magyar nyelv és 

irodalom: A haladás-

eszme különböző 

korokban; az 

ideológiák mint a 
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A nagy kihalási hullámok lehetséges magyarázatai. 

Az önzetlen viselkedés evolúciója. Az irányultság kérdése.) 

Technikai evolúció és a szokások evolúciója (divat, stílusok).  
Az emberi csoportokra jellemző társas viszonyok, a szabálykövetés és 

szabályteremtés példái. Az idegen csoportoktól való elkülönülés és az eltérő 

csoportok közti együttműködés biológiai háttere. 

hatalmi rendszer 

alátámasztói. 

A járványok és a 

háziasítás 

történelemformáló 

szerepe. 

Önzetlenség emberi 

példái (irodalom, 

történelem). 

Szokások, divat. 

Szabálykövetés és 

szabályszegés példái 

az irodalomban és a 

történelemben. 

Tömegek viselkedését 

leíró irodalmi példák. 
 

Kulcsfogalmak 
Evolúció, alkalmazkodás, közös ős (leszármazás), természetes és mesterséges 

szelekció, önzetlenség. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Az evolúció színpada és szereplői 

Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás Anyagforgalom az élő szervezetben. Gazdálkodás a Kárpát-medencében. 

A komplex műveltség-

területhez kapcsolható 

fejlesztési feladatok 

Tapasztalat szerzése technológiai, társadalmi és ökológiai rendszerek 

elemzésében. Az egyéni vélemények megfogalmazása során az 

érvelés, bizonyítás igényének erősítése. 

Evolúciós, környezet- és természetvédelmi szempontok 

összekapcsolása, az ember természeti folyamatokban játszott 

szerepének kritikus vizsgálata. 

A fogyasztási szokásokkal kapcsolatos ésszerű és felelős szemlélet 

erősítésével törekvés a tudatos állampolgárrá nevelésre. 
A környezet szépsége, az emberi kultúrák fenntarthatósága és a benne élők testi-lelki 

egészsége közti összefüggések megjelenítése. Törekvés kialakítása az alkalmazásra a 

fenntarthatóság és autonómia érdekében a háztartásokban és kisközösségekben. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Populációk kölcsönhatásai 

Az élőlény-populációk elszaporodása és visszaszorulása. 

Populációs kölcsönhatások példákkal. A biológiai indikáció.  

Példák az életközösségekben zajló anyagkörforgásra (szén, 

nitrogén), az anyag és energiaforgalom összefüggésére. 

Táplálékpiramis (termelő, fogyasztó, lebontó szervezetek). 

Természetvédelem 

Az ember hatása a földi élővilágra a történelem során. Önpusztító 

civilizációk és a természeti környezettel összhangban maradó 

gazdálkodási formák. 

A természeti környezet terhelése: fajok kiirtása, az élőhelyek 

beszűkítése és részekre szabdalása, szennyezőanyag-kibocsátás, 

fajok behurcolása, megtelepítése, talajerózió. Fajok, területek és a 

biológiai sokféleség védelme. A természetvédelem lehetőségei. 

Környezetvédelem 

 Helyi környezeti probléma felismerése, információk gyűjtése. 

Társadalomismeret; 

osztályközösség-építés: 

Járványok, 

sivatagosodás, 

szikesedés, 

túlnépesedés, 

erdőirtások, bányászat, 

folyószabályozások 

következményei. 

Természetvédelem: 

vadasparkok, nemzeti 

parkok. Nemzetközi 

szerződések. 
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A környezeti kár fogalma, csökkentésének lehetőségei. 

Ökológiai lábnyom. A közlegelők tragédiája: a klasszikus 

gazdaságtan és kritikája. 
Az ökológiai krízis társadalmi-szemléleti hátterének fő tényezői (fogyasztás, 

városiasodás, fosszilis energia felhasználása, globalizáció). A Gaia-elmélet 

lényege. 

Kulcsfogalmak Szimbiózis, élősködés, versengés, Gaia-elmélet. 

 

Osztályozóvizsga feltétele: 

 

A félévi osztályozóvizsga követelménye a leadott tananyag függvényében határozható meg, az év végi a 

továbbhaladás feltételeivel egyezik meg.  

 

Továbbhaladás feltétele: 

A következő fogalmak ismerete: környezet, életközösség, talaj, ízület, reflex, hajlító- és feszítőizom, vér, nyirok, 

infarktus, trombózis, szűrlet, vizelet, heterotróf, autotróf életmód, emésztés, kiválasztás, hormon, antigén, 

feltétlen és feltételes reflex, segítségadás (altruizmus), 

Gén, génváltozat (allél), mennyiségi és minőségi jelleg, recesszív (elnyomott) jelleg, mutáció, mutagén és 

rákkeltő (karcinogén) hatás, ivarsejt, ivarszerv, petefészek, tüsző/repedés, menstruáció, megtermékenyülés, 

tüszőhormon, sárgatesthormon (progeszteron), tesztoszteron, beágyazódás, magzat, szimbiózis, élősködés, 

ökológiai lábnyom fogalmának ismerete, a természetvédelem lehetőségei. 

 

 
 

 

Kémia 
 

9. évfolyam 

 

Éves óraszám: 18 óra 

Heti óraszám: 0,5 óra 

Választott tankönyv: 

 

Alapelvek, célok, feladatok: 
 

A felnövekvő nemzedéknek ismernie és becsülnie kell az életformák gazdag változatosságát a természetben is. 

Meg kell tanulnia, hogy az erőforrásokat tudatosan, takarékosan és felelősségteljesen, megújulási képességükre 

tekintettel használja. A kerettantervben leírt program célja, hogy az ember és természet szeretetén és a környezet 

ismeretén alapuló környezetkímélő, értékvédő, a fenntarthatóság mellett elkötelezett magatartás váljék 

meghatározóvá a tanulók számára. 

A legfontosabb célok a következők:  

— a tanulók nyitottan tekintsenek a bennünket körülvevő világra; 
— legyenek képesek az okok és okozatok megkülönböztetésére és adott okok 

ismeretében az okozatra vonatkozó következtetések levonására; 

— ismerjék meg és alkalmazzák az alapvető természeti törvényeket; 
— a szerves és szervetlen világ kapcsolatának megismerésének megalapozása; 
— az emberi tevékenység környezetalakító hatásának és a hatás következményeinek 

tudatosítása; 

— az energia és energiaáramlás mint általános szervező megismerése; 
— a „láthatatlan” hatások megismerése; 

— az atomi/molekuláris folyamatok megismerése;  
— az atomi/molekuláris folyamatok szervezetre gyakorolt hatásainak tudatosítása. 

 

 

Témakörök Óraszám 
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Atomi aktivitás 4 óra 

Tájékozódás térben és időben 4 óra 

Formák és arányok a természetben. Elemek és vegyületek. Kristályrácsok.  

Szerves molekulák a mindennapokban 
10 óra 

Összesen 18 óra 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Atomi aktivitás 

Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás Energia, elektromos töltés, elektromágneses hullám, szimmetria, normálalak. 

A komplex műveltség-

területhez kapcsolható 

fejlesztési feladatok 

Az anyag, kölcsönhatás, erők, energia, információ fogalmának mélyítése. Az állapot 

és a változás fogalmának bővítése az atomok mérettartományában bekövetkező 

jelenségek megismertetésével. Az energiagazdálkodással kapcsolatos felelősségtudat 

erősítése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az elektronburok és az atommag szerkezetének áttekintése. Az 

atomenergia ismerete.. 

Az atommag és elektronhéj fogalmának megismerése. 

A rádióaktivitás 3 fajtájának, néhány gyakorlati alkalmazásának, 

hatásának megismerése az élő szervezetre. 

A maghasadás oka és feltételei, a láncreakció elve. 

Az atomenergia fogalma, felhasználásának gyakorlati módja és elvi 

lehetőségei. Előnyök és hátrányok mérlegelése. 
A Nap energiatermelése, hatása a földi életre. 

Társadalomismeret: 

hidegháború. 

 

Osztályközösség-építés: 

fenntarthatóság, 

atomenergia. 

Kulcsfogalmak 
Atom, proton, elektron, neutron, egyensúly, energiaminimum, rádióaktivitás, 

atomenergia, maghasadás, láncreakció, magfúzió, napenergia, atomerőmű. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Tájékozódás térben és időben 

Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás 
Függőleges és vízszintes irány, derékszög, koordinátarendszer, sebesség, hasonlóság 

a geometriában, óra, nap, hónap, év. 

A komplex műveltség-

területhez kapcsolható 

fejlesztési feladatok 

Rendszerek változásának nyomon követése. 

Folyamatok kimenetelének előrejelzése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Kémiai reakciók fogalma, típusai, gyorsaságának függése a hőmérséklettől és a 

katalizátoroktól, koncentrációtól. 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Formák és arányok a természetben 

Elemek és vegyületek. Kristályrácsok.  
Szerves molekulák a mindennapokban 

Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás Halmaztulajdonságok. Atom és molekula, szerkezeti képlet. 

A komplex műveltség-

területhez kapcsolható 

fejlesztési feladatok 

Az arányok fontosságának beláttatása, rögzítése. Arányokat fenntartó 

és felborító erők fölismerése. Állandó és változtatható arányok 

felismerése. 
Szerkezet és tulajdonság összefüggésének beláttatása. Szerkezet, arány és biológiai 

funkció összekapcsolása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Arányok, oldatok 

Változó térfogat- és tömegarányok: elegyek, oldatok. A töménység 

jellemzése (százalék). Arányok a konyhában (fűszerek, só, pácok) 

Kommunikáció – 

magyar nyelv és 

irodalom: 
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és az iparban (ötvözetek, beton). 

Az élőlények növekedését megszabó arányok (korlátozó tényezők): 

hiánybetegségek, fény, víz stb. 

Állandó tömegarányok: a vegyületek összegképlete egyszerű 

példákon. 

Szilárd anyagok jellemzése 

Kristályos (kősó) és amorf (gumi, üveg) anyagok szerkezete. Elemi 

egység (cella).  

Molekulák  

Molekulák térbeli rendeződése: membránok, habok, mosószerek, 

folyadékkristályos kijelzők. 

Szerves vegyületek 

A kémiai elnevezések eredete és mai tartalma. 

Mesterséges szerves vegyületek (műanyagok, gyógyszerek, 

tartósítószerek). Előnyök, veszélyek mérlegelése. 

A szénhidrogének eredete, tulajdonságai, felhasználása (közlekedés, 

fűtés, vegyipar). 

Néhány oxigéntartalmú szerves molekula a mindennapokban 

(etilalkohol, aceton, ecetsav). Biológiai hatásuk. 

Egyszerű cukrok és összetett szénhidrátok a mindennapokban 

(szőlőcukor, keményítő, cellulóz). Biológiai szerepük. 

Néhány nitrogéntartalmú szerves molekula: vitaminok, 

aminosavak, fehérjék, DNS. Óriásmolekulák felépítése és lebontása 

az élőlényekben. Az óriásmolekulák érzékenysége: kicsapódás. 

Mérgezések és következményeik. 

disszonancia, 

(a)szimmetria, 

kompozíció.  

 

Matematika: 

százalékszámítás, 

egyenes arányosság. 

 

Társadalomismeret; 

osztályközösség-építés: 

a fogyasztói 

társadalom 

kialakulása, gazdasági 

alapjai (fosszilis 

energiahordozók 

használata). 
 

Kulcsfogalmak 

Szimmetria, százalék, összegképlet, oldat, oldószer, amorf, membrán, felületaktív 

anyag, környezeti tényező, mono- és polimer, szénhidrogén, karbonsav, alkohol, 

aminosav, fehérje, kicsapódás. 

 

Osztályozóvizsga feltétele: 

 

A félévi osztályozóvizsga követelménye a leadott tananyag függvényében határozható meg, az év végi a 

továbbhaladás feltételeivel egyezik meg.  

 

Továbbhaladás feltétele: 

A következő fogalmak ismerete: atom, proton, elektron, neutron, rádióaktivitás, atomenergia, 

napenergia, atomerőmű, kémiai reakciók fogalma, típusai; összegképlet, oldat, szénhidrogén, 

alkohol, fehérje, kicsapódás fogalmának, folyamatának ismerete. 
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Fizika 

 
Alapelvek, célok, feladatok: 

1. félév 
 

 

Az első félév során a tanuló képet kap a fizika által vizsgált egyes összefüggésekről, a természettudományos 

kutatás módszereiről, tudásunk alkalmazásának lehetőségeiről és korlátairól is. Mintát kap a jelenségek 

vizsgálatának módjairól. A tanulmányok eredményeképpen összefüggéseket ismer föl és fogalmaz meg a 

mechanikai működésekről, halmaztulajdonságokról.  

Az így nyert ismeretek kapcsolatot teremtenek a művészeti tárgyak, a társadalomismeret és a 

matematika között. 

A kvantitatív feladatok száma, a lexikálisan elsajátítandó ismeret a rövid időkeret miatt szükségképpen 

alacsony marad, a témák, valamint a kvalitatív hangsúlyok azonban lehetőséget adnak a szakma igényeinek 

megfelelő differenciálásra, részletezésre is. 

A legfontosabb célok a következők:  

— a tanulók nyitottan tekintsenek a bennünket körülvevő világra; 

— legyenek képesek az okok és okozatok megkülönböztetésére és adott okok 
ismeretében az okozatra vonatkozó következtetések levonására; 

— ismerjék meg és alkalmazzák az alapvető természeti törvényeket; 
— legyenek képesek az adatok ismeretében diagramok készítésére, valamint adott 

diagram ismeretében adatok, folyamatok meglátására; 

— legyenek képesek grafika/kép alapján az ábrázolt folyamat értelmezésére.  
Eközben gyakorlatot szereznek az egyéni és csoportos munkában, feltevéseik szabatos 

megfogalmazásában, a képi és verbális kommunikáció összekapcsolásában is. 

 

2. félév 
 

 

A második félév fő célja az elvontabb, közvetlenül kevésbé érzékelhető természeti jelenségek vizsgálata. A 

tanuló képet kap a fizika által vizsgált egyes energetikai összefüggésekről, a természettudományos „láthatatlan” 

dolgok kutatásának módszereiről, tudásunk alkalmazásának lehetőségeiről és korlátairól is.  

A tanulmányok eredményeképpen a diák összefüggéseket ismer föl és fogalmaz meg az elektromos, mágneses, 

atomi összefüggésekkel kapcsolatban. 

 

A legfontosabb célok a következők:  

— az energia és energiaáramlás, mint általános szervező megismerése; 
— az atomi/molekuláris folyamatok megismerése;  
—  a természettudományos érvelés néhány sajátságának elmélyítése; 

— az emberi tevékenység környezetalakító hatásának és a hatás következményeinek 
tudatosítása; 

— az információ és jelentőségének ismerete a fizikai-biológiai-társadalmi létben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. évfolyam 
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Heti óraszám: 1 óra 

Éves óraszám: 36 óra 

Választott tankönyv: 

 

 

Témakörök Óraszám 

A tudomány módszerei 3 óra 

Tájékozódás térben és időben 5 óra 

Lendület, erő 4 óra 

Gázok, folyadékok, halmazállapot-változások 4 óra 

Mechanikai energia 3 óra 

Elektromosság, mágnesesség 6 óra 

Atomi aktivitás 4 óra 

Fénytan 4 óra 

Projektek , A tanulók éves teljesítményének a mérése 3 óra 

Összesen 36 óra 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A tudomány módszerei 

Órakeret 

3 óra 

Előzetes tudás Tapasztalatok a megfigyelésről. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Kísérlet és egyszerű megfigyelés különbségének megértetése.  

A modellek szempontfüggőségének és a mérések jelentőségének 

bemutatása. 
Eredmények ábrázolása (grafikon), illetve grafikon leolvasása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 Közös cél: Legalább egy megfigyelés, kísérlet és mérés közös 

megbeszélése.  

Lehetséges változatok: 

Versrészlet és tudományos leírás összehasonlítása. Saját 

megfigyelések összegyűjtése, ezek szempontfüggőségének 

fölismerése. (Pl.: Kinek milyen fiú/lány tetszik? Milyen házban 

szeretnék lakni?) Megfigyelés leírásának elemzése. (Mire volt 

kíváncsi a kutató? Mit figyelt meg? Mire következtetett?) 

A kísérletezés célja: saját kísérletek és ismert kísérletek 

összegyűjtése.  A független és a függő változó fölismerése.  

A mérés szerepe a mindennapokban, pl. lázmérés, tömegmérés. 

Példák a „modell” szó hétköznapi (pl. topmodell, vasútmodell) és 

tudományos (atommodellek) használatára. Modell és makett 

különbsége.  – mi érthető meg belőle, mi nem: közös megbeszélés. 

Eltérő modellek/makettek ugyanarról a jelenségről (pl. 

emberábrázolások), szempontfüggőség felismerése. 

Órai mérés: a megpendített húrhosszak és hangmagasságok (oktáv, 

kvint, kvart) mérése pl. gitáron, citerán. Az eredmény ábrázolása.  

Tudományos ismeretterjesztő filmrészlet megtekintése  

Hétköznapi vita és tudományos vita eljátszása egy konkrét 

probléma kapcsán. 

Matematika: grafikus 

ábrázolás. 

 

Kommunikáció – magyar 

nyelv és irodalom: Az ember 

eltérő megjelenítései. Filmes 

műfajok (dokumentum- és 

művészfilm). Érvelés. 



 

687 

 

Kulcsfogalmak Mérés, modellezés, feltevés, igazolás, törvény, tudományos leírás, szimuláció, makett. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Tájékozódás térben és időben 

Órakeret 

5 óra 

Előzetes tudás 
Függőleges és vízszintes irány, derékszög, koordinátarendszer, sebesség, a kör 

kerülete, hasonlóság a geometriában, óra, nap, hónap, év. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A térbeli és időbeli tájékozódás fejlesztése.  

A mozgások leírása, az ehhez szükséges mennyiségek, jellemzők 

ismerete, használatuk gyakoroltatása. 

A föld- és a napközéppontú világkép összehasonlítása: azonos 

jelenség különböző szempontú értelmezése. Földrajzi, csillagászati és 

biológiai ismeretek összekapcsolása.  
Rendszerek változásának nyomon követése. 

Folyamatok kimenetelének előrejelzése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 Közös cél: Fizikai és csillagászati jelenségek sebességének 

összevetése.  Időegységek. Az idő, sebesség, gyorsulás 

mértékegységeinek használata, átváltása. 
Az út, elmozdulás, sebesség, gyorsulás fogalmának ismerete, használata 

mozgások leírásában.  

Az egyenes vonalú egyenletes és az egyenletesen gyorsuló mozgás; a szabadesés 

gyorsulása fogalmának ismerete és alapvető összefüggései. 

A körmozgás, kerületi sebesség, szögsebesség, centripetális 

gyorsulás fogalmának és összefüggéseinek ismerete.  

Lehetséges változatok: 

A csillagászati és a mágneses északi iránymeghatározás bemutatása. 

A Naprendszer szerkezete, mérete, bolygóinak mozgása, mérete, 

típusai. A csillag, bolygó, üstökös, meteor megkülönböztetése. 

Milyen gyorsan múlik? – a szubjektív és objektív időfogalom 

összevetése. A nap (a Nap látható mozgása és a Föld forgása 

alapján), az évszak és az év (a Nap évi mozgása és a Föld keringése 

alapján). A bolygók és a csillagok mozgásának különbsége.  A 

mozgásokat jellemző mennyiségek közti összefüggések kvalitatív 

és kvantitatív alkalmazása. 

Matematika: 

koordináta-rendszer, 

geometriai hasonlóság, 

váltószög. 

 

Kommunikáció – magyar 

nyelv és irodalom: vetület, 

nézet, perspektíva a 

művészetekben. 

 

Osztályközösség-építés: 

jeles napok. 

Kulcsfogalmak 

A nap- és földközéppontú modell, másodperc, perc, óra, nap, évszak, év, 

elmozdulás, sebesség, gyorsulás, kerületi sebesség, szögsebesség, centripetális 

gyorsulás, egyenletes körmozgás, bolygó mozgás, Csillag, üstökös, meteor, bolygó, 

galaxis, csillagkép, Naprendszer, Univerzum, Föld-típusú bolygó, szupernóva 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Lendület, erő 

Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás Sebesség, gyorsulás. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A változások okainak és összefüggéseinek megismerése. Az állandóság és a változás 

oksági összefüggéseinek felismerése. A jelenségek közös jellemzőinek felfedezése. 

Alapfogalmak megalapozása (természettudományos megismerés, kölcsönhatás, erő, 

rendszer, állapot, változás, egyensúly, folyamat). 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 Közös cél: A Newton-törvények kvalitatív és egyszerű kvantitatív alkalmazása. 

A tömeg fogalma. A súrlódási erő szerepe a mindennapokban, a tapadási, 

csúszási és gördülési súrlódás megkülönböztetése.  

A lendület-megmaradás törvényének kvalitatív alkalmazása. 

Lehetséges változatok: 
A lendület-megmaradás felismerése a mindennapokban: – rakétameghajtás. 

Társadalomismeret: 

tudósok és koruk. 

 

Kommunikáció – magyar 

nyelv és irodalom:  

irodalom és művészetek a 



 

688 

 

Centripetális erő ismerete és felismerése mindennapi alkalmazásokban.  

Tömegvonzás ismerete, kapcsolat felismerése a bolygók mozgásával. A súly és a 

súlytalanság fogalmának ismerete. 

A tömeg és a súly megkülönböztetése. 

tudományban – tudomány 

az irodalomban és 

művészetekben. 

 

Kulcsfogalmak 
Tömeg, tehetetlenség, lendület, fizikai törvény, centripetális erő, súrlódási erő, 

tömegvonzás, súly. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Gázok, folyadékok, halmazállapot-változások 

Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás Hőmérséklet, légnyomás, térfogat, sebesség, halmazállapot. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Tájékozódás a környezet kölcsönhatásairól.  

Kísérletek végzése, grafikonelemzés. 

Magyarázatkeresés a tapasztalt időjárási jelenségekre.  

A környezetvédelem néhány példájának megismertetése, az 

érdeklődés felkeltése a környezettudatosság iránt. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Közös cél:  

Az időjárási változásait befolyásoló fizikai hatások (a napsugárzás, a 

léghőmérséklet, a légnyomás, a szél, a levegő vízgőztartalma, a csapadékfajták) 

közti összefüggések megfogalmazása. Példák a gazdálkodás és a természeti 

környezet közti összefüggésekre. 

A halmazállapot-változások alapvető jellemzőinek ismerete. 

 A Celsius-skála alappontjai, az olvadáspont, forráspont feladatmegoldás-szintű 

ismerete.  

Az gáztörvények (Boyle–Mariotte, Gay–Lussac-törvények) kvalitatív ismerete és 

alkalmazása. A Kelvin-skála és a Celsius-skála kapcsolatának ismerete. 

Lehetséges változatok: 
Grafikonok, folyamatábrák elemzése. Saját megfigyelések, egyszerű kísérletek 

értelmezése. A gáztörvények: Boyle–Mariotte, Gay–Lussac kvantitatív ismerete 

és alkalmazása.  

A nyomás, hidrosztatikai nyomás meghatározása. Elemi feladatmegoldás, az 

Arkhimédész törvényének ismerete. Az úszás, lebegés, merülés feltételeinek 

megállapítása és következtetések. 

Hidraulikus emelő működési elve. 

Pascal-törvény. A folyadékok összenyomhatatlanságának ismerete és konkrét 

példák. Bernoulli-törvény, Magnus-hatás. 

Társadalomismeret: 

Történeti ökológia. 

Önellátó és fogyasztói 

társadalom. 

Kulcsfogalmak 

 szás, lebegés, merülés, hidrosztatikai nyomás, felhajtóerő, 

gáztörvény, zárt rendszer, hő, hőmérsékleti skála, abszolút nulla fok, 

halmazállapot, olvadáspont, forráspont, kölcsönhatás, állapot változás, 

egyensúly, stabilitás, folyamat, rendszer, környezet. 
 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Mechanikai energia 

Órakeret 

3 óra 

Előzetes tudás Erő, sebesség, tömeg, elmozdulás. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Alapfogalmak megalapozása, mélyítése (munka, energia, mechanikai energiafajták, 

energia-megmaradás, rendszer). A munka és az energia kapcsolatának tudatosítása. 

A reverzibilis és irreverzibilis folyamatok megkülönböztetése konkrét példákban. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Közös cél: 

Az energia, munka, teljesítmény, hatásfok fogalmának ismerete, elemi 

alkalmazása.  

Lehetséges változatok: 

A helyzeti és mozgási energia, emelési és gyorsítási munka összefüggéseinek 

alkalmazása. 

Az energia-megmaradás tényének, valamint a termodinamika első főtételének 

ismerete. 

Társadalomismeret: 

gazdaságföldrajz. 
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Megfordítható és megfordíthatatlan folyamatok megkülönböztetése. 

Néhány mindennap használatos gép hatásfoka, valamint a 100%-os hatásfok 

elérésének fizikai lehetetlensége. 

Egyéb energiák hővé alakulása, disszipáció. 

Az örökmozgó lehetetlensége. 

Kulcsfogalmak 
Energia, munka, energiafajta, hő, teljesítmény, hatásfok, állapot, változás, rendszer, 

környezet, kölcsönhatás. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Elektromosság, mágnesesség 

Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás Erő, energia, tömegvonzás, teljesítmény. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Kölcsönhatások, erők alaposabb, rendszerszerűbb ismerete, ok-okozati 

kapcsolatrendszere, az információ terjedésének lehetséges módjainak 

leírása az elektromágneses kölcsönhatásokon keresztül. Bővebb 

ismeretek szerzése a bennünket körülvevő térről. Alapismeretek 

szerzése az elektromágneses hullámon alapuló eszközökről. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 Közös cél: 

Az elektromosság, mágnesesség mint kölcsönhatás megismerése. 

Lehetséges változatok: 

Példák a statikus elektromosság és a mágnesesség 

gyakorlati/természetbeni megjelenési formáira, alapvető 

összefüggések felismerése.  

Az egyenáram fogalma, jellemzőinek ismerete, egyszerű áramkörök 

összeállítása, mérések végzése. 

Az Ohm-törvény alkalmazása egyszerű esetekben. 

Az elektromos energia és teljesítmény alapvető kvalitatív 

összefüggéseinek alkalmazása, különböző elektromos eszközök 

teljesítményének összehasonlítása. 

A váltóáram fogalmának, alapvető jellemzőinek megismerése. 

Az elektromágneses indukció jelensége, gyakorlati/természetbeni 

megjelenése.  

A transzformátor működésének gyakorlati jelentősége.  
Az elektromágneses hullám tulajdonságainak ismerete, példák a gyakorlati 

alkalmazásokra. (A spektrum különböző tartományaiban: mikrohullámú sütő, 

rádióhullámok, mobiltelefon stb.) 

 

Társadalomismeret: 

felvilágosodás, 

felfedezések, társadalmi 

hálózatok. 

Kulcsfogalmak 

Elektromos töltés, mágneses pólus, elektromos, mágneses tér, Coulomb-törvény, 

áramerősség, feszültség, ellenállás, egyenáram, váltóáram, elektromos fogyasztás, 

frekvencia, maximális feszültség, elektromágneses indukció, dinamó, 

transzformátor, elektromágneses hullám. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Atomi aktivitás 

Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás Energia, elektromos töltés, elektromágneses hullám, szimmetria, normálalak. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az anyag, kölcsönhatás, erők, energia, információ fogalmának mélyítése. Az állapot 

és a változás fogalmának bővítése az atomok mérettartományában bekövetkező 

jelenségek megismertetésével. Az energiagazdálkodással kapcsolatos felelősségtudat 

erősítése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Közös cél:  

Az elektronburok és az atommag szerkezetének áttekintése. Az 

atomenergia ismerete. 

Társadalomismeret: 

hidegháború. 

Osztályközösség-építés: 

fenntarthatóság, 
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Lehetséges változatok: 

Az anyag atomos szerkezetének tudatosítása konkrét jelenségeken 

keresztül. 

Az atommag és elektronhéj fogalmának megismerése. 

A rádióaktivitás 3 fajtájának, néhány gyakorlati alkalmazásának, 

hatásának megismerése az élő szervezetre. 

A maghasadás oka és feltételei, a láncreakció elve. 

Az atomenergia fogalma, felhasználásának gyakorlati módja és elvi 

lehetőségei. Előnyök és hátrányok mérlegelése. 
A Nap energiatermelése, hatása a földi életre. 

atomenergia. 

Kulcsfogalmak 
Atom, proton, elektron, neutron, egyensúly, energiaminimum, rádióaktivitás, 

atomenergia, maghasadás, láncreakció, magfúzió, napenergia, atomerőmű. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Fénytan 

Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás Atom, elektron, tükör, rezgés, elektromágneses hullám. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A részecske- és a hullámtulajdonság jellemzőinek felismerése a fény 

esetén, a kettősség tudatosítása.  

A fény hullámtulajdonságainak elemzése és felismerése a 

mindennapokban.  
 A látható fény elektromágneses hullámként történő azonosítása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 Közös cél: 

A fény tulajdonságainak áttekintése. 

Lehetséges változatok: 

A fényvisszaverődés, a fénytörés jelensége és alapvető kvalitatív 

szabályainak megállapítása. 

A sík, a domború és a homorú tükör leképezési szabályainak 

vizsgálata és gyakorlati alkalmazásai. 

A fényelhajlás jelensége. 

A fény elektromágneses hullám mivolta. 

A színek frekvenciaszabálya és a fénytörés frekvenciafüggésének 

következményei. 

A fotocella működésének alapjai, a fény „részecsketermészetének” 

megjelenési formái. 
A fénysebesség kitüntetett szerepe. 

Kommunikáció – 

magyar nyelv és 

irodalom: színek és 

fények a 

művészetekben. 
 

Kulcsfogalmak 
Fénytörés, fényelhajlás, domború, homorú tükör, szín, foton, 

fénysebesség. 
 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Projektek  

A tanulók éves teljesítményének a mérése 

Órakeret 

3 óra 

Előzetes tudás Egyéni (tanulási) tapasztalatok; a tanév során elsajátított ismeretek. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Projektek készítése, az ehhez szükséges képességek, kompetenciák. fejlesztése. 

A tanulók teljesítményének a mérése – komplex mérés a matematika és a 

természetismeret területén. (A mérés feladata annak ellenőrzése, hogy a tanuló 

milyen mértékben igazodik el a természet szerveződési szintjei között, különös 

tekintettel az atomi és egyed feletti szintekre, képes-e a valószínűségi szemlélet 

alkalmazására mindennapi szituációk elemzése során is.) 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Részvétel a projekt tervezésében, lebonyolításában és értékelésében; a 

projektmódszer megismerése. 

Minden műveltségterület: a 

projekthez kapcsolható 
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Szabad sáv: a választott tartalomnak és formának megfelelően. 

Részvétel a „tudáspróbán”. 

tartalmi elemek.  

Kulcsfogalmak Projekt, tervezés, külső és belső értékelés. 

 

Osztályozóvizsga feltétele: 

 

A félévi osztályozóvizsga követelménye a leadott tananyag függvényében határozható meg, az év végi a 

továbbhaladás feltételeivel egyezik meg.  

 

Továbbhaladás feltétele: 

- A tanuló fogalmazza meg és konkrét példán ismerje föl az egyszerű megfigyelés és a kísérlet 

különbségét, a két vizsgálati mód célját. Értse a számszerűség jelentőségét a mérésekben, tudjon 

ábrázolni és leolvasni mért adatokat. 

- Tudja jellemezni a mozgásokat sebességükkel, gyorsulásukkal. Értse a tehetetlenség fogalmát, a 

gyorsulás formáit, okát. Találjon kapcsolatot a tömeg és a súly között. Értse az ok és okozat közötti 

kapcsolatrendszert. Értse az energia, a munka, a hatásfok és a hő összefüggését. Magyarázzon 

mindennapokban tapasztalt jelenségeket anyagi halmaztulajdonságokkal. Értse az éghajlat és az időjárás 

elemeinek fizikai hátterét. 

- Értse az elektromosság és mágnesesség alapjait.  

- Értse az áram mágneses, valamint a mágneses tér változásának elektromos hatását.  

 

 

 

 

 

 

Földrajz 
 

Alapelvek, célok, feladatok 
 

 

A földrajzoktatás megismerteti a tanulókat a szűkebb és tágabb környezet természeti és társadalmi-gazdasági, 

valamint környezeti jellemzőivel, folyamataival, a környezetben való tájékozódást, eligazodást segítő alapvető 

eszközökkel és módszerekkel. Vizsgálódásának középpontjában a földrajztudomány, valamint a társ-

földtudományok (geológia, meteorológia, geofizika, planetológia) által feltárt természeti, társadalmi-gazdasági 

és környezeti folyamatok, jelenségek, azok kölcsönhatásai, illetve napjaink gazdasági, környezeti eseményei 

állnak, lokális, regionális és globális szinten egyaránt különös tekintettel a fenntarthatóságra.  

 

 

9. évfolyam 
 

A földrajzi tartalmak feldolgozása során fejlődik a tanulók földrajzi-környezeti gondolkodása, helyi, regionális 

és globális szemlélete. Megértik, hogy a természet egységes egész, a Föld egységes, de állandóan változó 

rendszer, amelyben az ember természeti és társadalmi lényként él, és ez megköveteli az erőforrásokkal való 

ésszerű gazdálkodást. A műveltségi terület minden jelenséget és folyamatot tér- és időbeli változásában, 

folytonos átalakulásában mutat be, megláttatva azok okait és lehetséges következményeit is. Így fokozatosan 

kialakulhat a tanulók felelős magatartása a szűkebb és a tágabb természeti, illetve társadalmi környezet iránt. A 

globalizálódó gazdasági, társadalmi és környezeti folyamatok értékelésével lehetővé válik, hogy a tanulók 

megismerjék az emberiség egész bolygónkra kiterjedő természetátalakító tevékenységét, az ebből fakadó, szintén 

világméretű természeti és társadalmi problémákat úgy, hogy egyben használható támpontokat kapjanak e 

problémák megoldásainak következő évtizedekben várható irányaihoz is. 

A tartalmi elemek feldolgozása a szűkebb és tágabb környezetünkről megszerzett ismeretek bővítése 

mellett nagymértékben hozzájárul a tanulók képességeinek fejlődéséhez. A különféle szóbeli és írásbeli 

ismeretközvetítő, illetve értékelési módszerek alkalmazásával segíti az anyanyelvi kommunikáció fejlődését. Az 

Európai Unió, valamint a távoli országok természeti és társadalmi-gazdasági sajátosságainak bemutatásával 

hozzájárul az eltérő kultúrák megismerése iránti igény, a nyitott és befogadó magatartás, illetve szemléletmód 

kialakulásához. Mindezt úgy valósítja meg, hogy közben elősegíti a természeti és a kulturális értékek iránti 
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tisztelet, illetve a következő nemzedékek számára történő megőrzésük iránti igény kialakulását. Ezzel hozzájárul 

a felelős és tudatos környezeti magatartás, a jövő generáció érdekeit is szem előtt tartó gondolkodás 

fejlődéséhez. A más anyanyelvű országok és kultúrák megismerése elősegítheti a tanulókban az adott célnyelven 

történő kommunikáció igényének kialakulását, ez pedig megkönnyítheti az idegen nyelvi kommunikáció 

fejlődését.  

A természeti, a társadalmi-gazdasági és a környezeti folyamatokban megfigyelhető kölcsönhatások 

feltárásával a földrajzoktatás hozzájárul a természettudományi szemlélet és gondolkodásmód kialakulásához. 

Szüntelenül változó és globalizálódó világunk természeti, környezeti és társadalmi-gazdasági folyamatainak 

megismeréséhez és megértéséhez elengedhetetlen a folyamatos tájékozódás és információszerzés, valamint a 

nyitott gondolkodás. Ezért a tartalmi elemek elsajátítása elképzelhetetlen a tanulók egyre önállóbbá váló 

információszerző tevékenysége nélkül. Így a tanítási-tanulási folyamatban nagy hangsúlyt kap az 

információszerzés és - feldolgozás képességének fejlesztése, különös tekintettel a digitális világ nyújtotta 

lehetőségek felhasználására. A tanítási– tanulási folyamat kiemelt célja a folyamatos önképzés iránti igény, 

valamint az élethosszig tartó tanulás képességének kialakítása. Hazánk és a világ társadalom-földrajzi 

jellemzőinek bemutatásával a műveltségi terület elősegíti a szociális és állampolgári kompetencia fejlődését. 

Napjaink társadalmi-gazdasági folyamatainak megismertetése nagymértékben hozzájárul ahhoz, hogy a tanulók 

a gazdasági élet eseményeiben eligazodó aktív, kreatív, rugalmas és vállalkozóképes állampolgárrá válhassanak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. évfolyam 
Heti óraszám: 0,5óra 

Éves óraszám: 18 óra 

 

Témakörök Óraszám 

Csillagászat + Földi környezet  
5 óra 

A vízburok földrajza 
4 óra 

A levegőburok 
4 óra 

 Magyarország    
5 óra 

Összesen 36 óra 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Csillagászat + Földi környezet 

Órakeret   

5 óra 

Előzetes tudás 

A Föld, mint égitest jellemzői. A Föld mozgásai és azok következményei (napszakok, 

évszakok váltakozása, időszámítás). Alapvető tájékozottság a térbeli és időbeli 

nagyságrendekben. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A modellhasználat fejlesztése a Naprendszer keletkezéséről és felépítéséről alkotott 

elképzelések tudománytörténeti jelentőségének megértésén keresztül. A csillagászati térben 

való tájékozódási képesség fejlesztése, helyes elképzelés kialakítása a csillagászati adatok 

(távolságok) nagyságrendjéről. A rendszerfogalom fejlesztése a Naprendszer felépítésében 

megfigyelhető törvényszerűségek felismerésén keresztül. A tudományos és az áltudományos 

elméletek közötti különbség megvilágítása az asztrológia (csillagjóslás) példáján. 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A csillagászati ismeretek fejlődése  

A geocentrikus világkép és a heliocentrikus világkép összevetése, 

a bolygók mozgásának törvényszerűségei.  

A Világegyetem: 

A Világegyetem (Univerzum), a Tejútrendszer (Galaxis) és a 

Naprendszer kapcsolata és méretei. A Naprendszer tagjai, 

felépítésének törvényszerűségei. A kőzetbolygók (Föld-típusú 

bolygók) és a gázóriások (Jupiter-típusú bolygók) jellemzőinek 

összehasonlításai, a kisbolygók, üstökösök, meteorok, meteoritok 

jellemzői. A Nap, mint csillag felépítése, tevékenységének földi 

hatásai példák alapján. 

Az űrkutatás szerepe a Naprendszer megismerésében 

Az űrkutatás legfontosabb mérföldkövei és korszerű eszközei, 

legújabb eredményei. Az űrkutatás magyar vonatkozású 

eredményeinek megismerése. A műholdak gyakorlati jelentőségének 

példái.  

A Föld, mint égitest 

A tengely körüli forgás és Nap körüli keringés következményei és 

ezek hatása az ember életére. Periodikusan ismétlődő jelenségek – 

időszámítás, a helyi idő, a zónaidő gyakorlat jelentősége, egyszerű 

számítások elvégzése. 

A Hold 

Jellemzői, földi hatásai, a holdfázisok és a fogyatkozások 

kialakulásának magyarázata. 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: az ókor és a 

középkor tudományos 

gondolkodása. 

Magyar nyelv és irodalom: 

mitológia. 

Fizika: a bolygómozgás törvényei, a 

tömegvonzás törvénye, 

forgómozgás, viszonyítási rendszer, 

a csillagok energiatermelése, 

elektromágneses sugárzás, 

részecskesugárzás, nyomás, 

hőmérséklet, erő-ellenerő, űrkutatás. 

Kémia: hidrogén, hélium, gázok. 

 

Matematika: logika, matematikai 

eszközhasználat. 

 

Biológia-egészségtan: az élet 

fogalma, fotoszintézis. 

 

Informatika: digitális 

információforrások használata, 

informatikai eszközök használata. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Világegyetem, Tejútrendszer, Naprendszer, mozgástörvény, kőzetbolygó (Föld-típusú bolygó), 

gázóriás (Jupiter-típusú bolygó), tengely körüli forgás, keringés, földrajzi koordinátarendszer, 

helyi idő, zónaidő, holdfázis, nap- és holdfogyatkozás, űrállomás. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A vízburok földrajza 

Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás 

Az óceánok és jelentősebb tengerek elhelyezkedése. A folyók felszínformáló munkájának 

jellemzői példái, árvíz. A tavak jellemzői. Hazánk legnagyobb folyói és tavai. Az egyes 

kontinensek legjelentősebb folyói, tavai. Talajvíz, hévíz fogalma, hazai előfordulásuk példái. 

Vízszennyezés. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A vízburokban lezajló folyamatok társadalmi-gazdasági következményeinek, illetve a 

növekvő termelés és fogyasztás a vízburokra gyakorolt hatásainak felismerése. A személyes 

felelősség és cselekvés szükségességének, lehetőségeinek felismerése, a felelős környezeti 

magatartás iránti igény kialakítása. Annak megértése, hogy a lokális károsító folyamatok a 

kölcsönhatások révén globális veszélyforrásokká válhatnak. Annak megértése, hogy az 

egészséges ivóvíz biztosítása egyre nagyobb gondot okoz bolygónkon, ezért elengedhetetlen 

az ésszerű, takarékos vízfelhasználás. A vízburok folyamatai által okozott veszélyhelyzetek 

felismerése, képesség a helyes és mások iránt is felelős cselekvésre. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A vízburok tagolódása, a vízkészlet összefüggéseinek megismerése  

A vízburok tagolódása. A tengerek típusai, jellemzőik bemutatása 

példák alapján. A tengervíz sajátos jellemzőinek kiemelése. 

Kémia: víz, oldatok, oldódás, 

szénsav, nitrátok. 

 

Fizika: légnyomás, áramlások, 
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A tengervíz mozgásai 

A hullámzás kialakulása és jellemzői, kapcsolata a parttípusokkal  

A tengeráramlást kialakító tényezők bemutatása. A tengeráramlás 

éghajlat módosító szerepének bemutatása példák alapján. Hideg és 

meleg tengeráramlások példái.  

A tengerjárást kialakító tényezők összefüggései. A jelenség 

kapcsolata a torkolattípusokkal. 
A felszín alatti vizek 

A felszín alatti vizek típusai. Az egyes víztípusok jellemzése. 

Gazdasági jelentőségük megismertetése példák alapján. 

Veszélyeztetettségük okainak és következményeinek feltárása. 
Felszíni vizek 

Folyók - a vízgyűjtő terület, a vízállás, a vízjárás és a vízhozam 

összefüggéseinek feltárása.  

Tavak - a tómedencék kialakulásának típusai példák alapján. A tavak 

pusztulásához vezető folyamatok, illetve azok összefüggéseinek 

bemutatása. 
A víz és a jég felszínformáló munkája 

Az épülő és a pusztuló tengerpartok jellemzése. 

A folyóvíz felszínformáló tevékenységének, az építő és pusztító 

munka következményeinek bemutatása. 

A belföldi és a magashegységi jég felszínformáló munkájának 

példái.  

A jellemző felszínformák felismerése képeken, terepen, 

következtetés kialakulásuk folyamatára.  
A karsztosodás 

A karsztosodás folyamatának bemutatása.  

A felszíni és felszín alatti karsztformák jellemzése. 

A jellemző felszínformák felismerése képeken, terepen, 

következtetés a kialakulásuk folyamatára. 
A vízburok, mint gazdasági erőforrás 

Ár- és belvízvédelem szerepének bemutatása hazai példákon. A 

veszélyhelyzetek kialakulásához vezető folyamatok megismerése. 

Helyes és felelős magatartás veszélyhelyzetekben.  

A gazdaság vízigényének példái. A vízenergia hasznosításának 

lehetőségei és korlátai.  

A vízi szállítás jellemzői, a víz, mint idegenforgalmi vonzerő példái.  
A vízburok környezeti problémái 

A legnagyobb szennyező források megnevezése. A szennyeződés 

élettani, gazdasági stb. következményeinek bemutatása példák 

alapján. 

Az egyén lehetőségeinek és felelősségének feltárása, a károsítás 

mérséklésében.  

Az öntözés okozta környezeti problémák bemutatása.  

Az ivóvíz biztosításának nehézségei, következményei. A vízzel való 

takarékosság lehetőségei.  

Aktuális információk gyűjtése és feldolgozása. 

tömegvonzás, energia. 

Biológia-egészségtan: eutrofizáció, 

vízi életközösségek. 

 

Informatika: digitális 

információforrások használata, 

informatikai eszközök használata.  

 

Etika: az erőforrásokkal való 

etikus gazdálkodás, egyéni és 

társadalmi érdek, az egyéni 

felelősség felismerése, önkéntes 

segítőmunka. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Világtenger, beltenger, peremtenger, fajhő, talajvíz, belvíz, rétegvíz, hévíz, 

vízrendszer, fertő, mocsár, láp, eutrofizáció, lefolyástalan terület, épülő 

tengerpart, pusztuló tengerpart, szakaszjelleg, gleccser, moréna, karsztjelenség, 

karsztforma.  
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Topográfiai 

ismeretek 

Karib (Antilla) a-tenger, Csád-tó, Tanganyika-tó, Szt. Lőrinc-folyó; Holt-tenger, 

Jenyiszej, Ebro, Elba, Fekete-tenger, Rajna, Genfi-tó, Gyilkos-tó, Olt, Szent 

Anna-tó, Vág, Visztula, Bodrog, Hernád, Szamos, Száva, szegedi Fehér-tó, 

Szelidi-tó.  

Golf-, Észak-atlanti-, Labrador-, Humboldt-, Oja-shio-, Kuro-shio-áramlás. 
 

 

Tematikai egység/ Fejlesztési cél A levegőburok 
Órakeret 

 4 óra 

Előzetes tudás 

Időjárási elemek és az időjárási jelenségek felismerése. A felmelegedés, a víz 

körforgása és halmazállapot-változásai. Az időjárási elemek térbeli és időbeli 

változásai. A Föld gömb alakjának következménye az éghajlati övezetesség 

kialakulásának okai, az egyes éghajlatok előfordulásának területi példái. Éghajlati 

diagram.  

A tematikai egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A légkör mint rendszer folyamatainak a Föld egészére gyakorolt 

hatásának bemutatása. Az emberi tevékenység légkörben lezajló 

folyamatokra gyakorolt hatásának bemutatásával a személyes 

felelősség és cselekvés szükségességének felismertetése, igény és 

képesség kialakítása a tevékeny, felelős környezeti magatartásra. A 

lokális károsító folyamatok globális veszélyforrásokká válásának 

példájával a lokális és globális szemlélet kapcsolatának beláttatása. 

Az időjárás okozta veszélyhelyzetek felismerése, képesség fejlesztése 

a helyes és mások iránt is felelős cselekvésre. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A légkör anyagai és szerkezete 

A légkört felépítő anyagok csoportosítása, az egyes anyagok légköri 

folyamatokban betöltött szerepének megismerése.  

A légkör tartományainak jellemzése, jellemzőik összehasonlítása, szerepük 

értékelése a földi élet szempontjából. 
A levegő felmelegedése: 

A levegő felmelegedésének folyamata és törvényszerűségei, folyamatábrák 

elemzése, a hőmérsékletváltozásához kapcsolódó egyszerű számítási 

feladatok megoldása. 

A felmelegedést meghatározó tényezők. A felmelegedést módosító tényezők – 

hatásuk gazdasági-energetikai hasznosíthatóságának példái.  
A felhő- és csapadékképződés 

A felhő- és csapadékképződés feltételei és összefüggései. A levegő 

nedvességtartalmához, a csapadékképződéshez kapcsolódó számítási 

feladatok megoldása. 

A talaj menti és a hulló csapadék típusainak jellemzése. 
A levegő mozgása:  

A légnyomás változásában szerepet játszó tényezők megnevezése. A 

légnyomás és a szél kialakulásának összefüggései.  

A nagy földi légkörzés rendszerének bemutatása. Az egyes szélrendszerek 

jellemzése. A jellegzetes helyeik szelek példái.  

A ciklon és az anticiklon összehasonlítása, az időjárás alakításában betöltött 

szerepük igazolása.  
Időjárás, időjárási frontok 

Az időjárás és a mindennapi élet kapcsolatának bemutatása. Szöveges és képi, 

Kémia: gázok 

jellemzői, 

gáztörvények, a víz 

tulajdonságai, 

kémhatás, kémiai 

egyenletek, 

légnyomás, 

hőmérséklet, 

áramlások. 

 

Fizika: hőmérséklet, a 

hőmérséklet 

változása, kicsapódás 

légnyomás, 

hőmérséklet, 

áramlások sebesség. 

 

Biológia-egészségtan: 

légzés, keringés, 

légúti betegségek, 

allergia. 

 

Matematika: 

százalékszámítás, 

matematikai 

eszköztudás 

alkalmazása. 

 

Informatika: digitális 
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időjárás-előrejelzés értelmezése. Időjárási adatok alapján következtetések 

levonása.  

A hideg és a meleg front összehasonlítása példák a mindennapi életet 

befolyásoló szerepükre. Felkészülés az időjárás okozta veszélyhelyzetekre, - a 

helyes és másokért is felelős magaratás kialakítása.  

 
A szél és a csapadék felszínformáló tevékenysége 

A pusztító és építő tevékenység által létrehozott jellemző formák felismerése. 

A szél és a csapadék felszínformáló tevékenységének gazdasági 

következményei. 

 

A légszennyezés következményei 

A legnagyobb légszennyező források megnevezése.  

A szennyeződés élettani, gazdasági stb. következményeinek bemutatása 

példák alapján. 

Az egyén lehetőségeinek és felelősségének feltárása, a károsítás 

mérséklésében, a légköri folyamatok egyensúlyának megőrzésében. 

Aktuális információk gyűjtése és feldolgozása.  

információforrások 

használata, 

informatikai eszközök 

használata. 

 

Etika: az egyéni 

felelősség felismerése, 

felelős viselkedés és 

segítségnyújtás 

veszélyhelyzetekben. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Állandó, változó, erősen változó gáz, troposzféra, sztratoszféra, üvegházhatás, a hőmérséklet 

napi és éves járása, izoterma, izobár, termikus egyenlítő, főnszél, harmatpont, relatív 

páratartalom, felhőtípus, talaj menti csapadék, hulló csapadék, időjárási-előrejelzés, kibocsátás, 

szállítás, leülepedés, ózonréteg, globális felmelegedés, savas csapadék, a szél pusztító és építő 

munkája, erózió. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Magyarország  

Órakeret 5 

óra 

Előzetes tudás 
Magyarország és a Kárpát-medence természetföldrajzi jellemzői. Magyarország 

területi sajátosságai. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A kedvezőtlen népesedési folyamatok társadalmi és gazdasági következményeinek 

beláttatása. Hazánk földrajzi adottságainak reális értékelése. Az egyén, a helyi, illetve 

a regionális közösségek szerepének, lehetőségeinek felismertetése a gazdaság 

fejlődésében. A földrajzi ismereteiket alkalmazásának képessége, kreatív, vállalkozó 

szemléletű gondolkodás megalapozása. Az érdeklődés felkeltése a szűkebb és tágabb 

környezetüket érintő társadalmi-gazdasági folyamatok, illetve fejlesztések, döntések 

megismerése iránt. Képesség a hazánkkal, illetve a Kárpát-medencével kapcsolatos 

társadalmi-gazdasági tartalmú információk, híradások értelmezésére. Hazánk 

természeti, társadalmi, kulturális és tudományos értékeinek megismerése alapozva a 

magyarsághoz, a hazához, a szűkebb és tágabb környezethez való kötődés 

megerősítése. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A társadalmi-gazdasági fejlődés jellemzői 

A természeti és társadalmi erőforrások jellemzése. 

A gazdasági rendszerváltás következményeinek bemutatása.  

Napjaink jellemző társadalmi és gazdasági folyamatainak 

megismerése, a társadalmi-gazdasági fejlődésre gyakorolt hatásuk 

bemutatása példák alapján. 

 
A magyarországi régiók földrajzi jellemzői 

Az egyes régiók jellemző erőforrásainak megismerése, földrajzi 

adottságainak értékelése és összehasonlítása. A társadalmi-gazdasági 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: 

Magyarország történelme. 

Művészetek: az épített 

környezet értékei. 

Biológia-egészségtan: 

védett növények és állatok. 

Magyar nyelv és irodalom: 

hazai tájakról készült 

leírások. 

Informatika: digitális 
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fejlődés és fejlettség területi különbségeinek bemutatása. A 

társadalmi-gazdasági központok megismerése. 

Védelem alatt álló természeti és kulturális értékeink, a nemzeti 

parkok és a világörökségi helyszínek védett értékeinek 

rendszerezése, idegenforgalmi szerepük feltárása. A legfontosabb 

idegenfogalmi célpontok bemutatása.  
Határokon átívelő kapcsolatok 

A regionális szerveződések földrajzi alapjainak feltárása. 

A Kárpát-medence Eurorégió: működésük értelmezése.  

Hazánk Európai Unióban betöltött szerepének megismerése, 

nemzetközi gazdasági kapcsolataink bemutatása. 

információforrások 

használata, informatikai 

eszközök használata. 

 

Etika: kulturális érték,  

 

Osztályozóvizsga feltétele: 

A félévi osztályozóvizsga követelménye a leadott tananyag függvényében határozható meg, az év végi a 

továbbhaladás feltételeivel egyezik meg. 

 

Továbbhaladás feltétele:  

- Magyarország – helyünk a Kárpát-medencében és Európában 
- Tudja elhelyezni hazánkat a térképen, a földgömbön, Európában és a Kárpát-medencében.  

- Értse a földrajzi helyzet éghajlati következményeit, a legfontosabb módosító tényezőket.  

- Tudja megnevezni térképen hazánk legjelentősebb folyóit, tavait, hegyeit, tájegységeit. 
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Testnevelés és sport 

 
Megalapozza a tanulók műveltségterületi tudását, motivációit, hozzáállását a 

szakmatanuláshoz szükséges fizikum fenntartásához, az egész életen át tartó testmozgáshoz, 

sportoláshoz, egészséges életvitelhez. 

Cél az önálló felelősségvállalás, a munkavállalásra alkalmasság, a munkabírás fejlesztési 

útjának kialakítása. További cél a saját, előnyben részesített rekreációs terület kiválasztása, és 

az azzal kapcsolatos tudás összefoglalása, továbbfejlesztése. A műveltségterület ebben az 

életszakaszban közvetíti a civilizációs betegségek elleni küzdelem lehetőségét, módjait is. 

A diák alapvetően képessé válik a megszerzett kompetenciák birtokában tudása 

továbbfejlesztésére, megteremtve az esélyt arra, hogy élete során az elvárt teljesítményt az 

ahhoz megfelelő mentális és fizikai állapotban érje el.  

Az elvárt célállapotban a szakközépiskolai tanulmányait befejező fiatal képes az 

iskolai testnevelésben tanult testgyakorlati ágak technikájának bemutatására, a testi 

képességekhez, az egészséges életmódhoz kapcsolódó ismeretek felhasználására, az egyéni és 

társas sporttevékenységek szervezéséhez szükséges ismeretek alkalmazására. 

A tanulók ismerik és értik a mozgás szükségességét, a testi képességek és a mozgásműveltség 

fejlesztésének egyes módozatait, a testi és a lelki egészség megőrzésére vonatkozó 

legfontosabb információkat. Képesek bizonyos értékkonfliktusok felismerésére, felelősségre 

ébrednek abban, hogy saját sportos, egészséges életvitelükkel mutathatnak példát 

családjuknak, társas környezetüknek, eközben tekintettel kell lenniük tárgyi környezetükre, a 

fenntarthatóság kritériumaira. 

A társas környezetben végbement tanulási folyamatok eredményeképp az önmagukról alkotott 

képet képesek megfelelő önkritikával fogadni. Különbséget tudnak tenni az ideális és a reális 

énkép között, tisztában vannak azzal, hogyan befolyásolhatja a társas környezet az 

önmagukról alkotott képet, a reális önismeretet.  

Az alapvető, egészséggel, fizikai állapottal és önismerettel kapcsolatos értékek elsajátítása is 

gyakorlatorientált. A tanulmányok vége felé már a munkabírás, munkaerő megőrzésére való 

felelős felkészülés történik egyre tudatosabban. 

A sport-és mozgáskultúra bázisára építve fejlődik a vállalkozói kompetencia, miszerint 

egyénileg és csapatban is képesek a személyek dolgozni, a közös feladatok, tevékenységekhez 

kapcsolódó problémák megoldása során az egyes munkafázisokat megtervezik. 

Az ápolt és igényes megjelenés, a rendezett mozgásminőség és mozgás kivitelezés 

segítségével fejlődik az esztétikai tudatosság és kifejezőképesség. 

A tehetséges tanulók magasabb szintű sportolása az iskolai rendezvényeken, bajnokságokon, 

a diáksport-egyesületekben és a versenysport színterein valósul meg. 

 

 

 

9. évfolyam 

 

Heti óraszám: 3 óra 

Éves óraszám: 108 óra 

 

Témakörök Óraszám 

Sportjátékok 30 óra 

Torna jellegű feladatok 18 óra 
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Atlétika jellegű feladatok 20 óra 

Alternatív és szabadidős mozgásrendszerek 17 óra 

Önvédelem és küzdősportok 10 óra 

Egészségkultúra és prevenció 13  óra 

Összesen 108 óra 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Sportjátékok 

Órakeret 

 30 óra 

Előzetes tudás 

Feltehetően hiányos technikai és taktikai, elméleti és gyakorlati tudás. 

Határozott tanári irányítással változó részvétel az előkészítő játékokban, gyakorlásban. 

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A választott labdajátékokra (lányok kosár-,kézi-, röplabda: fiúk kosár-röplabda, foci) 

vonatkozóan: 

Az ismételt játékfeladatokban, játékszituációkban a technikai, taktikai és szabályismeret 

megszilárdítása, bővítése, hiánypótlás. 

A sportjátékok végzéséhez szükséges ismeretek, képességek megerősítése. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Kiemelt tartalom: Az 5–8. osztályban tanult, a játékhoz szükséges lényeges 

technikai és taktikai elemek végrehajtása csökkenő hibaszázalékkal. A különböző 

szintű tudás, motiváció egységesítése. 

 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Speciálisan előkészítő, rávezető, képességfejlesztő feladatok és testnevelési játékok 

Az 5–8. osztályban tanult, labda nélkül végzett mozgások gyakorlási 

hatékonyságának növelése, játékban való egyre eredményesebb használata. 

A helyezkedés, helyzetfelismerés fejlesztése a labdáért való harcban.  

Bemelegítés labdajáték foglalkozásra–tanári irányítással 

Egy állandó bemelegítési modell ismételt és tudatos gyakorlása és az önálló 

bemelegítésre való felkészülés. Egyes bemelegítési részfeladatok önálló végzése. 

Matematika: térbeli 

alakzatok, tájékozódás. 

 

Természetismeret: tárgyi és 

természeti környezet.  

 

Kommunikációmagyar 

nyelv és irodalom: 

egyirányú és kétirányú 

kommunikáció. A 

kommunikáció társadalmi 

normái, kulturált nyelvi 

viselkedés. 

 

Kosárlabdázás 

Technikai elemek gyakorlása 

Megállás, sarkazás labdavezetésből. Fektetett dobás egy leütéssel, 

labdavezetésből mindkét oldalon. 
Taktikai elemek 

Emberfogás. Labdavezető és labda nélküli játékos védése, a 

feladattartás minőségének javítása. Kisebb csapatrészekben azonos 

létszámmal egymás elleni játék, teljes létszámú játék, félpályán és 

egészpályán feladatokkal.  
 

Kézilabdázás 

Technikai elemek végrehajtása növekvő biztonsággal 

Gyorsfutások közben a társ futómozgásának követése.  

A kapus mozgástechnikája. 

Kapura lövések: kilépéssel; 3 lépés után; felugrásból; különböző lendületszerzés 

után. 

Taktikai elemek gyakoribb együttműködéssel és eredményességgel, különös 

tekintettel a test-test elleni játék sportszerű gyakorlására 

Kitámadás, halászás, szerelés. Ütközés talajon és levegőben. Ötletjáték. 
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Labdarúgás 

Technikai elemek gyakorlása a labdás koordináció 

továbbfejlesztésével 

Labdakezelések mozgás közben és irányváltoztatással, átadások 

különböző mértani alakzatokban, rövid és hosszú labdaátadások 

talajon. 

Dekázás: helyben, haladással, irányváltoztatással, párokban. 

Cselezés: átadócsel, rúgócsel, rálépéssel. 

Fejelések technikái levegőből, társnak vagy kapura. 
Taktikai elemek végrehajtása a variációk növelésével és a végrehajtási minőség 

emelésével 

Posztok betöltése: kapus, védő, középpályás, támadó. 

Ötletjáték. Játék 1 kapura. 
 

Röplabda 

Technikai elemek végzése optimális erőközléssel, fokozódó pontossággal 

Kosárérintés előre-hátra, alacsony és középmagasra elpattanó labdával. Fokozódó 

sebességgel érkező labdával alkarérintések váltakozó irányba és magasságra. Az 

alsó egyenes nyitás végrehajtása a hálótól (zsinórtól) növekvő távolságra. 

Taktikai gyakorlatok 

Helyezkedés támadásban. 

 2:2, 3:3 elleni játék meghatározott érintési módokkal, védelem 

nélkül. 
 

Minden tanult sportjátékra vonatkoztatva: 
Hiánypótlás. Az elsajátított játéktudásnak megfelelő színvonalú játékszabályok 

alkalmazása, betartatása növekvő tudatossággal, érthető, erős és határozott tanári 

kontrollal az osztályszintű gyakorlások és mérkőzések során. 

Játékszituációk előidézése egy-egy szabály nagy ismétlésszámú 

gyakorlására, a játékszituáció megállítása, elemenkénti ismétlése a 

szabálytalanság korrekciója érdekében. 
Játék egyszerűsített és igen kis lépésekben bővülő szabályokkal. 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

Játéktípusok, szabályok működtetése. 

magyarázattal kísérve a játékszervezés során. 

Az egyénre és a helyzetre jellemző érzelmi kitörések visszafogása. 

A siker egyéni és csoportos átélése, a kudarc elfogadása, mint a 

tevékenység természetes velejárója. 

Az együttjátszás előnyeinek, jelentőségének elfogadása. 

A specifikus sportjáték-tudás elsajátításához szükséges motoros 

képességek és néhány fejlesztési módszer ismerete. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Játékrendszer, aktív védő, test-test elleni játék, taktika, támadási rend, védelmi rend, 

befutás, eséstompítás, bevetődéses lövés, sportág specifikus bemelegítés, taktikai 

megoldás, támadási stratégia, védekezési stratégia.  

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Torna jellegű feladatok  

Órakeret 

 18 óra 

Előzetes tudás 

Tanári kontrollal és segítségadással balesetmentes gyakorlás. 

Az alapvető torna-, RG-mozgáselemek gyakorlásában hiányok, 

változóan rendezett és begyakorlott cselekvésbiztonság. 

Az aerobik lépésgyakorlatok, alaplépések, haladások terén vegyes 
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tudásszint. 

A gyengébbeknek, a segítségre szorulóknak bizonytalan segítségadás.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az iskolai torna jellegű feladatok, ritmusos-zenés mozgásformák során a 

reális énkép további alakítása. 

Tartós és koncentrált előkészítés és rávezetés a balesetmentes 

gyakorlásra. 

Az esztétikus mozgás, a feszes, rendezett testmozgás további javítása. A 

test térbeli, időbeli és dinamikai érzékelésében, valamint a koordinált 

mozgás és az erőközlés összhangjában a hiányosságok feltérképezése, 

törekvés a felszámolásukra. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Gimnasztika 

Térbeli alakzatok – rendgyakorlatok végzése 

Alakzatok, mozgások zárt rendben, alakzatváltozások. Ellenvonulások járásban és 

futásban. Ritmus-, tempóváltoztatás, rendgyakorlatok. 

Szabadgyakorlati alapformájú gyakorlatok gyakorlása 

4–8 ütemű gimnasztikai gyakorlatok, kiemelten a mély hát- és hasizmok, a 

függesztő öv, a lábboltozat izomzatának optimális és tudatosan pontos 

működtetésével. 

Gimnasztikai gyakorlatok alkalmazása az izommunka jellege szerint (nyújtó, 

erősítő, ernyesztő-lazító) arányosan, minden testrész mozgásaira kiterjedően. 

Összetett, komplex, fizikai képességeket fejlesztő gyakorlás 

Erőgyakorlatok az egyén számára optimális ellenállás leküzdésével. Aerob 

állóképesség-fejlesztő eljárások a gimnasztika eszközeivel. Az egyensúlyozás 

továbbfejlesztésére a statikus helyzetek időtartamának növelése. Mászások, 

függeszkedések hiánypótlása, a testalkat szerint differenciált követelmény, az 1–8. 

osztályban elért egyéni szint fejlődését követő rendszeres kontrollal. 

Kommunikációmagyar 

nyelv és irodalom: 

önismeret, énkép, énkép–

kommunikáció, én és a 

csoport, térközszabályozás, 

ritmus. 

 

Természetismeret: az emberi 

test; elsősegély. 

Torna – iskolai sporttorna 

Célirányos előkészítő és rávezető gyakorlatok, mozgásszabályozó, 

mozgásalkalmazó, átállító és mozgástanuló jelleggel. Az 1–8. osztályos (általában 

nagyon egyenetlen) tudás ismeretében, ismétlő variációkban gazdag mozgásanyag 

tanulása, gyakorlása egységesen és differenciáltan a mozgásbiztonság 

fejlesztésére. 

Akrobatikus gyakorlatok – talajtorna  

Tartásos gyakorlatelemek végzése: tarkóállás, fejállás, mérlegek kéztámasszal, 

mérlegállások, spárgák, hidak. 

Mozgásos gyakorlatelemek végzése: gurulóátfordulások különböző irányokban és 

variációkban, kézen átfordulás oldalt. Az esztétikus és harmonikus előadásmód 

rávezető eljárásai (feszítések, fejtartás, válltartás, spicc kidolgozása).  

Osztályközösség-építés: 

társas viselkedés, önismeret, 

énkép, jellem, kooperatív 

munka. 

Szertorna fiúk számára 

Gyűrűn gyakorlás – kéz-és lábfüggések, függések, lefüggések, alaplendület, 

lendületvétel, homorított leugrás. 

 

Szertorna lányok számára 

Gerendán gyakorlás – állások, térdelések, ülések, fekvések, térdelőtámaszok, 

guggoló támaszok, fekvőtámaszok, támaszban átlendítés, hason fekvésből emelés 

fekvőtámaszba, fordulatok állásban. Lábtartás-cserék, felugrás egy láb 

átlendítéssel, homorított leugrás.  

Szertorna – szerugrás, ugrószekrényen gyakorlás 

Gyakorlás és kontroll a tanuló előzetes tudása és testalkata figyelembevételével. 

Az 5–8. osztályban tanultak továbbfejlesztése, az első ív növelése. 

Felguggolások – homorított ugrások, guggoló átugrások, terpeszátugrások. 

Bemelegítés a torna gyakorlásához, egy mozgássor megtanulása. 
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Ritmikus gimnasztika lányok számára 

Az 5–6. osztályokban megfogalmazott követelmények mozgásanyagának 

ismétlése, gyakorlása. Az esztétikus, szép és nőies mozgások előadásmódját 

megalapozó kondicionális és koordinációs képességfejlesztő eljárások. 

Szabadgyakorlatok 

Előkészítő tartásos és mozgásos elemek alapformáinak ismétlése, és új, összetett 

formák gyakorlása: 

lábujjállások, terpeszállások, hajlított- és guggoló állások, lépő és kilépő állások, 

támadó-és védőállások, lebegő-és mérlegállások, nyújtott és hajlított ülések, 

lebegő ülések, térdelések, térdelőmérlegek, fekvések, kéz és lábtámaszok, ujj-és 

kartartások. 

Fő mozgások alapformáinak ismétlése, és új, összetett formák gyakorlása: 

testsúlyáthelyezések, egyensúlyhelyzetek.  

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

Alapvető szakkifejezések és vezényszavak ismerete, alkalmazása a 

segítségadásban és a hibajavítás értelmezésében. 

A saját test szemlélése, elfogadása, változásainak követése, és az ezzel kapcsolatos 

félelmek, szorongások, frusztrációk megfogalmazásának képessége (önreflexió), 

átélése és tudatos felvállalása. 

A nemnek megfelelő mozgás dinamikájának és/vagy esztétikájának ismerete. A 

saját és a társ testi épsége iránti felelősségvállalás. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Szaknyelvi kifejezés, tornaelem, vezényszó, RG-motívum, precizitás, elemkombináció, 

balesetmentes gyakorlás, felelősség a segítségadásban, hibajavítás. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Atlétika jellegű feladatok 

Órakeret  

20 óra 

Előzetes tudás 

A térdelő-és állórajt technikája, a fokozó-és repülőfutás kar-és lábmunkája. A rövid-és 

hosszú távú futásnál irambeosztási tapasztalat. 

Távolugrás guggoló és magasugrás átlépő technikája. Kislabda hajítás nekifutással, 3 

lépéses technikával. 

Lökő mozdulat oldalfelállásból. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az atlétika versenyszámainak eredményes tanulását és a teljesítmények 

javulását megalapozó motoros képességekben mérhető további fejlődés 

elérése – a más sportágakban történő alkalmazhatóság érdekében is. 
A futás, a kocogás élettani jelentőségének elfogadása, az állandó gyakorlás 
szükségességének megértése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Futások, rajtok 

A képességfejlesztés gyakorlatai 

Az 5–8. osztályban végzett futóiskolai feladatok gyorsabban, erősebben, 

pontosabban. Tartós állóképesség-fejlesztő módszerek gyakorlása. 

A sportági technika gyakorlása 

Futások 30-60 m-en. A térdelőrajt szabályos végrehajtása a rövid sprintszámokban.  

A váltófutás alsó botátadási technikájának és az átadás szabályainak gyakorlása. 

Ugrások, szökdelések 

A képességfejlesztés gyakorlatai 

Az 5–8. osztályban végzett ugróiskolai feladatok továbbfejlesztése, 

koordináltabban, nagyobb kiterjedéssel, erővel. 

A sportági technika gyakorlása 

Az ugrás előtti utolsó három lépés ritmusának kialakítása. 

Az elrugaszkodó láb és a lendítő láb, kar megfelelő mozgásának 

összehangolása. A guggoló távolugró technika végrehajtása, aktív 

térdlendítéssel.  

Kommunikáció  magyar 

nyelv és irodalom: ritmus-

gyakorlatok. 

 

Természetismeret: 

energianyerés, 

szénhidrátok; 

egészségvédelem, 

betegségek. 
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Magasugrás átlépő technikával, ugrások versenyszerű magasságra 

törekvés nélkül. Az átlépő technika végrehajtása 5-7 lépéses köríven 

történő nekifutással, ugráspróbák az egyéni testalkat 

figyelembevételével. 
Dobások 

A képességfejlesztés gyakorlatai 

Különböző szerekkel, változatos dobásformák végrehajtása egy és két kézzel, 

különböző kiinduló helyzetekből. Speciális erősítés kézi súlyzókkal.  

A sportági technika gyakorlása 

Célba és távolságra dobások hajító, lökő mozdulattal. 

Hajítás nekifutással, ötlépéses dobóritmusban. A lekészítés technikájának és a 

beszökkenés szerepének ismerete. 

Szabályos lökés végrehajtása oldal felállásból súlygolyóval vagy medicinlabdával. 

Játékok és versenyek 

Rajtversenyek, sprintversenyek. Egyéb testnevelési játékok 

futófeladatokkal, ugrásokkal és szökdelésekkel. 
Célba dobó versenyek. Dobóiskolai versengések. 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

A futóversenyek, a váltóbotátadás szabályainak ismerete. 

Az állóképesség-fejlesztés egészségtani hatásainak ismerete. 

A nekifutás és elugrás összekötésének és optimális irányának ismerete távol- és 

magasugrásnál. 

Az ötlépéses nekifutás és a kidobás optimális összehangolásának ismerete. 

Az ugrások, dobások balesetvédelmi, biztonsági rendjének ismerete. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Reakcióidő, mozdulat- és mozgásgyorsaság; lépéshossz, irambeosztás, pihenőidő; 

ugróláb, lendítőláb, felugrás, elugrás; optimális sebesség; ötlépéses ritmus, kidobási irány. 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Alternatív és szabadidős mozgásrendszerek 

Órakeret  

17 óra 

Előzetes tudás 

Vegyes és hiányos mozgástapasztalat szabadidős mozgásrendszerekben. 

Néhány, tantervekben ritkán szereplő, szokatlan sportmozgás felismerése. 

A természetben űzhető sportok legfontosabb hatása az egészségre. 

Néhány alternatív sport balesetvédelmi és biztonsági szabályáról ismeret. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Korcsolyázás, túrázás, kerékpározás, hógolyózás, frizbi sportági mozgással edzéshatás 

és élményszerzés elérése. 

A szervezet ellenállásának növelése szabadtéren, különböző 

évszakokban és időjárási viszonyok közötti gyakorlással, játékkal, 

tanári kontroll mellett. 
Az élményszerű játékkal és a játéktudás alakításával felkészítés a későbbi, 

önszerveződő rekreációs sporttevékenység űzésére.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Feladatok és játékok havon és jégen; siklások, gördülések, gurulások, gurítások 

különféle eszközökkel. Az egyén által előnyben részesíthető, élethossziglan űzhető 

sportok ismereteinek, alternatíváinak bővítése. 

Előkészítés, felkészítés, képességfejlesztés (példák) 

A környezettudatos viselkedés alapelveinek megismerése. 

Közlekedésbiztonsági szabályok elsajátítása és betartása. 

Felkészülés és együttműködés a különböző tábori lehetőségek, speciális, túra 

jellegű terhelések előtt és alatt. 

Technika és taktika gyakorlása 

Minimális helyigényű vagy kis eszközigényű sportmozgások megismerése. Az 

adott sportmozgás lehetőségekhez képest minél sokoldalúbb, balesetmentes 

elsajátítása, élményszerű gyakorlása. 

Természetismeret: időjárási 

ismeretek, tájékozódás, 

térképhasználat. 

 

Osztályközösség-építés: 

rekreáció, szabadidő. 
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Frízbi: 

Dobások párokban, csoportokban (5–7 fő), állóhelyben, majd mozgásban és 

helycserékkel. Folyamatos passzolások. Nyitások meghatározott távolságra. 

Célbadobások a koronggal a zónába. Védekező mozgások, ugrások, elkapások. 

Játék csapatokban néhány lényeges játékszabállyal. 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

A fair play szellemének és a személyes biztonságnak a szem előtt tartása minden 

mozgásos tevékenységben. A rekreációs tevékenységek jelentőségének megértése. 

A sportban átélt élmények felhasználhatósága az élet más területén, a saját és a 

környezet javára történő fordítása. 

Információk átadása, mások tanítása, a megélt élmények, pl. tábori és 

játéktapasztalatok átadása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Kooperáció, önkéntesség, szabálykövető magatartás, segítségadás, környezettudatosság, 

edzettség, fittség, bátorság-vakmerőség, közlekedési szabály.  

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Önvédelem és küzdősportok 

Órakeret 

 10 óra 

Előzetes tudás 

Heterogén tapasztalatok a küzdőjátékokról, test-test elleni küzdelmekről, az 

önvédelem néhány elfogadott és kevésbé javasolt eljárásairól. 

A grundbirkózás alapvető szabályai. 

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az egyén (ön)védelmét szolgáló egyszerűbb technikákban, fair 

megoldásokban jártasság elérése. A nyers erőből, technika mellőzésével 

indított agresszív megoldások visszaszorítása, elkerülése, elutasítása. 

A grundbirkózás küzdelmekben aktív részvétel. 

A küzdő típusú sportágak, játékok foglalkozásai során az önuralom 

erősítésére és a szabályok elfogadására szoktatás nyugodt, segítőkész 

tanári irányítás mellett. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

A test-test elleni feladatokat csak és kizárólag azonos nemű és közel azonos 

testalkatú tanulókkal végeztetjük 

Előkészítő és rávezető gyakorlatok, játékok a küzdésekhez. 

Az 5–8. osztályos mozgásfeladatok variációinak ismétlése, gyakorlása, 

továbbfejlesztésük, hiánypótlás. Azon testi és pszichés képességek megerősítése, 

amik alkalmassá teszik a tanulót a gyakorlatok pontos, türelmes, átgondolt 

végrehajtására. 

Alap kézgyakorlatok, húzó-taszító gyakorlatok, lenyomó-emelő gyakorlatok, 

esések-zuhanások sérülésmentes elsajátítása, egészségi és élettani szabályok 

betartása. 

 

Grundbirkózás 

A 7–8. osztályos kerettantervben felsoroltak (Emelések és védésük. 

Mellső, hátsó és oldalemelések különböző fogásokkal, 

derékfogásból, hónaljfogásból, karlezárással, karfelütéssel stb.), 

valamint kitolások, kihúzások, emelések, szabadulások gyakorlása, 

cselekvésbiztos végrehajtása.  jabb elemkapcsolatok megismerése, 

megoldása. 

Az egyensúlyhelyzetek és azok elvesztésének tudatos kihasználása, 

mögékerülések. Grundbirkózás szabályai, küzdelmek azonos súlyú 

partnerekkel. 

Természetismeret: izmok, 

ízületek, egyéb anatómiai 

ismeretek. 

 

Osztályközösség-építés: a 

másik ember tiszteletben 

tartása. 
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ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

Erőszak-, agressziómentes küzdelmek jellemzői. 

A balesetveszélyes helyzetek felismerése, megelőzése. 

A felmerülő vitákban a sportszerű magatartás értékként kezelése. 

Néhány tulajdonság felsorolása, amelyek a küzdésben szükségesek. 

A sportszerűség megfogalmazásának képessége. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Páros és csapat küzdőjáték, önvédelmi technika, grundbirkózás-technika, tisztelet, keleti 

kultúra, önfegyelem, agressziómentes küzdelem. 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Egészségkultúra és prevenció 

Órakeret  

13 óra 

Előzetes tudás 

Légző-, testtartásjavító gyakorlatok, törzsizom-erősítő gyakorlatokról 

néhány ismeret. A prevenció és a relaxáció szó értelmének 

körvonalazása. 

A bemelegítés szerepe és helye a foglalkozásokon. 

A téli időjárás jótékony hatása az egészségvédelemre. 

A fájdalmak tűrésének tapasztalata (oxigénadósság, savasodás). 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A testkultúrához tartozó, az általános műveltséget fejlesztő aktív egészségtani – 

elméleti és gyakorlati – tudás megalapozása. 

Az egészséges életvitel egészségmegőrző és fejlesztő szokásrendszerének egyszerű 

eljárásairól ismeretátadás. 

Az élethosszig tartó sportoláshoz szükséges felelős döntések ismert vagy vélt 

tudáskészletének összegzése, ismétlő alapozás. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Bemelegítés 

Általános bemelegítő mozgássor (modell) gyakorlása (futás, hajlítások, nyújtások, 

lendítések stb.). Fizikai felkészülés a sérülésmentes sporttevékenységre. 

Edzés, terhelés 

A labdajátékokban különösen igénybe vett izmok prevenciójának 

néhány gyakorlata. 
Gyakorlás az állapotfelmérés adataira épített célokért az edzettség fejlesztése, 

megőrzése érdekében – állandó gyakorlási anyag, egyéni gyakorlatok kijelölése a 

gyengeségek felszámolására. 

Nemek közötti eltérések megjelenítése az edzésaktivitásban. 

Köredzés változatos mintákkal, 4–6 feladattal. 

 

Motoros tesztek – központi előírás szerint. 

A testsúly, testtömeg mérése – összehasonlító idősoros adatrögzítés. 

Relaxációs gyakorlatok: 

A biomechanikailag helyes testtartás kialakítását és fenntartását szolgáló 

gyakorlatanyag – állandó gyakorlás a tanár és a társak kontrollja, hibajavítása 

mellett. 

Természetismeret: 

ismeretek az emberi test 

működéséről, testsúly, 

megelőzés. 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

A keringést fokozó természetes és speciális sportági mozgásformák jelentősége a 

bemelegítés szempontjából. A prevenció, relaxáció és stressz értelmezése. 

A testtartásért felelős izmok erősítését és nyújtását szolgáló gyakorlatok 

felismerése, helyes kivitelezése, a helytelen kijavítása. 

A házi és kerti munkák gerinckímélő módjainak ismerete. 

A saját test szemlélése, elfogadása, változásainak követése. 

A serdülőkor specifikus feszültségeinek és érzelmi hullámzásainak felismerése, és 

a sport általi oldás elfogadása. 

A saját életmód iránti felelősségvállalás megfogalmazása. 
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Prevenció, keringésfokozás, köredzés, ismétlésszám, testtömeg-index, biomechanikailag 

helyes testtartás, stressz, relaxáció, megküzdési stratégia, gerincvédelem. 

 

Osztályozóvizsga feltétele: 

A félévi osztályozóvizsga követelménye a leadott tananyag függvényében határozható meg, az év végi a 

továbbhaladás feltételeivel egyezik meg. 

 

Továbbhaladás feltétele:  

- Sportjátékok 

A tanult labdajátékokban taktikai és egyéb játékfeladatok ismerete és aktív gyakorlása. 

A technikák és taktikai megoldások felhasználása a játékban, szabályszerű, sportszerű játék rugalmasan erősödő-

csökkenő tanári kontroll mellett. 

Játékhelyzetek és játéktapasztalat által a társas kapcsolatok ápolása, a társakat elfogadó, bevonó, pozitív 

hozzáállás. 

A testi, lelki ápoltság, a személyközi kommunikáció és a tárgyi környezet igényességére jellemző paraméterek 

elfogadása. 

Torna jellegű feladatok 

A javító kritika elfogadása és a mozdulatok kivitelezésének javítása. 

Célszerű gyakorlási és gyakorlásszervezési formációk. 

Fegyelmezett, rendezett, balesetveszélyt tudatosan kerülő gyakorlás. 

- Atlétika jellegű feladatok 

Egy kijelölt táv megtételéhez szükséges idő és sebesség helyes becslése, az egyéni optimum szerint a feladat 

pontos végrehajtása. Az állóképesség fejlesztése a kitartó futás által. 

Saját magához mérten javuló futó-, ugró-, dobóteljesítmény. 

Az odafigyelési képesség fejlődése a váltófutás gyakorlásában. 

- Alternatív és szabadidős mozgásrendszerek 

Az adott sportmozgás technikájának elfogadható cselekvésbiztonságú végrehajtása. 

Tapasztalat a sportolás során használt különféle anyagok, felületek tulajdonságairól és a baleseti kockázatokról. 

Az adott alternatív sportmozgáshoz szükséges edzés és balesetvédelmi alapfogalmak ismerete, és azok 

alkalmazása a gyakorlatban. 

- Önvédelem és küzdősportok 

Az önvédelmi és küzdőgyakorlatokban, harcokban a közös szabályok, biztonsági követelmények és a 

küzdésekkel kapcsolatos rituálé betartása. 

A veszélyhelyzetek kerülése, az indulatok, agresszív magatartásformák feletti uralom. Eredményes és korrekt 

önvédelem és szabadulás a fogásból. 

- Egészségkultúra és prevenció 

Bemelegítés a sporttevékenységre. 

A biomechanikailag helyes testtartás jellemzőinek értelmezése. 

A gerinc és az ízületek védelmének, legfontosabb szempontjainak ismerete. 

Relaxációs gyakorlatok fegyelmezett, elmélyült, mások gyakorlását nem zavaró végrehajtása.  

A felmérési paraméterek ismerete, mérésük tesztek segítségével, ezzel kapcsolatosan egy 

önfejlesztő cél megfogalmazása az egészség-edzettség érdekében. 
A rendszeres testmozgás pozitív hatásainak ismerete a káros szenvedélyek leküzdésében, az érzelem-és a 

feszültségszabályozásban. 

 

10. évfolyam 

Heti óraszám: 3 óra 

Éves óraszám: 108 óra 

 

 

Témakörök Óraszám 

Sportjátékok 24 óra 

Torna jellegű feladatok 18 óra 

Atlétika jellegű feladatok 16 óra 
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Alternatív és szabadidős mozgásrendszerek 19 óra 

Önvédelem és küzdősportok 15 óra 

Egészségkultúra és prevenció 16 óra 

Összesen 108 óra 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Sportjátékok 

Órakeret  

24 óra 

Előzetes tudás 

A differenciált gyakorlási szinteknek megfelelő, egységesedő technikai és taktikai, 

elméleti és gyakorlati tudás. 

Igyekvő részvétel az előkészítő játékokban, gyakorlásban, sportjátékokban. 

Sportszerűség, szabálykövető magatartás a kevésbé szoros tanári irányítás esetén is. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A választott labdajátékokra (lányok kosár-,kézi-, röplabda: fiúk kosár-röplabda, foci) 

vonatkozóan: 

A technikai taktikai és szabályismeret alkalmazása, bővítése. 

A játékszituációk, játékfeladatok koncentráltabb készenléttel, jelenléttel történő megoldása 

a tudatos szabálykövetés, a csoportkonszenzus és az ellenfél tisztelete szempontjából is. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Speciálisan előkészítő, rávezető, képességfejlesztő feladatok és testnevelési 

játékok 

A labda nélkül végzett mozgások játékban való eredményes használatának 

továbbfejlesztése. 

Labdás ügyességfejlesztés egy-két labdával, a labdás ügyességfejlesztés 

összetettebb játékai. 

Bemelegítés labdajáték foglalkozásra – részleges tanári irányítással 

A bemelegítési modell tartalmainak megtanulása, ismételt gyakorlása: labda 

nélküli és labdás gyakorlatok az izmok, ízületek átmozgatására, labdahasználat 

variációi helyben és haladással, páros labdás gyakorlatok, bemelegítő testnevelési 

játékok labda nélkül és labdával, az adott labdajáték specifikus technikai és 

taktikai előkészítő gyakorlatai. 

Matematika: logika, térbeli 

alakzatok, tájékozódás. 

 

Kommunikáció  magyar 

nyelv és irodalom: szóbeli és 

nonverbális kommunikáció, 

metakommunikáció, 

önérvényesítés, tárgy-és 

környezetkultúra, vizuális 

kommunikáció. 

Kosárlabdázás 

Technikai elemek 

Rövid- és hosszúindulás, egy és kétütemű megállás, megállás kapott 

labdával, változatos körülmények között, meghatározott helyen és 

időben is. Bejátszás befutó társnak. Fektetett dobás labdavezetésből, 

illetve kapott labdával 
Taktikai elemek 

Emberfogás. Labdavezető játékos védése. Kisebb csapatrészekben 

azonos létszámmal egymás elleni játék félpályás és egészpályás 

gyakorlatokkal. Ötletjáték támadásban, játék emberfogással. 
 

Kézilabdázás 

Technikai elemek végrehajtása fokozódó lendülettel, erőközléssel, magasabban és 

távolabbra, csökkenő hibaszázalékkal 

Gyorsfutások közben, a társ futómozgásának követése, pontos passzolások, az 

eredményes lerohanás technikai megoldásai. A kapus mozgástechnikája bővülő 

mozgásformákkal, szélesebb térbeli pozíciófoglalással. 

Labdakezelési gyakorlatok 3–4-es csoportokban.  

Kapura lövések bevetődéssel. 

Taktikai elemek gyakoribb együttműködéssel és eredményességgel 

Támadás-befejezések lerohanásból, rendezetlen védelem elleni játékból. Beállós 

Természetismeret: fáradás, 

energianyerési folyamatok, 

izomzat. 
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játék. 

1:1 elleni gyakorlatok.  

A test-test elleni játék a támadásban és a védelemben. Félpályás és egészpályás 

játék. Ötletjáték. 

Labdarúgás 

Technikai elemek gyakorlása a labdás koordináció 

továbbfejlesztésével 

A labdarúgás technikai készletének variálása, intenzív, nehezített 

körülmények közötti, nagyobb ismétlésszámban történő 

végrehajtással. 

Labdakezelések mozgás közben és irányváltoztatással, rövid és 

hosszú labdaátadások talajon. 

Levegőből érkező labda átvétele belsővel.  

Dekázás: haladással, irányváltoztatással, párokban. 

Cselezés: átadócsel, rúgócsel hátra húzással. 

Fejelések technikái levegőből, társnak és kapura. 
Taktikai elemek végrehajtása a variációk növelésével és a végrehajtási minőség 

emelésével 

Posztok betöltése: kapus, védő, középpályás, támadó. 

Ötletjáték. Játék 1 kapura 2 labdával. 

 

Röplabda 

Technikai elemek végzése optimális erőközléssel, fokozódó magasságban, 

pontossággal, folyamatossággal, csökkenő hibaszázalékkal 

Kosárérintés előre-hátra. 

Fokozódó sebességgel érkező labdával alkarérintések váltakozó 

irányba és magasságra. Felső ütőérintés a 3 m-es vonalról. 

Esések és tompítások, gurulások, vetődések, a labdás játékos 

biztosítása. 

Taktikai gyakorlatok 

Helyezkedés támadásban. 

 2:2, 3:3 elleni játék meghatározott érintési módokkal, védelem 

nélkül és védelem ellen, védekező feladatok. 
 

Minden tanult sportjátékra vonatkoztatva: 
A játékszabályok alkalmazása, betartatása növekvő tudatossággal és önállósággal. 

Differenciált mennyiségű és minőségű játéklehetőség biztosítása. 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

Taktikai, technikai magyarázatok, beszélgetések és játékszervezés 

során a szakkifejezések gyakoribb használata. 

Agressziómentes játékküzdelem. 

Az egyéni és társas hozzászólások, ötletek kulturált 

megfogalmazása, megvitatása és megvalósítása. 

A specifikus sportjáték tudás elsajátításához szükséges motoros 

képességek és alapvető fejlesztési módszerek ismerete. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Játékrendszer, taktika, támadási rend, védelmi rend, önszerveződés, ráfordulás, befutás, 

egyenes ütés, érintő játékos fedezése, eséstompítás, bevetődéses-bedőléses lövés, sportág 

specifikus bemelegítés,  
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Torna jellegű feladatok  

Órakeret  

18 óra 

Előzetes tudás 

Rendezett, feladatokat megtartó, balesetmentes gyakorlás. Néhány kijelölt 

kiegészítő és/vagy rávezető elem önálló ismétlése. 

A torna-, RG-mozgáselemek, elemkapcsolatok rendezett bemutatása.  

A szermozgatás, gyakorlási rend formáinak elfogadása.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az iskolai torna jellegű feladatok, ritmusos-zenés mozgásformák során a reális énkép 

további alakítása. 

A gyakorlás során felelős segítségadás és annak elfogadása. 

Az esztétikus mozgás, a feszes, rendezett testmozgás további javítása. A test térbeli, 

időbeli és dinamikai érzékelésének, valamint a koordinált mozgás és az erőközlés 

összhangjának továbbfejlesztése. 

Alapvető ismeretek a torna jellegű versenysportágakról, a hazai élvonalról. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Gimnasztika 

Térbeli alakzatok – rendgyakorlatok végzése 

Célszerű használat az óraszervezésben. Variációk a ritmusban, a tempóban 

történő változtatással, rendgyakorlatok zene nélkül, ritmuskeltéssel és zenére is. 

Szabadgyakorlati alapformájú gyakorlatok gyakorlása 

8–16 ütemű gimnasztikai gyakorlatok egyidejű fejlesztő hatásokkal, tudatosan 

pontos mozgatással, minden testrész mozgásaira kiterjedően, növekvő 

önállósággal. 

A gyakorlatok variálása a mozgásütem változtatásával, a kiinduló helyzet és 

kartartás változtatásával, a kézi szerek – súlyzó, bordásfal, pad, medicinlabda – 

alkalmazásával. 

Összetett, komplex, fizikai képességeket fejlesztő gyakorlás 

Erőgyakorlatok, egyensúlygyakorlatok bonyolultságának növelése. Állandó 

jellegű erőnléti, felzárkóztató feladatok.  

Mászások, függeszkedések differenciált követelménnyel, az 1–8. osztályban elért 

egyéni szintű fejlődést követő rendszeres kontrollal. 

Természetismeret: ismeretek 

az emberi testről; elsősegély. 

Torna – iskolai sporttorna 

Célirányos előkészítő és rávezető gyakorlatok. A 9. osztályban megjelölt 

mozgásanyag tanulása, gyakorlása egységesen és differenciáltan. 

Az esztétikus és harmonikus előadásmód rávezető eljárásai (feszítések, fejtartás, 

válltartás, spicc kidolgozása). 

Az elemek mennyiségének és nehézségi fokának továbbfejlesztése 

differenciáltan. 

Szertorna 

Osztályközösség-építés: 

társas viselkedés, önismeret, 

énkép, jellem, önreflexió, 

kooperatív munka. 

Szertorna – szerugrás, ugrószekrényen gyakorlás fiúk számára 

Gyakorlás és kontroll a tanuló előzetes tudása és testalkata figyelembevételével. 

Az első és második ív növelése. 

Guggoló átugrások, terpeszátugrások, lebegőtámasz. 

Bemelegítés a torna gyakorlásához, egy specifikus jellegű mozgássor 

megtanulása. 

A segítségadás technikái, felelős külső kontrollal – a kulturált, kétirányú 

kommunikációra épülő hibajavítás beépítése a mindennapi gyakorlási 

szokásokba. 

 

Ritmikus gimnasztika lányok számára 

Az esztétikus, szép és nőies mozgások előadásmódját segítő kondicionális és 

koordinációs képességfejlesztő eljárások. 

A ritmusérzék fejlesztése. 

Fő mozgások alapformái ismétlése, és új, összetett formák gyakorlása 

Testsúlyáthelyezések, járások, futások, szökdelések, ugrások (öt alapforma 

megkülönböztetése). 

Kommunikáció  magyar 

nyelv és irodalom: ritmus.  
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Önálló bővítési lehetőség tanári irányítással. Összefüggő elemkapcsolatok zenére. 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

A szakkifejezések és vezényszavak ismerete, a legismertebbek önálló használata a 

segítségadásban és a hibajavítás értelmezésében. 

A saját test szemlélése, elfogadása, változásainak követése, és az ezzel 

kapcsolatos félelmek, szorongások, frusztrációk megfogalmazásának képessége 

(önreflexió), átélése és tudatos felvállalása. 

A nemnek és a feladatnak megfelelő mozgás dinamikájának és esztétikájának 

ismerete. 

A saját és a társ testi épsége, teljesítménye iránti felelősségvállalás. 

A társak gyenge, esetleg sérült oldalának segítése, az erősségek elismerése, 

támogatása. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Szaknyelvi kifejezés, izomcsoport, fejlesztő hatás, tornaelem, versenyszer, csoportok 

helycseréje, szersorrend, gyakorlási helyszín, vezényszó, elemkombináció, frusztráció, 

önreflexió, erősség, gyengeség. 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Atlétika jellegű feladatok 

Órakeret 

 16 óra 

Előzetes tudás 

A térdelő-és állórajt technikája, a fokozó-és repülőfutás összehangolt kar- és lábmunkája. 

A hosszú távú futásnál kontrollált egyéni irambeosztás. Az adott technika lényeges 

formai és dinamikai elemeit visszatükröző távolugrás guggoló és magasugrás átlépő 

technikával. 

Kislabda hajítás nekifutással, 5 lépéses technikával. 

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az ugrásoknál és a dobásoknál érvényesülő néhány alapvető összefüggés 

megértése. 

Az emberi teljesítőképesség jelenlegi határainak viszonyítása a saját 

teljesítményhez, ennek révén az önismeret fejlesztése. Az egyéni jellegű 

technika lehetőségével az egyéni teljesítmény túlszárnyalására ösztönzés. 

Az állóképesség és az erő fejlesztése élettani jelentőségének elfogadása, az 

állandó gyakorlás, a kemény edzésmunka szükségességének megértése. 
A legtipikusabb futó-, ugró- és dobószámok ismerete, néhány nemzetközileg is jónak 

mondható eredménnyel együtt. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Futások, rajtok 

A képességfejlesztés gyakorlatai 

Futóiskolai feladatok gyorsabban, erősebben és tudatosabban. Tartós és résztávos 

állóképesség-fejlesztő módszerek gyakorlása. 

A sportági technika gyakorlása 

Futások 50-60 m-en. Térdelőrajt rögzített támasszal, szabályos végrehajtás. 

Ugrások, szökdelések. 

A képességfejlesztés gyakorlatai 

Ugróiskolai feladatok továbbfejlesztése, koordináltabban, nagyobb kiterjedéssel, 

erővel és tudatosabban. 

A sportági technika gyakorlása 

Az ugrás előtti utolsó három lépés optimális ritmusának kialakítása. 

A guggoló távolugró technika gyakorlása aktív leérkezéssel. Az 

egyéni nekifutás próbái nagyobb elugró terület kijelölése mellett. 

Az átlépő technika végrehajtása optimális ritmussal, 5-7 lépéses 

köríven történő nekifutással, a felugrás és lendítés 

összehangolásával. 
Dobások 

A képességfejlesztés gyakorlatai 

Állandó jellegű speciális erősítő gyakorlatok. 

Kommunikáció  magyar 

nyelv és irodalom: 

ritmusgyakorlatok. 

 

Természetismeret: 

energianyerés, szénhidrátok, 

zsírok; állóképesség, erő, 

gyorsaság; hatás-ellenhatás. 
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A sportági technika gyakorlása 

Hajítás nekifutással, nekifutással, az ötlépéses dobóritmus optimalizálása. 

Oldalt felállásból történő lökés technikájának ismétlése. 

Szabályos lökés végrehajtása oldal felállásból, szökkenéssel, keresztlépéssel, 

súlygolyóval vagy medicinlabdával. 

Az ideális kirepülési szög elérése a különböző dobásoknál. 

 

Játékok és versenyek 

Rajtversenyek, sprintversenyek. Távolugróverseny helyből és 

egyéni nekifutással. Magasugróverseny egyéni nekifutással. 

Kislabda hajító verseny lendületszerzéssel. Súlylökő versenyek. 
Atlétikai bemelegítési modellek gyakorlása, a futások, ugrások, dobások végzése 

és a versenyek előtt. 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

Rögzített rajthelyről sprintversenyek. Az állóképesség-fejlesztő módszerek 

ismerete. 

A nekifutás és elugrás ritmusa, dinamikája ismerete távol-és magasugrásnál. A 

kitartás megbecsülése. A teljesítményjavulás értékként kezelése. 

A legjobb magyar atlétákról néhány információ. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Maximális sebesség; súlypont, hatás-ellenhatás, belső ritmus, dinamizmus, kidobási szög, 

egyenletes iram, iramjáték, a táv növelése, az intenzitás növelése, egyéni tempó, egyéni 

technika. 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Alternatív és szabadidős mozgásrendszerek 

Órakeret 

 19 óra 

Előzetes tudás 

Mozgástapasztalat a helyben választott szabadidős mozgásrendszerekben.  
Balesetvédelmi és biztonsági szabályok alkalmazás szintű ismerete. 

A természetben való sportolás előnyeinek és problémáinak felsorolása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A szervezet edzettségének, fittségének növelése a szabadtéren, különböző 

évszakokban és időjárási viszonyok közötti gyakorlással, mérkőzések 

játszásával. A rekreáció szükségességének megfogalmazása egyszerű 

szavakkal. 

A testneveléssel és a sporttal kapcsolatos pozitív beállítódás, elköteleződés 

kialakítása az élményszerű, változatos és kevésbé kötött foglalkozások 

által.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Előkészítés, felkészítés, képességfejlesztés 

Az élményszerű, természetben végzett előkészítő és rávezető gyakorlatokkal, a 

természeti erők felhasználásával a szervezet alkalmazkodóképességének, az 

edzettségnek, fittségnek a fejlesztése. A természetben végzett mozgásokhoz 

önálló bemelegítés, gyakorlás – laza tanári irányítással. 

A környezettudatos viselkedés alapelveinek megismerése. 

Közlekedésbiztonsági szabályok elsajátítása és betartása. 

Technika és taktika gyakorlása 

Az adott sportmozgás lehetőségekhez képest minél sokoldalúbb, balesetmentes 

elsajátítása, élményszerű gyakorlása. 

Korcsolyázás  

Gyakorlatok jégre lépés előtt: állások egy lábon, guggolások, törzshajlítások; 

járások, lépések előre, hátra, oldalra. 

Jéghez szoktatás: esés-felállás; gimnasztikai gyakorlatok palánkfogással, és a 

palánk fogása nélkül; harántcsúszások előre, hátra. 

Egyenes korcsolyázás: alapállás; két lábon siklás előre, hátra; halacska két lábon, 

egy lábon; halacska váltott lábon; lökés egy lábon. 

A személyes biztonság, a baleset-megelőző magatartás, a segítségadás szem előtt 

Természetismeret: időjárási 

ismeretek, természeti erők, 

külső és belső hőmérséklet, 

fagypont. 
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tartása minden mozgásos tevékenységben. 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

Az élethosszig tartó mozgásos tevékenységek számára felelős döntésekhez 

szükséges mentális képességek fejlesztése. 

A sport általi társas együttléthez szükséges képességek kibontakoztatása 

közösségi tevékenységek során. 

A sportban átélt élmények, tapasztalatok rögzítése beszélgetések formájában, az 

értékek meghatározása az egészség megalapozásához. Mások tanításáról, 

motiválásáról tapasztalatszerzés. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Segítségadás, motiválás-buzdítás, környezettudatosság, fittség, bátorság-vakmerőség, 

közlekedésbiztonság, kültéri sportöltözet, téli edzés, nyári edzés.  

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Önvédelem és küzdősportok 

Órakeret 

15 óra 

Előzetes tudás 

Az indulatok, agresszív magatartásformák feletti uralom. 

Eredményes önvédelem, szabadulás a fogásból. 

Néhány, a küzdelmekben is alkalmazott grundbirkózó technika. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az egyén (ön)védelmét szolgáló egyszerűbb technikákban, küzdelmekben magas fokú 

jártasság elérése. A grundbirkózás küzdelmekben aktív részvétel. A küzdő típusú 

sportágak, játékok tudatos alkalmazása során az önuralom erősítésére, a társak 

tiszteletére és a szabályok elfogadására szoktatás. A fegyelmezett rituálék 

begyakorlása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

A test-test elleni feladatokat csak és kizárólag azonos nemű és közel azonos 

testalkatú tanulókkal végeztetjük. A gyakorlatok tanulása saját képességek 

figyelembevétele mellett történik. 

Előkészítő és rávezető gyakorlatok, játékok a küzdésekhez. 

Esések-zuhanások sérülésmentes elsajátítása, egészségi és élettani szabályok 

betartása. 

Küzdőgyakorlatok szerrel, szer nélkül, társakkal vagy önállóan. 

 

Önvédelem 

Szabadulások nagy elemszámmal, jártasság szinten: egykezes, 

kétkezes lefogásból, mellső és hátsó egykezes és kétkezes 

átkarolásból. 
 

Grundbirkózás 

Fogások, kitolások, kihúzások, emelések, szabadulások gyakorlása.  jabb 

elemkapcsolatok megismerése, megoldása. 

A grundbirkózás szabályai szerinti küzdelmek. 

 

Az önvédelmi és küzdő jellegű feladatok egyéni képességekhez 

igazított fejlesztő eljárásai – természetes mozgásokkal 

küzdőfeladatok, küzdőjátékok. 
 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

Az általános és küzdő jellegű sportágak gyakorlását megelőző 

specifikus bemelegítő mozgások ismerete. 

A küzdőfeladatok közben felmerülő saját és társas problémák 

konstruktív megoldása, és az ellentmondásos helyzetek 

szabálytudatos kezelése. A sportszerű és a másik embert tiszteletben 

tartó magatartás mellett állásfoglalás. 

Néhány elv és bölcselet a keleti mesterek tanításaiból. 

Társadalomismeret: keleti 

kultúra. 

 

Természetismeret: izmok, 

ízületek, egyéb anatómiai 

ismeretek, testi-lelki 

egészség. 

 

Osztályközösség-építés: a 

másik ember tiszteletben 

tartása. 
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A sikerorientáltság, kudarctűrés megfogalmazásának képessége. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Sikerorientáció, kudarckerülés, konfliktus, kompromisszum, keleti filozófia. 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Egészségkultúra és prevenció 

Órakeret 

 16 óra 

Előzetes tudás 

Bemelegítés és levezetés hatása a sporttevékenységre. 

A biomechanikailag helyes testtartás jellemzőinek értelmezése. 

A fittségi paraméterek ismerete, mérésükben aktív részvétel. Az 

önfejlesztő célok megfogalmazása. 

A relaxációs gyakorlatok felismerése, megnevezése. A prevenció 

értelmezése. A fájdalmak tűrése (oxigénadósság, savasodás). 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A rendszeres testmozgás pozitív hatásainak ismerete a káros szenvedélyek 

leküzdésében, az érzelem- és a feszültségszabályozásban. 

Az egészséges életvitellel kapcsolatos értékek elismerése. Egy szakma, 

munkatevékenység esetleges ártalmait megelőzni képes, egészségmegőrző 

szokásrendszer megerősítése. 

Az élethosszig tartó sportolás egyéni döntéseihez elengedhetetlen információk 

körének bővítése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Bemelegítés 

A sportági területeken tanult speciális bemelegítések ismétlése. 

A testtudatot alakító, koordináció- és fittség fejlesztő szabályjátékok 

és feladatjátékok kreatív, kooperatív, valamint versenyjelleggel. 

Játékok testtartásjavító feladatokkal. 
Edzés, terhelés 

A keringési rendszer terhelése egyre differenciáló terhelés mellett.  

Az intenzitás, ismétlésszám és a pihenőidő változtatása, hatása a terhelésre. 

Gyakorlás az edzettség fejlesztése, megőrzése érdekében – egyszerű edzéstervek 

szerint. 

Nemek közötti eltérések elfogadása az edzésaktivitásban. 

Erősségek kihasználása sportszerű keretek közt, gyengeségek fejlesztése. Egyéni 

fejlesztés – köredzéssel feladatok. 

Motoros tesztek – előírás szerint. 

Természetismeret: 

ismeretek az emberi test 

működéséről. 

Az egészséges test és lélek megóvása 

A testsúly, testtömeg összehasonlító idősoros adatrögzítés. 

Stresszoldó relaxációs gyakorlatok: 

A szakmai ártalmak megelőzésére, a számítógépezés ellensúlyozására 

mozgásminták gyakorlása. 

A helyes testtartás megőrzésének gyakorlatai – állandó gyakorlás a tanár és a társak 

kontrollja, hibajavítása mellett. 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

Az erősítés és nyújtás ellenjavallt gyakorlatainak ismerete és az okozati összefüggés 

egyszerű magyarázata. A testtartásért felelős izmok erősítését és nyújtását szolgáló 

több gyakorlat bemutatása. A gerinckímélet lényegének ismerete a testnevelési és 

sportmozgásokban. 

A szenvedélybetegségek, függőségek megelőzésére a feszültségek 

sport általi oldásának megtapasztalása, kifejezése. 
A stressz-oldás, a progresszív relaxáció értelmezése. 

A saját test szemlélése, elfogadása, változásainak követése, az azzal kapcsolatos 

természetes kommunikáció, mint a műveltségterületi kommunikáció része. 

Felelősségvállalás kimutatása a társak egészséges életmódja iránt. 
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Biomechanikailag helyes testtartás, megküzdési stratégia, stressz-oldás, önértékelés, 

gyenge oldal fejlesztése, testtudat, bemelegítési modell, ellenjavallt gyakorlat, 

ismétlésszám, intenzitás, pihenőidő. 

 

Osztályozóvizsga feltétele: 

A félévi osztályozóvizsga követelménye a leadott tananyag függvényében határozható meg, az év végi a 

továbbhaladás feltételeivel egyezik meg. 

 

Továbbhaladás feltétele:  

- Sportjátékok 

Komplex szabályismeret, sportszerű alkalmazás és a játékok önálló továbbfejlesztése megosztott tanári 

irányítással. Játék egyre bővülő versenyszabály-készlettel. 

A technikák és taktikai megoldások többnyire tudatos, a játékszerepnek megfelelő megválasztása. 

- Torna jellegű feladatok 

A javító kritika elfogadása és a mozdulatok kivitelezésének javítása. Esztétikus és harmonikus előadásmód. 

Célszerű gyakorlási és gyakorlásszervezési formációk, edzésszituációk, versenyszabályok ismerete. 

- Atlétika jellegű feladatok 

Egy kijelölt táv megtételéhez szükséges idő és sebesség helyes becslése, illetve a becsült értékek alapján a 

feladat pontos végrehajtása. 

A tanuló saját eredményeihez mérten javuló futó-, ugró-, dobóteljesítmény. 

Egyéni nekifutások kialakítása, kimérése. 

A tisztes edzésmunka becsületének megszilárdulása. 

- Alternatív és szabadidős mozgásrendszerek 

Az adott sportmozgás technikájának elfogadható cselekvésbiztonságú végrehajtása. 

Az adott alternatív sportmozgáshoz szükséges edzés és balesetvédelmi alapfogalmak ismerete, és azok 

alkalmazása a gyakorlatban. 

Tapasztalat a sportolás során fellépő hatóerők, pl. időjárás hatásairól és a baleseti, sérülési, betegségi 

kockázatokról. 

- Önvédelem és küzdősportok 

Az önvédelmi és küzdőgyakorlatokban, harcokban a közös szabályok, biztonsági követelmények és a 

küzdésekkel kapcsolatos rituálé betartása. 

A veszélyhelyzetek kerülése, az indulatok, agresszív magatartásformák feletti uralom és annak elvárása. 

- Egészségkultúra és prevenció 

Bemelegítés a sérülésmentes sporttevékenység érdekében. 

A biomechanikailag helyes testtartás jellemzőinek és néhány jellemző deformitás 

kockázatának értelmezése, a megőrzés néhány gyakorlatának ismerete és megfelelő 

alkalmazása. 

A gerinc sérüléseinek leggyakoribb fajtái, és a gerinc és az ízületek védelemének 

legfontosabb szempontjainak ismerete. 

A megelőzést szolgáló relaxációs gyakorlatok tudatos alkalmazása. A fittségi mérésekkel 

kapcsolatosan önfejlesztő célok megfogalmazása az egészség-edzettség érdekében. 
A rendszeres testmozgás pozitív hatásainak ismerete a káros szenvedélyek leküzdésében, az érzelem- és a 

feszültségszabályozásban. 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. évfolyam 



 

715 

 

 

Heti óraszám: 3 óra 

Éves óraszám: 93 óra 

 

 

 

Témakörök Óraszám 

Sportjátékok 22 óra 

Torna jellegű feladatok 12 óra 

Atlétika jellegű feladatok 12 óra 

Alternatív és szabadidős mozgásrendszerek 21 óra 

Önvédelem és küzdősportok 10 óra 

Egészségkultúra és prevenció 16 óra 

Összesen 93 óra 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Sportjátékok 

Órakeret  

22 óra 

Előzetes tudás 

A játékhoz szükséges technikai és taktikai tudás. 
Komplex szabályismeret. 

A játékfolyamat szóbeli elemzése. 

Fair és csapatelkötelezett játék melletti állásfoglalás. 

Játéktapasztalat a társas kapcsolatok ápolásában.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A választott labdajátékokra (lányok kosár-,kézi-, röplabda: fiúk kosár-röplabda, foci) 

vonatkozóan: 

az önálló játékhoz szükséges technikai és taktikai tudás mennyiségi és minőségi növelése. 

Az egyéni fizikai adottságok és jellemvonások fejlesztése, a csapatok eredményességéhez 

szükséges képességek, attitűdök erősítése. 

Megküzdés a feszültségekkel. 
Bármilyen képességű társ bevonása, megválasztása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Általános feladatok 

Az önszervezés gyakorlása 

Tanári kontroll mellett önálló csapatalakítás, bemelegítés, gyakorlás és 

játékszervezés. A tevékenységekhez tartozó felszerelések, berendezések önálló 

használata, rendben tartása, megóvása. 

Lényeges játékszabályok készség szintű alkalmazása – 

A labdával vagy labda nélküli mozgások közben elkövethető, direkt vagy indirekt 

személyre irányuló szabálytalanságok elkerülését elősegítő gyakorlatok, 

megerősítések, megbeszélések. Az elkövetett vétség önálló jelzése, annak 

elvárása.  

Versenyhelyzetek  

A labdajátékok alap- és játékismereteinek alkalmazása mérkőzéseken. 

 

Kosárlabdázás 

Technikai elemek tökéletesítése, alkalmazása  

A technikákat alkalmazó játékok párban, csoportban a variációk 

önálló és kreatív felhasználásával. 

Taktikai továbbfejlesztés 

Az emberfogásos védekezés gyakorlása és önálló alkalmazása. 

Természetismeret: 

érzékszervek működése; 

fenntarthatóság, a tárgyi és 

személyi környezet óvása. 

 

Társadalomismeret: normák, 

normaszegés, 

következmények, büntetés. 
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Játék minden emberhátrányos, emberelőnyös és azonos létszámú 

taktikai szituációban. 

Kézilabdázás 

Technikai elemek tökéletesítése, alkalmazása 

Változatos variációk megoldása már megtanult technikákkal kisebb 

taktikai egységekbe ágyazottan. 

Taktikai továbbfejlesztés 

Gyors indítások gyakorlása, létszámbeli előnyből, illetve hátrányból 

való támadások.  

Egy-két védekezési taktikai forma végrehajtása. 

 

Labdarúgás 

Technikai elemek tökéletesítése, alkalmazása 

A tanult elemek összetett variációkban alkalmazott megoldásai csökkenő 

hibaszázalékkal, labdakezelési cselekvés biztonsággal, eredményes 

befejezésekkel. 

Taktikai továbbfejlesztés 

A szoros és követő emberfogás gyakorlása kisebb és nagyobb egységekben. 

Védelmi rendszerek ismerete és gyakorlása. 

 

 

Röplabdázás 

Technikai elemek tökéletesítése, alkalmazása 

A labdaérintés biztonságának, a labda tudatos és pontos 

helyezésének gyakorlása, a hibaszázalék csökkentése, az élvezhető, 

folyamatos játék elérése érdekében.  

A feladás technikájának alkalmazása alkar-és kosárérintéssel 

egyaránt.  

„Röp-tenisz”, szabadon választott vagy megkötött érintésfajtával. 
Taktikai továbbfejlesztés 

A forgásszabály, az első és második sorra vonatkozó főbb megkötéseknek való 

megfelelés, a háló és a labda hibás érintése szabályai és a labdára, emberre 

vonatkozó területelhagyás értelmezése. 

Bonyolultabb – kooperatív, kreatív – testnevelési és sportjátékok. A 

sportjátékokra való előkészítésen túlmutató, stratégiai jellegű, az életszerepekre 

felkészítő játékok. 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

A testnevelési és sportjátékok mozgásai, szabályrendszere egymásra 

épülésének megértése. 

A legfontosabb játékvezetői jelzések ismerete. 

A páros és társas kapcsolatokban konstruktív konfliktusmegoldás. 

Sportjáték-történeti ismeretek, érdekességek iránti érdeklődés, 

tájékozottság a témában. A sportjátékok kiemelkedő magyar bázisai, 

nemzetközi sikerei. 
Az alkotó, kooperatív mozgásos tevékenységek kezdeményezése, az ötletek 

kulturált megfogalmazása és megvalósítása. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Játékrendszer, taktika, támadási rend, védelmi rend, önszerveződés, 

támadási stratégia, védekezési stratégia, megegyezésen alapuló játék, 

sportág specifikus bemelegítés. 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Torna jellegű feladatok  

Órakeret  

12 óra 

Előzetes tudás A javító kritika elfogadása és a mozdulatok kivitelezésének javítása. 
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Általában rendezett előadásmód. 

Célszerű gyakorlási és gyakorlásszervezési formációk, edzésszituációk. 

Differenciált gyakorlatok közepes mozgásbiztonsággal. 

Részleges önállósággal gyakorlás. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az erősségek és gyengeségek figyelembevétele, egyéni célirányos 

fejlesztések. 

A gyakorlás során az érthető és célirányos kommunikáció fejlesztése. 

A bemutatások jó tartással, biztos kiállással történő esztétikus, 

gördülékeny végrehajtásának elérése.  

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Gimnasztika 

Rendgyakorlatok gyakorlása 

A korábbi évfolyamokon gyakoroltak alkalmazása az óraszervezés funkcióinak 

megfelelően. 

Szabadgyakorlati alapformájú gyakorlatok végzése 

Anaerob állóképesség-fejlesztő eljárások a gimnasztika eszközeivel. 

Összetett, komplex, fizikai képességeket fejlesztő gyakorlatok végzése 

Az ízületi lazaság megtartása, fokozása gimnasztikai gyakorlatokkal. Stretching.  

Erőgyakorlatok a gyengeségek leküzdésére. 

Mászások, függeszkedések differenciált követelménnyel, az egyéni fejlődést 

követő rendszeres kontrollal. 

 

Torna, sporttorna 

Talajon és a választott egy szeren, a korábbi követelményeken nehézségben 

túlmutatva a szer mozgásanyagának tanulása, gyakorlása. 

Összefüggő gyakorlatsorok  

Gyakorlás során az egyéni optimum, önálló bővítés megjelenítése az 

elemkapcsolatokban, sorozatokban. 

Az esztétikus és harmonikus előadásmód igénye (feszítések, fejtartás, válltartás, 

spicc), mint minőségi elvárás megjelenik a hibajavítás, ismétlések során. 

Szertorna-gyakorlatok 

A 9–10. osztályban gyakoroltak ismétlése, gyakoroltatás során egységesen az 

alapformában és differenciáltan a variációkban, az elemek mennyiségének és 

nehézségi fokának továbbfejlesztése differenciáltan, egyénre szabottan történik. 

Bemelegítés a torna gyakorlásához, együttes bemelegítési modellel, majd önálló 

mozgássorral. 

A segítségadás technikái, felelős külső kontrollal – a tudatos hibajavítás beépítése a 

mindennapi gyakorlási szokásokba. 

Természetismeret: az 

izomműködés. 

Ritmikus gimnasztika–RG 

Az esztétikus, szép és nőies mozgásokat, alakformálást, minőségi interpretálást 

segítő kondicionális és koordinációs képességfejlesztő eljárások megismerése, 

gyakorlása. 

Szabadgyakorlatok gyakorlása 

A 9–10. osztályban gyakorolt, előkészítő tartásos és mozgásos elemek és fő 

mozgások alapformái ismétlése és új, összetett formák gyakorlása. 

 

Kommunikáció  magyar 

nyelv és irodalom: az 

esztétikum fogalma, ritmus. 

ISMERETEK–SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

Változtatási hajlandóság az egyéni hibás rutinokban. 

A nemnek megfelelő mozgás dinamikájának és/vagy harmonikus esztétikájának 

átélése és tudatos felvállalása. 

A divat és a média testkultúrára ható kedvező és kedvezőtlen tényezőinek 

szétválasztása (értékfelismerés, önértékelés). 

A zenei és az esztétikai kivitelezésre vonatkozó ismeretek. 

A tornasport sporttörténeti érdekességei („lovas nemzet vagyunk”). 
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Aktív és passzív nyújtás, dinamikus egyensúly, társas talajtorna, divatos mozgásrendszer. 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Atlétikai jellegű feladatok 

Órakeret  

12óra 

Előzetes tudás 

Térdelő-, álló-és repülőrajt. 

Iramszakasz, egyéni irambeosztás. 

Egyéni nekifutások kialakítása, kimérése. 

A tanuló saját eredményeihez mérten javuló futó-, ugró-, dobóteljesítmény. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Differenciáló feladatok elfogadása, végzése. 

Motiváló eljárások az egyéni eredmény, edzésteljesítmény javítására. 

A mérhető teljesítményeken alapuló objektív ellenőrzés előnyeinek megtapasztalása, 

megértése. 

A folyamatos és visszatérő gyakorlás szerepének, jelentőségének, hatásának 

tudatosítása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Futások 

Rövidtáv 

Középtáv, folyamatos futás 

Jártasság az adott távhoz szükséges versenytempó és irambeosztás 

megválasztásában. Állóképesség-fejlesztő módszerek rendszeres alkalmazása és 

teljesítményének nyomon követése. A pulzusszám folyamatos ellenőrzése melletti 

edzés. 

 

Ugrások 

Választás a magasugró technikák közül. 57 lépéses egyénileg kialakított 

nekifutással, a testi adottságok alapján differenciált elvárások szerinti versenyszerű 

végrehajtás. 

 

Dobások 

Az egy- és kétkezes vetések technikái. 

Célba és távolságra dobások hajító, lökő és vető mozdulattal. 
A különböző dobásformákkal a törzsizom sokoldalú erősítése. 

 

ISMERETEK–SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

A középtávok állórajtra vonatkozó szabályainak, a köríven futás 

szabályszerűségeinek ismerete. 

A savasodás jellegzetes hatásai és annak teljesítőképességre 

gyakorolt hatásának ismerete. 

Az iram és tempó megválasztása szempontjainak ismerete. 

A nekifutás módosítása szükségszerűségének ismerete. 

Információk a mozgatórendszer megterhelését, károsodását okozó 

edzésekről. 

Az olimpiákon szereplő atlétikai versenyszámok ismerete. Egy-egy 

magyar olimpiai futó-, ugró- és dobóeredmény ismerete. 

Természetismeret: az 

ember mozgása, 

izomműködés. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Egyéni edzés, objektív mérés, savasodás, fájdalomtűrés, diszkoszvetés, kalapácsvetés, 

olimpiai eszme, olimpikon, olimpiász.  

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Alternatív és szabadidős mozgásrendszerek 

Órakeret  

21 óra 

Előzetes tudás 

Az új sportági technikák elfogadható, cselekvésbiztonságú végrehajtása.  

Az adott alternatív sportmozgáshoz szükséges edzés és balesetvédelmi alapfogalmak 

ismerete, és azok alkalmazása a gyakorlatban. 

A baleseti kockázatok mérlegelése. 
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A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A rekreációval gazdagított életvitelhez szükséges sportági, egészségtani 

ismeretek megőrzése. 

Az önállóan kezdeményezett társas vagy csoportos sportolás szervezési 

és lebonyolítási ismeretei. 

 A felnőtt kor sportos életviteléhez újabb mozgásformák, sportágak 

megismerése, családi és csoportos öntevékeny sportoláshoz szükséges 

mozgásműveltségbeli ismeretek megszerzése. 

Sportolás egyszerű eszközökkel, ismert tárgyi környezetben. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

A szabadtéri és élethossziglan űzhető mozgásformák (úszás, túrázás) 

hangsúlyának megerősítése. Edzés az adottságok kihasználásával, pl. 

tó körüli futás, rönkhordás, favágás stb. 

 jszerű mozgásfeladatok egyéb kihívásainak való megfelelés, pl. a 

közlekedésbiztonság és a kerékpározás kultúráját szem előtt tartva. 

Sportolás közben a zöldfelület megóvása, az épületek megóvása, a 

fenntarthatóság szem előtt tartása, az energia, a vízhasználat, a 

dohányzás elleni küzdelem és a hulladékgyűjtés, újrahasznosítás 

területén. 

A családi, baráti, munkahelyi csoportos és öntevékeny sportolásra 

való felkészítés, az önszerveződéshez szükséges ismeretek, 

jártasságok megszerzése.  

Asztalitenisz (folyosón és szabadban felállított asztalon is 

gyakorolható) 

Technikai elemek: alapállás; ütőtartás; lábmunka; tenyeres hosszú 

adogatás; tenyeres kontraütés; fonák hosszú adogatás; fonák 

kontraütés; fonák droppütés; tenyeres droppütés; fonák nyesett 

adogatás; tenyeres nyesett adogatás; alapszervák. 
ISMERETEK – SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

A helyes öltözködés és folyadékfogyasztás a szabadtéren és teremben végzett 

sportolás során. Védelem a kullancsok ellen. 

A környezettudatos magatartás ismérvei, a testmozgások során az egyénnek 

önmagával, társaival és a természettel való harmonikus kapcsolata. 

Természetismeret: 

szervrendszer, élettan, 

fertőzés; térképek, 

tájékozódás. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Rekreáció, edzettség, fittség, jó közérzet, kullancscsípés, fertőzés, 

teljesítőképesség, újrahasznosítás, példamutatás; környezettudatos 

természet- és épített környezet-használat. 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Önvédelem és küzdősportok 

Órakeret   

10 óra 

Előzetes tudás 

Szabálykövetés az önvédelmi és küzdőgyakorlatokban. 

A biztonsági követelmények betartása. 

Több támadási és védekezési megoldás, kombináció ismerete. 

Az indulatok, agresszív magatartásformák elutasítása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az akaraterő, a kitartás, a küzdőképesség, az önbizalom, önfegyelem fejlesztése, a 

félelem leküzdése és a sportszerűség (fair play) szemléletének kiteljesítése. Küzdő 

típusú játékok tudatos alkalmazása a személyiségfejlesztésben, különös tekintettel az 

önuralomra, az önvédelemre, a társak tiszteletére és a szabályok elfogadására. A 

közösségben előforduló veszélyhelyzetek felismerése és kezelése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG Társadalomismeret: 
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A küzdéseket előkészítő és rávezető gyakorlatok, játékok. 

Önvédelem – női önvédelem. 

A közelharc alapelveinek alkalmazása a gyakorlatban. 

A már ismert technikai gyakorlatok gyakorlása nagy elemszámú ismétléssel. 

Grundbirkózás cselekvésbiztos gyakorlása: 

Az eredményes földharc technikájának elsajátítása. 

Egyéni és csapatversenyek, küzdési taktikát igénylő feladatok játékos formában és 

páros küzdelmek. 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

Saját maga megvédésének ismerete, a közelharc alapelveinek 

ismerete. 

Az érzelem- és feszültségszabályozás, az agresszió leküzdése a 

küzdőjellegű sporttevékenységek révén. 

A sportszerű küzdések elismerése. 

A megegyezésre készenlét, a szabályok időleges, társ által 

megerősített felfüggesztésének, módosításának érthető és elfogadható 

kommunikációja. 

történelmi hősök, távol-

keleti kultúrák. 

 

Osztályközösség-építés: 

konfliktuskezelés. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Közelharc, viszonylagos erőkifejtés, fokozatosan növekvő erőkifejtés, sérülésmentes 

küzdelem, agresszió, önuralom, sportszerű harc. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Egészségkultúra és prevenció 

Órakeret  

16 óra 

Előzetes tudás 

Bemelegítési modell használata. 

A helyes testtartás jellemzőinek és néhány jellemző deformitás 

kockázatának megfogalmazása. 

Néhány tartásjavító gyakorlat ismerete.  

A relaxációs gyakorlatokban aktív és kulturált részvétel.  

A fittségi paraméterek ismerete. 
A testmozgás szerepének ismerete a káros szenvedélyek elleni küzdelemben, az 

életszerepekre történő felkészülésben. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az egészséges életvitel megvalósításához tartozó tudás megalapozottá 

tétele. 

Az életkornak és testalkatnak megfelelő prevenciós és rekreációs 

mozgásos tevékenységek önálló működtetéséhez szükséges 

kompetenciák továbbfejlesztése. A stressz kezelése. Növekvő jártasság 

a mérések és az adatokra épülő önfejlesztés terén. 

A gerinc sérüléseinek leggyakoribb fajtái, és a gerinc és az ízületek 

védelme legfontosabb szempontjainak ismerete. 

Az edzésre, munkára kész fizikai és mentális állapot értékként kezelése.  
 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Bemelegítés 

Általános és sportág specifikus bemelegítő mozgásanyag megvalósítása. 

A labdajátékhoz, tornához, futáshoz, ugráshoz, dobáshoz, küzdéshez kapcsolódó 

bemelegítések általános és speciális jellemzőinek, mozgásainak elkülönítése szóban 

és gyakorlatban egyaránt. 

 

Edzés, terhelés 

A megfelelő hatékonyságú edzés ismétlése: jól szervezettség, a felesleges állásidők 

kiküszöbölése, szükséges mozgásterjedelem (idő, ismétlésszám), szükséges 

Természetismeret: 

Az idegrendszer, a 

keringési rendszer, szív- és 

érrendszeri betegségek, 

energiatermelés. 

Emésztőrendszer, helyes 

táplálkozás. 
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intenzitás (sebesség, gyakorlatsűrűség, megfelelő ellenállás), terhelés-pihenés 

egyensúlya. 

Főbb témák: 

Önálló mozgásprogram-tervezés, a tervek bemutatása, próbája. 

A képességfejlesztő eljárások bemutatása: intervallumos, ismétléses, tartós és 

ellenőrző módszerekkel edzésfolyamatok végzése. 

Konkrét sportági tevékenységre és mozgásanyagra fejlesztett kondicionális és 

koordinációs képességfejlesztés köredzéssel. 

Motoros tesztek lebonyolítása – előírás szerint. 

Az egészséges test és lélek megóvása 

A szakma specifikus és egyéb ártalmak elleni védekezésre való felkészítés. A 

biomechanikailag helyes testtartás és az egészséges lábboltozat kialakításának és 

fenntartásának, a helyes légzésnek a gyakorlatai, az ülőmunka és a zárt tér 

ellensúlyozására szolgáló tevékenységek, a sportolás kedvező hatása a 

szenvedélyek megelőzésében. 

A stressz-oldás gyakorlatai, relaxációs technikák. 

A relaxációs módszerek tudatos alkalmazása, az élet stresszhelyzeteivel való 

megküzdésre történő felkészülés. 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

A sportágak gyakorlásához megfelelően illeszkedő bemelegítő eljárások ismerete. 

A terhelésfokozás paramétereinek ismerete. A terhelésen, méréseken, önkontrollon 

alapuló teljesítményfejlesztés ismérvei. 

Az edzéshatáshoz szükséges ingerek nagysága és gyakorisága, a pihenőidő 

jelentősége. 

Az alvás és ébrenlét megfelelő arányai, a sport szerepe az egészséges, nyugodt 

alvásban. Helyes táplálkozás a sportolás során és általában. 

A sérült gerinc esetén az elsősegély ellátása és/vagy a sérülttel való helyes 

bánásmód ismerete. 

A stresszes állapot elleni tudatos védekezés ismerete. 

 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Sportág specifikus bemelegítés, terhelés-pihenés egyensúlya, ingernagyság, 

ingergyakoriság, gerinckímélet, relaxáció. 

 

 

Osztályozóvizsga feltétele: 

A félévi osztályozóvizsga követelménye a leadott tananyag függvényében határozható meg, az év végi a 

továbbhaladás feltételeivel egyezik meg. 

 

Továbbhaladás feltétele:  

- Sportjátékok 

Önállóság és önszervezés a bemelegítésben, a gyakorlásban, az edzésben és a játékban. 

Az adott labdajáték főbb versenykörülményeinek ismerete. 

Ötletjáték és 23 tudatosan alkalmazott támadási formáció, együttműködés a védekezés szervezésében. 

Más személy más szintű játéktudásának elfogadása. 

A közösségi egyezségek és szabályok betartása. 
- Torna jellegű feladatok 

Összefüggő gimnasztikai elemkapcsolatok gyakorlása, rendezett testtartással történő bemutatása. 

A tornasporthoz kapcsolódó testi képességek fejlesztése lehetőségeinek ismerete. 

A társak iránti felelősség megértése és elfogadása, a felelőtlenség súlyos következményeinek ismerete és a 

helyes következtetések levonása. 

Hibajavítás és annak érthető kommunikációja. 

Az izmok és ízületek mozgáshatárát bővítő aktív és passzív eljárások ismerete. 

- Atlétika jellegű feladatok 

A futások, ugrások és dobások mozgástapasztalatainak felhasználása más mozgásrendszerekben. 

Az erő, a gyorsaság és különösen az állóképesség fejlesztésével kapcsolatos tudás összefoglalása. 

Az alapvető atlétikai versenyszabályok ismerete. 

Bemelegítés az atlétikai mozgásokhoz illeszkedően. 
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Olimpiatörténeti ismeretek, ismeretek a magyar atléták sikereiről. 

- Alternatív és szabadidős mozgásrendszerek 

A helyi tantervben kiválasztott sportmozgások végzése elfogadható cselekvésbiztonsággal. 

Uralom a test felett a sebesség, gyorsulás, tempóváltás, gurulás, csúszás, gördülés esetén. 

Feladatok önálló megoldása alternatív sporteszközökkel. 

Az adott alternatív sportmozgáshoz szükséges edzés és balesetvédelmi alapfogalmak 

ismerete. 
Az ismeretek alkalmazása az új sporttevékenységek során. 
- Önvédelem és küzdősportok 

A szabályok és rituálék betartása. 

Önfegyelem, az indulatok, a durvaságok és az agresszivitás kezelése. 

Szükség esetén tanács, információ, támogatás, segítség kérésére alkalmas, érthető kommunikáció. 
- Egészségkultúra és prevenció 

A bemelegítés szükségessége, megvalósítása élettani tényezőinek ismerete. 

Méréseken is alapuló edzésmódszerek ismerete, amelyekkel megteremthető, fenntartható az 

egészség, a munkavégzéshez szükséges fizikai és mentális állapot, a tipikus életszerepek 

ellátása.  
Relaxációs gyakorlatkészlettel tudatos védekezés a stresszes állapot ellen.  

A testtartásért felelős izmok erősítését és nyújtását szolgáló gyakorlatok ismerete. A gerinckímélet alkalmazása a 

sportmozgásokban, kerti és házimunkákban, az esetleges sérüléses szituációk megfelelő kezelése. 

Az önkéntesség értéke, jelentősége, formái ismerete. 
Sporttörténeti és versenysportbeli elemi tájékozottság a hazai és nemzetközi élmezőnyről. 
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OSZTÁLYKÖZÖSSÉG-ÉPÍTÉS 
(OKÉ) 

 

 

A hároméves szakközépiskolai közismereti program számára készített Osztályközösség-építő 

(Egyéni és közösségfejlesztési program szakközépiskolai tanulók számára) címet viselő 

program célja az, hogy segítsen az iskoláknak (és a pedagógusoknak) abban, hogy elősegítsék 

és felgyorsítsák a kilencedik évfolyamra beiratkozott, számos iskolából érkező, sok esetben 

alulszocializált, motiválatlan, ismerethiányokkal küszködő tanulók osztályközösségek 

kialakulását az iskolai előrehaladás és a tanulás sikeressége érdekében. A tananyag elvégzése 

lehetővé teszi, hogy az osztályfőnök magukról a tanulókról és a tanulóktól kaphassanak 

komplexebb információkat, amelyek elősegíthetik az idő előtti iskolaelhagyás, a tanulási 

kudarcok magas arányának a csökkenését. 

A cél alapvetően az, hogy az osztályba járó tanulók idővel valódi közösséget 

alkossanak, mert ennek a kialakulása nagymértékben hozzájárulhat ahhoz, hogy a tanulók 

iskolával és tanulással kapcsolatos kedvezőtlen attitűdjei megváltozzanak. Az órákon a 

legfontosabb cél a tanulók minél nagyobb arányú bevonása az osztály munkájába, és ezen 

belül a tanulói aktivitás erősítése, amely az egyik legfontosabb eszköz lehet a tanulási 

kudarcok leküzdésében. 

A program megtervezését az osztályban tanító pedagógusoknak együtt kell 

elvégezniük. Ez azért fontos, mert a hagyományos tantárgyak helyett komplex 

műveltségterületekben és integrált tantárgyi tartalmakban zajlik a tananyag feldolgozása. 

 A legfontosabb – és minden évfolyamra értendő – a tanulói személyiség komplex 

fejlesztése, amelynek középpontjában az iskola, a tanulás, a közösség elfogadása áll.               

A kiemelt célok és azok kapcsolódásai a NAT kiemelt fejlesztési területeihez az alábbi 

táblázatban olvashatók. 

 
Az Osztályközösség-építés (OKÉ) programban 

fejlesztendő kompetenciák 

A NAT fejlesztési területeinek, nevelési céljainak 

elemei 

A) Kommunikációs kompetenciák  

A kommunikációs készség fejlesztése, amely 

csökkentheti és tompíthatja az iskolai 

konfliktusok számát, az agresszivitás mértékét.  

Médiatudatosságra nevelés. 

Nemzeti és európai azonosságtudat – egyetemes 

kultúra. 

 

Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, alkotása  

Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, 

értelmezése és alkotása. Olvasás, az írott 

szövegek megértése, és esetenként írott szövegek 

létrehozása, szövegalkotás.  

Médiatudatosságra nevelés. 

Nemzeti és európai azonosságtudat – egyetemes 

kultúra. 

B) Szociális kompetenciák  

A szociális kompetenciák fejlesztése a tanuló 

közösségben elfoglalt helyéről, az ott betöltött 

szerepéről szól, a tanulói ön- és énkép pozitív 

irányú fejlesztéséről. A fejlesztés erősítheti a 

tanulónak önmagáról alkotott önképét és 

befolyásolhatja az iskolai (és az iskolán kívüli) 

tanulásról vallott elképzeléseit, módosíthatja a 

tanulónak a közösség aktív tagjáról vallott 

nézeteit, elképzeléseit is. 

Erkölcsi nevelés, szolidaritás. 

Testi és lelki egészség. 

Aktív állampolgárságra, demokráciára, honvédelemre 

nevelés. 

Fenntarthatóságra – környezettudatosságra nevelés. 

Önismeret, társas kapcsolati kultúra. 

A hátránnyal élők segítése, önkéntesség elvének 

elfogadása. 

 

C) Tanulással összefüggő kompetenciák  

A tanulással kapcsolatos kompetenciák részben a 

konkrét iskolai tanuláshoz kapcsolható és ott 

nélkülözhetetlen tényezők fejlesztésére helyezik a 

A tanulás tanítása. 

Önismeret, társas kapcsolati kultúra. 
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hangsúlyt (pl. a tanuláshoz szükséges források 

keresése és használata /könyvtár, internet), illetve 

különféle tanulási módszerek elsajátítására. Fontos 

annak a felismertetése is, hogy a folyamatos tanulás a 

modern világban az egyik legfontosabb tényező, 

amelynek elmaradása, elszegényedést, 

kirekesztettséget eredményezhet. 

D) Alapvető életpálya- és karrierépítési, valamint 

a munkavégzéshez kapcsolható kompetenciák 

 

Az életpálya- és karrierépítéshez szükséges 

kompetenciák fejlesztése elsősorban az iskolai éveket 

követő időszak folyamatainak megértését és azok 

tervezését segítheti elő (munka és magánélet, 

döntéshozatal az életút meghatározó pontjain stb.). 

Ennek első állomását azok az iskolai évek képezik, 

ahol a tanulók a választott szakma alapjait 

elsajátíthatják. Különösen fontos a közismereti és 

szakmai tárgyakat tanítók együttműködése, mert a 

tanulók már az iskolai évek alatt a munkavégzéshez 

szükséges kompetenciákkal is meg kell, hogy 

ismerkedjenek. 

Pályaorientáció, munkára nevelés. 

Gazdasági nevelés. 

Családi életre nevelés. 

Önismeret, társas kapcsolati kultúra. 

Fenntarthatóságra – környezettudatosságra nevelés. 

 

 

 

 
Az egyes kompetenciaterületek fejlesztése a tantárgyak és a tananyag sajátos elrendezése következtében 

minden évfolyamon elvégzendő feladat. A közismereti program tartalmi elemei összekapcsolódnak a 

szakközépiskolai programban: 

 

Természetismeret

Társadalomismeret

Irodalom-nyelv/tan/ 
kommunikáció – művészetek  

(Koma)

Idegen nyelv
Matematika

Osztályfőnöki

Program (OKÉ)

6

 
 

Az ábra az osztályfőnöki programelem integráló szerepét hangsúlyozza, illetve a hozzá kapcsolódó 

komplex tantárgyak rendszerét mutatja be. A komplexitást a hagyományos tantárgyak tartalmi elemeinek 

integrációja jelenti, amely biztosítja, hogy az alacsony óraszám mellett is a legfontosabb, a korszerű általános 

műveltség szempontjából nélkülözhetetlen tartalmak megjelenhessenek a programban. 

 

 

 

9. évfolyam 

 

A 9. évfolyamon az Osztályközösség-építő (Egyéni és közösségfejlesztési program 

szakközépiskolai tanulók számára) programban a fejlesztés hangsúlyai a tanulással és az 

iskolával kapcsolatos motivációs bázis erősítésére, az iskolai és osztályközösségben történő 

beilleszkedés segítésére, a tanuláshoz szükséges kulcskompetenciák megerősítésére (írás, 

olvasás, számolás, szövegértés) irányulnak. 

 
 

 

Heti óraszám: 1 óra 
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Éves óraszám: 36 óra 

Választott tankönyv: 

 

 

Témakörök Óraszám 

Én és az iskola  9 óra 

Család és iskola – fiúk és lányok/nők és férfiak az iskolában és a társadalomban  13 óra 

A környezetünk, amelyben élünk és az együttélés szabályai  8 óra 

Projektek       A tanulók éves teljesítményének a mérése  6 óra 

Összesen 36 óra 

 
 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Én és az iskola 

Órakeret 

9 óra 

Előzetes tudás 
Az általános iskolai tudás felhasználható elemei (írás, olvasás, számolás, 

szövegértés). 

 

A komplex műveltség-

területhez kapcsolható 

fejlesztési feladatok 

 

Iskolai Házirend megismertetése, tűz-és balesetvédelmi oktatás 

Az iskolánk (fenntartója, szakmái), Diószegi Sámuel élete 

Az előzetes tudás (kompetenciák) felmérése. 
A tanulás és az iskola fontosságának tisztázása az egyéni életút szempontjából. 

Az iskolának mint a tudás egyik hordozójának elfogadtatása.  

Az önismeret fejlesztése. 

A tanuló helyének feltérképezése a családban, az iskolában és egyéb közösségekben. 

Az „énismeret” forrásainak és az „énképet” alakító tényezők szerepének erősítése. 

A tanulás tanulása: alapvető tanulási technikák megismertetése, gyakoroltatása és 

fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A felmérő feladatlap szöveges és nem szövegalapú (ábra, grafikon stb.) 

feladatainak megoldása. 

Törekvés az értő olvasásra, az olvasottak, látottak értelmezése. 
Az iskola társadalmi és kulturális szerepének fontossága. 

A tanulással kapcsolatos tanulási technikák és módszerek megismerése a tanulás 

hatékonysága és eredményessége érdekében.  

Az önmagáról alkotott kép (tanulói önkép) és az önmagáról közvetített kép 

közötti különbség jelentőségének tudatosulása. 

Kommunikáció – magyar 

nyelv és irodalom: 

szövegértés. 

 

Matematika: grafikonok 

értelmezése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Egyén, közösség, társadalom, iskola, tanulási technika. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Család és iskola – fiúk és lányok/nők és férfiak az iskolában és a 

társadalomban 

Órakeret 

13 óra 

Előzetes tudás Általános iskolai tanulmányok és egyéni (tanulási) tapasztalatok felhasználható 

elemei. 
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A komplex műveltség-

területhez kapcsolható 

fejlesztési feladatok 

A családi hagyományok ereje és szerepének feltárása.  

A történelmi/társadalmi és családi példák hatásai egyének és közösségek életére. 

Közösségek kapcsolati hálózatainak megismerése. 

Egyéni és csoportos konfliktusok okainak feltárása. 

Válságkezelő stratégiák megismerése és lehetséges hatásaik felmérése. 

Az ünnepek szerepének és jelentőségének bemutatása a család és a társadalom 

életében. Megemlékezések (okt. 23.-a, Kommunista Diktatúra áldozatai, Holocaust, 

Nemzeti Összetartozás Napja) 

Költségvetés-tervezés – családi szinten; a „fontos” és nem „fontos” dolgok 

megkülönböztetése. 

A tudatos vásárlói szemlélet. 

Reklámkezelési stratégiák megismerése, kritikus gondolkodás. 

A munka világára vonatkozó alapfogalmak megismertetése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A családi hagyományok szerepének és fontosságának felismerése. 

A fontosabb ünnepek tartalmi elemeinek ismerete a család és a társadalom 

szempontjából. 

Az egyéni és közösségi kapcsolatok szintjei és típusainak ismerete. 

Az alapvető konfliktuskezelő technikák megismerése. 

A családi szintű pénzügyi tervezés alapjainak ismerete és a tudatos vásárlói 

szemlélet elsajátítása – mi fontos és mi nem? 

Foglalkoztatottak és munkanélküliek; munkajövedelmek és a segélyek világa. 

Társadalomismeret: 

egyének és közösségek a 

történelemben. 

Kommunikáció –  

magyar nyelv és irodalom: 

konfliktusok az 

irodalmi/művészeti 

alkotásokban. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Hagyomány, példakép, konfliktus, nemzeti ünnep, családi gazdálkodás, 

foglalkoztatás, foglalkoztathatóság, munkanélküliség. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A környezetünk, amelyben élünk és az együttélés szabályai 

Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás Általános iskolai tanulmányok és egyéni (tanulási) tapasztalatok hasznosítása  

A komplex műveltség-

területhez kapcsolható 

fejlesztési feladatok 

Az életünket szabályozó, mindennapi dokumentumok megismerése, tájékozódás, 

eligazodás. 

A testmozgás és a táplálkozás szerepének megismerése életünkben, az egészséges 

életmód iránti igény felkeltése. 

Időtervezés és időfelhasználás: az iskolával kapcsolatos tanulói munkaterhek 

figyelembe vétele. 

Írott és íratlan szabályok megismerése, betartása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Eligazodás a mindennapokban használatos dokumentumokban – értelmezés, 

megkeresés, (menetrendek, használati utasítások stb.). 

Az egészséges életmód, egészségmegőrzés fontosságának belátása, lehetséges 

módszerek, (környezet, táplálkozás, mozgás stb. szerepe) 

Iskola és szabadidő – időterv készítése. 

A társadalmi/közösségi együttélést szabályozó írott (és íratlan) szabályozók 

(törvények, normák, erkölcsi alapvetések) ismerete, törekvés a betartásukra a 

közös munka során. 

Kommunikáció – magyar 

nyelv és irodalom: irodalmi 

és hétköznapi szövegek 

értelmezése. 

Társadalomismeret: 

törvény és jog szerepe a 

történelemben. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Környezet, életmód, életvitel, szabadidő; munkaidő, törvény, norma, erkölcs. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Projektek  

A tanulók éves teljesítményének a mérése 

Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás Általános iskolai tanulmányok és egyéni (tanulási) tapasztalatok  

A komplex műveltség-

területhez kapcsolható 

fejlesztési feladatok 

Projektek készítése, az ehhez szükséges képességek, kompetenciák. fejlesztése (pl. 

kommunikációs, szociális kompetenciák). 

A tanulók teljesítményének a mérése. 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Részvétel a projekt tervezésében, lebonyolításában és értékelésében; a 

projektmódszer megismerése. 

Szabad sáv: a választott tartalomnak és formának megfelelően. 

Részvétel a „tudáspróbán”. 

Minden műveltségterület: a 

projekthez kapcsolható 

tartalmi elemek.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Projekt, tervezés, külső és belső értékelés. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei az 

évfolyam végén 

A tanulók harmonikus beilleszkedése az iskola- és az osztályközösségbe.  

Aktív részvétel az osztályközösséget érintő programokban és feladatokban. 

Aktív részvétel a személyes fejlesztésre irányuló köz- és szakismereti programokban. 

Bekapcsolódás és aktív részvétel a tanulói értékelésekben. 

 

 

10. évfolyam 

 

Az Osztályközösség-építő program célja a 10. évfolyamon az, hogy erősítse a további tanulás 

fontosságát, azt a belátást, hogy az eredményes iskolai előrehaladás, a tanulás sikeressége 

nélkülözhetetlen a szakmatanulás és a szakképzettség megszerzése szempontjából. Emellett 

azok a területek kapnak nagyobb hangsúlyt, amelyek az osztályközösségen túlnyúló szakmai-

emberi és társadalmi-kulturális kapcsolatok kialakítására, ápolására, fenntartására irányulnak. 

Ebben a tanévben a fejlesztés hangsúlyai  

— az iskolai és az iskolán kívüli (folyamatos) tanulás erősítésére,  
— az iskolai és osztályközösségben túli szakmai, közösségi és egyéni kapcsolatok 

további fejlesztésére, a munkaerő-piaci és társadalmi integrációhoz szükséges 

szociális kompetenciák erősítésére tevődnek. 
 

Heti óraszám: 1 óra 

Éves óraszám: 36 óra 

Választott tankönyv: 

 

 

Témakörök Óraszám 

A közösségek belső világa(i) 16 óra 

„Itthon otthon vagyok!” 16 óra 

Projektek A tanulók éves teljesítményének a mérése 4 óra 

Összesen 36 óra 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

A közösségek belső világa(i) 

 
Órakeret 

16 óra 

Előzetes tudás A 9. évfolyam tematikai egységeiben tanultak, tapasztaltak.  

A komplex műveltség-

területhez kapcsolható 

fejlesztési feladatok 

Iskolai Házirend ismertetése, tűz-és balesetvédelmi oktatás 

Az iskola hagyományainak megismertetése.  
Megemlékezések (okt. 23.-a, Kommunista Diktatúra áldozatai, Holocaust, Nemzeti 

Összetartozás Napja) 

A tanulás támogatása. 

A deviáns magatartások /szokások felismertetése. 

A szabadidő-felhasználás fontosságának felismertetése 

Bekapcsolódás a „tabutémákról” folyó beszélgetésbe. 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az iskola múltjának és jelenének összehasonlítása (pl. évfordulók, ünnepek, jeles 

rendezvények, tablók az iskola folyosóin). 

Tanulás kortárs mentorokkal. 

A társadalmilag elfogadható /elfogadhatatlan magatartások /szokások 

felismerése, megkülönböztetése. 

A kultúra és a szubkultúra közötti összefüggések, különbségek felismerése. 

Nemek és terek: a plázáktól a stadionok világáig – a szabadidő eltöltésének 

megválasztása, az aktív és a passzív időfelhasználás különbségeinek ismerete. 

A divat szerepének felismerése a társadalomban. 

A felelős gondolkodás, cselekvés szerepének a felismerése a szex/szexualitás 

témakörben. 

Kommunikáció – magyar 

nyelv és irodalom: 

devianciák a művészetben. 

 

Társadalomismeret: 

a divat története. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Iskolai hagyomány, mentor, mentorálás, deviancia, deviáns magatartás, szubkultúra, 

plázakultúra, sport és kultúra, nemek és divat, szex, szexualitás. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
„Itthon otthon vagyok!” 

Órakeret 

16 óra 

Előzetes tudás A 9. évfolyam tematikai egységeiben tanultak, tapasztaltak. 

A komplex műveltség-

területhez kapcsolható 

fejlesztési feladatok 

A hazai régiók sajátosságainak megismerése különböző szempontok alapján. 

A régióktól a kistelepülésekig – a kulturális különbségek felismerése  

Népi hagyományok, népi mesterségek – tájak és emberek. 

Vendégvárás – vendégjárás (gasztronómiai utazás hazai tájakon). 

Alapvető ismeretek szerzése a világvallásokról. 

A példakép értékének és értelmének felismerése az önépítés, önmegvalósítás 

szempontjából. 

Pályaorientáció, pályatervezés segítése. 

A hosszabb távú tervezéshez szükséges realitásérzék, felelősségtudat alapozása, 

erősítése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A régiók egyes sajátosságainak megismerése. 
A hagyományos (népi) mesterségek ismerete, néhány hungarikum és a 

hozzátartozó tájegység összekapcsolása.  

A helyi sajátosságokban (vendégvárás – gasztronómia, borászat stb.) rejlő 

kulturális és gazdasági értékek fontosságának felismerése. 

Egyház(ak) és társadalom – a vallás szerepe a társadalomban és (kisebb) 

közösségekben. 

A példaképek szerepe a hétköznapokban és a média világában. 

Az egyéni pályatervezés, stratégia-készítés, a munkavégzés egyéni és társadalmi 

fontosságának felismerése, 

A banki műveletekkel kapcsolatos lehetőségek és veszélyek felismerése (pl. hitel, 

zálog, kölcsön). 

Társadalomismeret: 

földrajzi viszonyok és 

település kapcsolata. 

 

Kommunikáció – magyar 

nyelv és irodalom: 

hivatalos szövegek, 

dokumentumok 

létrehozása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Ország, régió, tájegység, hungarikum, vallás, egyház, szekta, gasztronómia, 

példakép, pályatervezés, stratégiai gondolkodás, munka, munkabér, bank, hitel, 

kölcsön, zálog, uzsora. 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Projektek  

A tanulók éves teljesítményének a mérése 

Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás A korábbi tanórákon és projektekben szerzett tudás és tapasztalat. 

A komplex műveltség-

területhez kapcsolható 

fejlesztési feladatok 

Projektek tervezéséhez, végrehajtásához szükséges kompetenciák fejlesztése. 

A tanulók teljesítményének a mérése. 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Részvétel a projekt tervezésében, lebonyolításában és értékelésében, a 

projektmódszer ismerete 

Szabad sáv: a választott formának és tartalomnak megfelelően. 

Részvétel a „tudáspróbán”. 

Minden műveltségterület: a 

projekthez kapcsolható 

tartalmi elemek. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Projekt, tervezés, kivitelezés, külső és belső értékelés. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei az 

évfolyam végén 

A tanuló részvétele a gyengébb eredményeket elérő tanulók tanulástámogatásában. 

A tanulók aktív részvétele az osztályközösséget érintő programokban és feladatokban. 

A tanulók képesek saját jövőjüket illetően reális karriertervek végiggondolására. 

Tudatosan alakítják és fejlesztik az iskolai és osztályközösségen túli 

szakmai/ közösségi és egyéni kapcsolataikat. 

Tudatosan építik/fejlesztik azokat a kompetenciáikat, amelyek a 

munkaerő-piaci és társadalmi integrációhoz nélkülözhetetlenek. 

 

11. évfolyam 
 

Az Osztályközösség-építő program célja a 11. évfolyamon az, hogy erősítse azokat a 

kompetenciákat, amelyek elősegítik az egyén számára a munkaerő-piaci és társadalmi 

integrációt, valamint az egyéni pálya- és karrierépítés tervezését. 

Ebben a tanévben a fejlesztés hangsúlyai  

— a társas kapcsolati kultúra,  
— a kultúra- és médiafogyasztás, 
— valamint a társadalmi-politikai együttélés és szerepvállaláshoz szükséges 

kompetenciák erősítésére tevődnek. 

 
Heti óraszám: 1 óra 

Éves óraszám: 32 óra 

Választott tankönyv: 

 

 

Témakörök Óraszám 

Globalizáció – lokalizáció 12 óra 

Kaleidoszkóp 12 óra 

Mit és miért tanultam az iskolában? 6 óra 

Projektek     A tanulók éves teljesítményének a mérése 2 óra 

Összesen 32 óra 

 

 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Globalizáció – lokalizáció 

Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás A 9. és 10. évfolyam tematikai egységeiben szerzett tudás és tapasztalat. 
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A komplex műveltség-

területhez kapcsolható 

fejlesztési feladatok 

Iskolai Házirend ismertetése, tűz-és balesetvédelmi oktatás 

A globalizáció (lokalizáció) fogalmának (és a hozzá kapcsolható 

folyamatoknak) az ismerete konkrét példákban. 

A nemzetközi térben szerveződő gazdasággal és munkaerő-piaccal 

kapcsolatos alapvető jellegzetességek ismerete. 

Alapvető politológiai alapfogalmak ismerete. 

A szűkebb és tágabb környezetben fellelhető kulturális sokszínűség 

felismerése és értékelése. 
Megemlékezések (okt. 23.-a, Kommunista Diktatúra áldozatai, Holocaust, Nemzeti 

Összetartozás Napja) 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Globalizáció, elszigetelt világok  

Globális gazdaságtól a helyi piacig. Összehasonlítás, 

különböztetés. 

Én és a politika – a nagypolitikától a helyi politikáig. 

A látható és a láthatatlan gazdaság (a fehér, a szürke és a 

feketegazdaság); munkaerő-piac nemzetközi térben. 

Népek és kultúrák. A sokszínű Kárpát-medence – kulturális 

kaleidoszkóp, nemzetiségek szokásainak megismerése, 

összehasonlítása. 

Társadalomismeret: 

globalizációs jelenségek, 

állampolgári jogok és 

kötelességek. 

Matematika: 

százalékszámítás, 

hatványozás  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Globalizáció, lokalizáció, tőzsde, bux, index, parlament, párt, ideológia, 

önkormányzat, választás, kulturális sokszínűség. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Kaleidoszkóp 

Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás A 9. és 10. évfolyam tematikai egységeiben szerzett tudás és tapasztalat. 

A komplex műveltség-

területhez kapcsolható 

fejlesztési feladatok 

A családi hagyományok szerepének és megőrzésük fontosságának felismerése. 

A kulturális fogyasztás sokszínű kínálata.. 

Az egyén felelősségének belátása mikro- és makroszinten a családtervezés 

fontosságát illetően. 

A tolerancia fogalmának megértése. 

Alapszintű ismeretek szerzése a törvények (jogalkotás) világáról. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Családi legendáriumok haszna, kultúra- és tapasztalatátadás rendje 

a nemzedékek között; élmények, tárgyi emlékek gyűjtése. 

A kulturális fogyasztás sokszínűségének megismerése, 

Családtervezés, gyermekvállalás – a döntések következményeinek 

felmérése. 
A nagy családok és a szinglik. 

Ő és én. 

Másság és tolerancia: elfogadó és elutasító attitűdök a 

társadalomban. 

A törvények világa – a hétköznapok szabályzóinak megismerése 

(az alkotmány, a törvények és a rendeletek). 

Jogszerű és jogszerűtlen, törvényes és törvénytelen, szankciók. 

Társadalomismeret: 

állampolgári jogok és 

kötelességek 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Családi hagyomány, családtervezés, tolerancia, törvény, rendelet, alkotmány. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Mit és miért tanultam az iskolában? 

 
Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás A 9. és 10. évfolyam tematikai egységeiben szerzett tudás és tapasztalat. 

A komplex műveltség-

területhez kapcsolható 

fejlesztési feladatok 

A „jó” iskola ismérveinek felismertetése (hatékonyság, 

eredményesség, minőség). 
 Az „iskolai tudás” szerepének összekapcsolása a szakmatanulás és az életpálya-

építés szempontjaival. 

Az LLL (élethosszig tartó tanulás) „filozófiájának” megismerése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az ideális iskola képe, ahogy a diákok szeretnék látni. 

Az iskolai tudás haszna és szerepe – elképzelések kialakítása, megvitatása. 

Az élethosszig tartó tanulás jelentőségének belátása, összekapcsolás az életpálya-

tervezéssel. 

Társadalomismeret: iskola 

a történelemben. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Minőség, hatékonyság, eredményesség, iskolai tudás, hétköznapi tudás, élethosszig 

tartó tanulás. 

  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Projektek  

A tanulók éves teljesítményének a mérése 

Órakeret 

2 óra 

Előzetes tudás A korábbi tanórákon és projektekben szerzett tudás és tapasztalat. 

A komplex műveltség-

területhez kapcsolható 

fejlesztési feladatok 

Projektek készítéséhez, a közreműködéshez szükséges kompetenciák 

továbbfejlesztése. 

A tanulók teljesítményének a mérése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Részvétel a projekt tervezésében, lebonyolításában és 

értékelésében, a projektmódszer ismerete. 
Szabad sáv: a választott tartalom és forma alapján. 

Részvétel a „tudáspróbán”. 

Minden műveltségterület: a 

projekthez kapcsolható 

tartalmi elemek.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Projekt, tervezés, külső és belső értékelés. 

 

A fejlesztés várt 

eredményei az 

évfolyam végén 

A tanuló ismerje fel a tudatos, saját értékeire épülő kultúra és 

médiafogyasztás fontosságát. 

Rendelkezzen azokkal a kompetenciákkal, amelyek a társadalmi-

politikai együttéléshez és szerepvállaláshoz nélkülözhetetlenek. 

Ismerje fel a családalapítással és gyermekvállalással kapcsolatos egyéni 

döntések egyéni és társadalmi szinten megjelenő következményeit. 

Legyen elkötelezett a folyamatos tanulás és tudásbővítés mellett. 
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Rajz és vizuális kultúra 
Alapelvek, célok, feladatok 

 
A felnőtté válás folyamatában különösen fontos az önismeret, a reális önértékelés erősítése, 

amely kiváltképp a tantárgy sajátosságából eredő alkotótevékenységhez kapcsolódó, egyénre 

szabott feladatokon keresztül érhető el. Ugyanakkor egyrészt a fejlesztési cél tartalmaként 

választott társadalmi problémák vizsgálata, másrészt a tantárgy jellemző módszertanából 

következő munkamódszer (pl. gyakori csoportmunka), erősítik a szociális kompetenciát, az 

egymás iránt érzett felelősségvállalást. 

 

9. évfolyam 

 

Heti óraszám: 0,5 óra 
Éves óraszám: 18 óra 

Választott tankönyv: 

 

Témakörök Óraszám 

Vizuális nyelv és technikák - Kifejezés, képzőművészet  4 óra 

Tárgy- és környezetkultúra - Tervezett, alakított környezet   8 óra 

Tárgy- és környezetkultúra - Az épített környezet története   6 óra 

Összesen  18 óra 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

 

Vizuális nyelv és technikák 

Kifejezés, képzőművészet 

 

Órakeret  

4 óra 

Előzetes tudás 

A vizuális kifejezés eszközeinek felhasználása az alkotómunka és a 

vizuális elemzés során. Önkifejezés alkalmazása az alkotó 

tevékenységekben. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Érzelmek, hangulatok, személyes gondolatok önálló vizuális 

megjelenítése. A kifejezésnek megfelelő kompozíció használata. 

Megfigyelt és elképzelt téri helyzetek ábrázolása. Önálló vélemény 

megfogalmazása saját és mások munkáiról. 

Tér-időbeni változások, folyamatok képi tagolásának pontos 

értelmezése és értelmezhető megjelenítése képsorozatokkal. 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

- A képi-plasztikai, a téri, a verbális, a zenei kifejezés hasonlóságainak és 

különbségeinek ismerete. 

- A képregény mint műfaj, híres képregények. Képregények filmes 

adaptációi (pl. Superman, Batman, Asterix 

A képregény mint művészet (pl. R. Lichtenstein). 

 Plakátok – szöveg vizuális megformálása. 

 

Informatika: számítógépes 

képszerkesztő program felhasználó 

szintű alkalmazása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Látványelemzés, nonfiguratív megjelenítés, kompozíció 

 

 
 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Tárgy- és környezetkultúra 

Tervezett, alakított környezet 

Órakeret  8 

óra 

Előzetes tudás 

A vizuális környezetben megfigyelhető téri helyzetek, színviszonyok pontos 

értelmezése és szöveges megfogalmazása. Megfigyelések alapján a vizuális közlések 

érdekében különböző rajzi technikák alkalmazása. Tárgyakkal, épületekkel, 

jelenségekkel kapcsolatos információk gyűjtése. Tárgykészítő, kézműves technikák 

alkalmazása. Gyakorlati feladatok önálló előkészítése.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Jelenségek, látványok vizuális megfigyelése és értelmezése során 

célirányos szempontok kiválasztása. Tárgyak, épületek felmérése, 

elemzése, értelmezése adott szempontok alapján. Az adott tárgynak 

megfelelő tárgykészítő technikák alkalmazása. Problémamegoldás a 

tervezés során. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 

 Belső terek, tárgyak átalakítása meghatározott célok (pl. közösségi terek 

intim részeinek kialakítása, hulladék kreatív újrahasznosítása) érdekében. Az 

ötletek szemléltetése tervvázlatok és/vagy makett, modell formájában. 

Matematika: Méretezés. 

Gondolatmenet követése. 

Absztrahálás, konkretizálás.  

Biológia-egészségtan: 

Lakókörnyezet és 

természetes élőhelyek. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Tervezés, felmérés, térelrendezés, műszaki ábrázolás, környezettudatos magatartás, 

környezetvédelem. Funkció, funkcionalizmus, díszlet, makett, modell 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Tárgy- és környezetkultúra 

Az épített környezet története 

Órakeret 6 

óra 

Előzetes tudás 

Azonosságok és különbségek célirányos megkülönböztetése az elemzésben. 

Tárgyakkal, épületekkel, jelenségekkel kapcsolatos információk gyűjtés. A látott 

jelenségek elemzéséhez, értelmezéséhez szükséges szempontok megértése. Önálló 

kérdések megfogalmazása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A vizuális környezet, tárgyak vizuális megfigyelése és a látvány 

értelmezése során célirányos szempontok kiválasztása. Különböző 

korú és típusú tárgyak, épületek pontos összehasonlítása különböző 

szempontok alapján, a következtetések célirányos megfogalmazásával. 

Különböző korokból származó épületek, tárgyak megkülönböztetése 

különböző szempontok alapján. A múlt tárgyi emlékeinek értékelése, 

jelentőségének megértése. 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

 A divat fogalmának (pl. öltözködés, viselkedésforma, zene, lakberendezés 

területén) elemző vizsgálata és értelmezése (pl. szubkultúrák viszonya a 

divathoz) a közvetlen környezetben tapasztalható példákon keresztül. 

 

 A környezetalakítás fenntarthatóságot szolgáló lehetőségeinek elemző 

vizsgálata és értelmezése konkrét példákon keresztül (pl. ökoház). 

 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: 

Társadalmi jelenségek 

értékelése. Társadalmi 

normák. Technológiai 

fejlődés. Fogyasztói 

társadalom. 

 

Biológia-egészségtan; 

földrajz: Környezet 

fogalmának értelmezése. 

Helyi természet- és 

környezetvédelmi problémák 

felismerése. 

Környezettudatos 

magatartás, fenntarthatóság. 

Kulcsfogalmak/f

ogalmak 

Alaprajztípus, alátámasztó és áthidaló elem, oszloprend, homlokzatosztás, megalitikus 

építészet, egyházi építészet, palota, lakóház, stíluskeveredés, divat, szubkultúra, design, 

funkcionalizmus. 

 

 

Osztályozóvizsga feltétele: 

A félévi osztályozóvizsga követelménye a leadott tananyag függvényében határozható meg, az év végi a 

továbbhaladás feltételeivel egyezik meg. 

Továbbhaladás feltétele: 

— Portfolió a tanév során készített munkákból. 
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Informatika 
 

 

Alapelvek, célok, feladatok 

 

 

Az információ és annak felhasználása központi szerepet foglal el a jelen kori társadalmak működésében. 

Az információ megszerzéséhez, megértéséhez, feldolgozásához, alkotó alkalmazásához szükséges ismeretek, 

készségek elsajátítása elengedhetetlen. Az intelligens és interaktív hálózati technológiák, szolgáltatások 

fejlődésével, valamint elterjedésével kibővültek a kommunikáció lehetőségei, ami jelentősen befolyásolja a 

személyközi társas kulturális kapcsolatokat.  

A tanulóknak gyakorlatot kell szerezniük a különböző kommunikációs technológiák használatában annak 

érdekében, hogy a dinamikusan változó kommunikációs környezetben eligazodjanak, tudatosan és felelősen 

éljenek az információszerzési és interaktív lehetőségekkel. Az oktatási rendszernek tehát lehetővé kell tennie, 

hogy a tanulók megismerkedhessenek az információs technológiákkal, valamint az információkezelés jogi és 

etikai szabályaival. 

Az informatikaoktatás célja a praktikus alkalmazói tudás, a készség- és képességfejlesztés. A műveltségi 

terület fontos feladata, hogy felkészítse a tanulókat az informatikai eszközök, információforrások önálló és 

csoportos használatára. 

Az informatikai eszközök átszövik világunkat, a számítógép mellett rengeteg intelligens eszköz jelenik meg. A 

szakközépiskolai évek során a magabiztos készségeken alapuló alkotó felhasználásra és a rendelkezésre álló 

informatikai eszközök lehetőségeinek bővítésére kerül a hangsúly. 

Napi életünk során sokszor kell döntéseket hoznunk a rendelkezésünkre álló információk alapján. A 

tanulók felismerik, hogy az informatikai eszközök segítségével, az alkalmazói ismeretek birtokában segíthetnek 

a hétköznapi életük során szükséges döntések előkészítésében.  

A problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel témakör hozzájárul az önismereti és a 

társas kapcsolati kultúra fejlesztéséhez. A problémamegoldás során a tanulók megtapasztalják, hogy egy 

nagyobb probléma akkor oldható meg hatékonyan, ha azt kisebb részekre bontják, és a feladat megoldása közben 

csoportban dolgoznak együtt. A csoportmunka szervezése hozzájárul az önismeret fejlesztéséhez, valamint a 

társak megértéséhez, elfogadásához. 

Szakközépiskolában a diákok az infokommunikáció során a szükséges információkat már önállóan 

fogalmazzák meg, önállóan keresik meg és használják. Képesek az információ hitelességének értékelésére. Az 

elkészült anyagaikat önállóan publikálják, megosztják az interneten (szöveges állományokat, képeket, 

multimédiás anyagokat). 

Az információs társadalom témakör tárgyalása során a tanulók a korosztálynak és a szakmai 

tanulmányaiknak megfelelő információkezeléssel kapcsolatos feladatokkal találkoznak, felkészülnek a veszélyek 

elhárítására, megismerik a jogi és etikai vonatkozásokat. Kiemelt szerepet kap az információforrások etikus 

alkalmazása és azok hitelességének értékelése.  

A könyvtárhasználat önálló tanulásának záró szakaszában cél, hogy a tanuló minél átfogóbb és 

modernebb könyvtárképpel rendelkezzen, ismerje saját igényeit, szokásait, tudását annak érdekében, hogy azt 

tudatosan és hatékonyan alkalmazhassa, fejleszthesse tanulmányai és a munka során is. A fejlesztés során az 

információs problémamegoldás folyamatának, a probléma megoldásának önálló, személyre, helyzetre szabott 

alakítása, irányítása zajlik tanulmányi, szakmai és hétköznapi helyzetekben. 
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9. évfolyam 

 

Heti óraszám: 1 óra 

Éves óraszám: 36 óra 

 

 

Témakörök Óraszám 

Az informatikai eszközök használata 4 óra 

Alkalmazói ismeretek 16 óra 

Problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel 6 óra 

Infokommunikáció 3 óra 

Az információs társadalom 4 óra 

Könyvtári informatika 3 óra 

Összesen: 36 óra 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 1. Az informatikai eszközök használata 
Órakeret  

4 óra 

Előzetes tudás Az operációs rendszer alapvető funkcióinak ismerete, alkalmazása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az informatikai környezet tudatos alakítása. Az egészséges munkakörnyezet 

megteremtése. 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az operációs rendszer, a számítógépes 

hálózat, valamint a kapcsolódó egyéb 

szolgáltatások megismerése és 

használata 

Az operációs rendszer és a 

segédprogramok kezelése, 

szolgáltatásai. A hálózatok felépítése. A 

helyi számítógépes hálózat kezelése és 

szolgáltatásai. Adatbiztonság és a 

kártékony programok. 

 

Az egészséges munkakörnyezet 

megteremtése 

Egészséges, ergonómiai szempontoknak 

megfelelő számítógépes 

munkakörnyezet kialakítása. 

Biológia-egészségtan: az 

érzékszervek védelmét 

biztosító szabályok, helyes 

szokások; a környezeti 

állapot és az ember 

egészsége közötti kapcsolat, 

igény az egészséges 

életkörülményekre. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Adatbiztonság. 

 
 
 
 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 2. Alkalmazói ismeretek 
Órakeret  

16 óra 

 2.1. Írott és audiovizuális dokumentumok elektronikus létrehozása 

Előzetes tudás 
Az operációs rendszer alapvető funkcióinak ismerete, alkalmazása. A digitális képek 

formáinak ismerete, képszerkesztő program használata. Karakter- és 

bekezdésformázások végrehajtása szövegszerkesztő programmal. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Nagyobb dokumentumok létrehozása, átalakítása, formázása. Körlevél készítése. 

Különböző formátumú produktumok készítése, a megfelelő formátum célszerű 

kiválasztása. Személyes dokumentumok létrehozása, átalakítása, formázása. 

Multimédiás dokumentumok készítése. Interaktív anyagok, bemutatók készítése. A 

feladat megoldásához szükséges alkalmazói eszközök kiválasztása és komplex 

használata. 
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Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Nagyobb dokumentumok létrehozása, 

átalakítása, formázása 

Nagyobb terjedelmű dokumentum 

szerkesztése. 

Élőfej, élőláb. 

Stílusok alkalmazása. 

Tartalomjegyzék készítése.  

Személyes dokumentumok létrehozása, 

átalakítása, formázása 

Fizika; kémia; biológia-

egészségtan: projektmunka 

elkészítése; kísérlet vagy 

vizsgálat jegyzőkönyvének 

elkészítése. 

Vizuális kultúra: Gyűjtött 

információ- és képanyagból 

írásos összefoglaló 

készítése. Médiahasználat. 

Körlevél 
A törzsdokumentum és az adattábla 

fogalmának megismerése. 

Dokumentum készítése körlevél 

funkció felhasználásával. 

Egyéb iskolai dokumentum készítése 

kiadványszerkesztő programmal. 

 

 

Különböző formátumú produktumok 

készítése, a megfelelő formátum 

célszerű kiválasztása 

Egyénileg készített, letöltött elemek 

(zene, fénykép, film, animáció stb.) 

elhelyezése közös multimédiás 

dokumentumban. 

Szöveg, kép elhelyezése a 

dokumentumban. 

 

Magyar nyelv és irodalom: 

szövegalkotás. 

 

Fizika; kémia; biológia-

egészségtan: vizsgálatok 

eredményének prezentálása; 

projektmunka bemutatása. 

Hangszerkesztés 
Digitális hangformátumok 

megismerése.  

A formátumok átalakítása. 

Hangszerkesztő program használata. 

Ének-zene: saját munkák, 

gyűjtések felhasználása az 

elektronikus hangalakítás 

során. 

Multimédiás dokumentumok készítése. 

Interaktív anyagok, bemutatók készítése 

A feladat megoldásához szükséges 

alkalmazói eszközök kiválasztása és 

komplex használata. 

Utómunka egy video szerkesztő 

programmal. 

 

Vizuális kultúra: Mozgóképi 

szövegkörnyezetben 

megfigyelt emberi 

kommunikáció értelmezése. 

Szövegkörnyezetben 

megfigyelt egyszerűbb (teret 

és időt formáló) 

képkapcsolatok, kép- és 

hangkapcsolatok 

értelmezése.  

Átélt, elképzelt vagy hallott 

egyszerűbb események 

mozgóképi megjelenítésének 

megtervezése, esetleg 

kivitelezése az életkornak 

megfelelő szinten (például 

story-board, animáció, 

interjú). 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Élőfej, élőláb, oldalszám, stílus, tartalomjegyzék, körlevél, törzsdokumentum, 

multimédia, videó. 
 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
3. Problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel 

Órakeret 

6 óra 

 3.1. A problémamegoldáshoz szükséges módszerek és eszközök 

kiválasztása 
 

Előzetes tudás 
Algoritmusleíró eszközök ismerete és használata, egyszerűbb algoritmusok megírása. 

Fejlesztői környezet használata. 
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A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Tantárgyi és egyéb problémák informatikai eszközök segítségével történő megoldása 

csoportmunkában, a megoldáshoz szükséges algoritmusok készítése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A problémák megoldásához szükséges eszközök és módszerek komplex 

alkalmazása 

A problémamegoldáshoz szükséges informatikai eszközök kiválasztása. 

Tantárgyi és egyéb problémák informatikai eszközök segítségével történő 

megoldása, a megoldáshoz szükséges algoritmusok készítése. 

Matematika: ismerethordozók 

használata. Számítógépek 

használata. 

Algoritmus követése, értelmezése, 

készítése.  

Matematikai modellek, 

alkalmazásuk módja. 

 

Kommunikáció – magyar nyelv és 

irodalom; idegen nyelvek; 

matematika; természetismeret 

(földrajz): szövegfeldolgozás. 

Problémák megoldása munkacsoportban. A problémamegoldó tevékenység 

tervezése 

Az iskolához és a köznapi élethez kapcsolódó problémák megoldásának 

tervezése és megvalósítása csoportmunkában.  

Projektmunkák informatikai eszközökkel történő kivitelezése. 

Matematika: ismerethordozók 

használata. Számítógépek 

használata. 

Algoritmus követése, értelmezése, 

készítése.  

Matematikai modellek (pl. 

számítógépes programok), 

alkalmazásuk módja.  

Modell (ábra, diagram) alkotása, 

értelmezése fogalmakhoz.  

Közelítő értékek meghatározása, 

egyenletek, egyenletrendszerek 

megoldása, diagramok készítése. 

 

Kommunikáció – magyar nyelv és 

irodalom; idegen nyelv; 

természetismeret (földrajz): 

szövegfeldolgozás. 

Kulcsfogalmak/fogalmak Probléma, tervezés, megvalósítás, projektmunka. 
 
 
 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
4. Infokommunikáció 

Órakeret  

3 óra 

 4.1. Információkeresés, információközlési rendszerek  

Előzetes tudás Információ keresése, a hiteles és nem hiteles információ megkülönböztetése, az 

információ kritikus értékelése.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A feladatok elvégzéséhez szükséges információk azonosítása, meghatározása, 

megkeresése, felhasználása. A dokumentumok önálló publikálása.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Önálló információszerzés 

Információkeresési stratégia. 

Tartalomalapú keresés. 

Logikai kapcsolatok. 

A szükséges információ önálló meghatározása, a találatok szűkítése, kigyűjtése, 

felhasználása. 

Kémia; biológia; fizika: 

természettudományos 

projektek kidolgozása, 

pályázati anyagok készítése. 

A számítógéppel segített 

tanulás módszereinek 

alkalmazása a mérés, 
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információkeresés, 

bemutatók és a 

kommunikáció segítésére.  

A problémamegoldásra 

irányuló, hatékony 

információkeresés. 

Az információk közlési célnak megfelelő alakítása, a manipuláció megismerése 

A találatok elemzése, értékelése hitelesség szempontjából.  

A közlés céljának felismerése. 

A reklámok manipulatív tevékenységének felfedése. 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: egy 

esemény információinak 

begyűjtése több párhuzamos 

forrásból, ezek 

összehasonlítása, elemzése, 

az igazságtartalom keresése, 

a manipulált információ 

felfedése. 

A publikálás módszereinek megismerése, szabályai 

Az elkészült dokumentumok publikálása hagyományos és elektronikus, internetes 

eszközökkel. 

Szövegek, képek, fotóalbumok, hang- és videoanyagok, weblapok publikálása az 

interneten. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Manipulálás, kétirányú információáramlás, adatfeltöltés. 

 
 
 
 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
5. Az információs társadalom 

Órakeret  

4 óra 

 5.1. Az információkezelés jogi és etikai vonatkozásai  

Előzetes tudás 

Informatikai biztonsággal kapcsolatos tapasztalatok. 

A számítógép vagy a programok használata során tapasztalt esetleges 

meghibásodások. A problémák megoldása érdekében alkalmazott eljárások.  

Infokommunikációs eszközök használata során tanúsított viselkedési módok 

megfigyelése, véleményezése.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Adatvédelmi fogalmak ismerete. 

Az információforrások hitelességének értékelése. 

Szerzői joggal kapcsolatos alapfogalmak megismerése. 

Az infokommunikációs publikálási szabályok megismerése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az adatvédelmi alapfogalmakkal és az információhitelesség megőrzési 

technikáival való megismerkedés 

Adatvédelmi fogalmak ismerete. 

Az információforrások hitelességének értékelése. 

Informatikai eszközök etikus használata. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: részvétel a 

társadalmi 

felelősségvállalásban. 

Szerzői jogi alapfogalmak. Az infokommunikációs publikálási szabályok 

megismerése 

Szerzői joggal kapcsolatos alapfogalmak megismerése. 

Az infokommunikációs publikálási szabályok megismerése. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: a célnak 

megfelelő 

információforrások, 

eszközök, módszerek 

kiválasztása.  

 

Magyar nyelv és irodalom: 

a források megjelölése, az 

idézés formai és etikai 

szabályai, jegyzetek 
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készítése, netikett. A 

forráskritika technikái. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Információs társadalom, informatikai biztonság, informatikai kultúra, információkezelés, 

adatvédelem, netikett, szerzői jog, szerzői alkotás, plágium, közkincs, szabad 

felhasználás. 
 
 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
6. Könyvtári informatika 

Órakeret 

3 óra 

Előzetes tudás 
Katalógus önálló használata. A települési könyvtár önálló használata. Önálló 

kézikönyvhasználat. A felhasznált irodalomjegyzék összeállítása segítséggel. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A könyvtári rendszer szolgáltatásai. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Könyvtártípusok, információs intézmények 

A könyvtári rendszer szerepének, lehetőségeinek megismerése. 

A települési közkönyvtár önálló használata. 

Könyvtárlátogatás.  

Magyar nyelv és irodalom: 

a tanulási képesség 

fejlesztése, kulturált 

könyvtárhasználat. 

Könyvtári szolgáltatások 

A könyvtári információs rendszer szolgáltatásainak rendszerezése, felhasználása a 

tanulásban.  

A könyvtárközi kölcsönzés funkciójának megértése. 

Könyvtári és közhasznú adatbázisok használati útmutató segítségével való önálló 

használata. 

Rendszeres, a céloknak megfelelő könyvtár- és internethasználat. 

Magyar nyelv és irodalom: 

könyvtárhasználat. 

 

Ének-zene: a könyvtár és az 

internet felhasználása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Könyvtári rendszer, múzeum, levéltár, információkeresési stratégia, rejtett bibliográfia, 

relevancia.  
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Osztályozóvizsga feltétele: 

A félévi osztályozóvizsga követelménye a leadott tananyag függvényében határozható meg, az év végi a 

továbbhaladás feltételeivel egyezik meg. 

 

Továbbhaladás feltétele:  

A tanuló az informatikai eszközök használata témakör végére 

ismerje különböző informatikai környezetek ergonomikus kialakításának szempontjait; ismerje a számítógép 

főbb egységeit; 

 

A tanuló az alkalmazói ismeretek témakör végére 

ismerje az összetett dokumentum formázásához szükséges eszközöket; 

tudjon dokumentumot stílusokkal formázni; 

tudjon körlevelet készíteni; 

tudjon multimédiás dokumentumot készíteni; 

ismerje a médiaszerkesztő programok fontosabb szolgáltatásait. 

 

A tanuló az problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel témakör végére 

legyen képes körülírni egy problémát, informatikai eszközökkel a megoldását megtervezni, megvalósítani, 

önállóan projektmunkát készíteni. 

 

A tanuló az infokommunikáció témakör végére 

legyen képes információkat szerezni, azokat hagyományos, elektronikus vagy internetes eszközökkel publikálni. 

 

A tanuló az információs társadalom témakör végére 

ismerje az adatvédelemmel kapcsolatos fogalmakat; 

legyen képes értékelni az információforrásokat; 

ismerje az informatikai eszközök etikus használatára vonatkozó szabályokat; 

ismerje a szerzői joggal kapcsolatos alapfogalmakat; 

ismerje az infokommunikációs publikálási szabályokat. 

 

A tanuló a könyvtári informatika témakör végére 

legyen képes bármely, a tanulmányaihoz kapcsolódó feladata során az információs problémamegoldás 

folyamatát önállóan, alkotóan végrehajtani. 
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Diószegi Sámuel Baptista Szakgimnázium és Szakközépiskola 

OM 100563 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

VI. Helyi tanterv  

a szakközépiskolai 

osztályok érettségire 

felkészítő 

évfolyamain 
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Célok és feladatok 
 

A szakközépiskolások érettségi vizsgára felkészítő képzése a szakközépiskola első három 

évfolyamát (vagy korábban szakiskolát / szakmunkásképző intézetet) végzett tanulók számára 

biztosítja az érettségi vizsgára történő felkészítést.  

Az érettségi vizsgára felkészítő képzés 2 évfolyamból áll (12., illetve 13.), amelynek 

programja a 3 éves szakközépiskolai közismereti programra épül. A képzés célja az, hogy 

olyan ismereteket nyújtson, illetve olyan készségeket, képességeket fejlesszen, amelyek 

átfogják az általános műveltség középiskolai körét. Ugyanakkor tekintetbe kell venni azt, 

hogy a szakközépiskola első hároméves szakasza során az alacsony közismereti óraszámok 

miatt nem nyílt lehetőség arra, hogy a tanulók az elvégzett évfolyamokon maradéktalanul 

elsajátítsák a Natban előírt követelményeket, ezért itt a hiányok pótlására különösen nagy 

hangsúlyt kell helyezni. 

Különösen az idősebb hallgatók esetében lehetőség nyílik az élet- és 

munkatapasztalatokra, valamint a korábbi (általános iskolai, illetve megszakított középiskolai) 

tanulmányok során megszerzett előzetes ismeretekre történő építkezésre.  

Az érettségi vizsgára felkészítő képzés megteremti az érettségi, a középfokra alapozott 

szakképzés, a felsőfokú továbbtanulás, a munkaerőpiacon történő előnyösebb elhelyezkedés, 

illetve a szakmai végzettség megszerzésének lehetőségét. A tananyag tantárgyi és 

tantárgyközi tartalmai, tevékenységformái közvetítik és továbbfejlesztik a kommunikációs és 

a tanulási képességeket az élethosszig tartó tanulás igényeinek és az erre való képességek 

kifejlődésének érdekében. Alkalmat adnak a tanulók életvitelének, társadalmi létformáiknak 

és a világban való tájékozottságuknak a továbbfejlesztésére. Rehabilitációs lehetőséget 

biztosítanak korábbi iskolai kudarcaik kompenzálására. Módot nyújtanak a tanulók 

személyiségének minél átfogóbb fejlesztésére, szocializálására. 

A kerettanterv hangsúlyt helyez arra, hogy a középfokú tananyag nemcsak ismeretek 

rendszere, hanem ezzel együtt bevált megismerési-tanulási és cselekvési módszerek 

elsajátítási eszköze is, az ismeretelsajátítástól elválaszthatatlan gondolkodási és cselekvési 

műveletek kifejlesztője. Ily módon törekszik a műveltség elvontabb elméleti és konkrétabb, 

gyakorlati szintjeinek egyensúlyára, az elméleti és a gyakorlati gondolkodás közti átmenetek 

létrehozására – különös tekintettel az érettségire, illetve a felsőfokú továbbtanulás 

lehetőségeinek biztosítására. Hangsúly került a reproduktív gondolkodás továbbfejlesztési 

lehetőségeinek biztosítására, a problémamegoldó és a kreatív működés irányába.  

Az érettségi vizsgára felkészítő képzés kerettantervét nappali, esti és levelező 

munkarend mellett bármely más munkarendben is lehet alkalmazni, azokban, amelyeknek a 

feltételei rendelkezésre állnak, illetve amelyet a köznevelési törvény lehetővé tesz. 
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Tantárgyak és óraszámok 

 

Évfolyam/ 

Tantárgyak 

12. 

Nappali 

tagozat 

13. 

Nappali 

tagozat 

12. 

Esti tagozat 

13. 

Esti tagozat 

Magyar nyelv és irodalom  6 6 3 3 

Idegen nyelv  6 6 3 3 

Matematika  6 6 3 3 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek 
4 5 3 3 

Természetismeret 2 – 1 – 

Informatika  2 2 1 1 

Testnevelés és sport  5 5 – – 

Osztályközösség-építő 

program 
1 1 – – 

Szabadon tervezhető órakeret 3 5 4 5 

Összesen (közműveltségi 

óraszámok) 
35 36 18 18 

 

 

 

 

A szabadon tervezhető órakeret felhasználása után: 

 

 

 

Évfolyam/ 

Tantárgyak 

12. 

Nappali 

tagozat 

13. 

Nappali 

tagozat 

12. 

Esti tagozat 

13. 

Esti tagozat 

Magyar nyelv és irodalom  6 7 3 3 

Idegen nyelv  7 6 3 3 

Matematika  7 7 3 3 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek 
5 6 3 3 

Természetismeret B+Fö 2 – 1 – 

Informatika  2 2 1 1 

Testnevelés és sport  5 5 – – 
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Osztályközösség-építő 

program 
1 1 – – 

Érettségire felkészítés - 2   

Összesen (közműveltségi 

óraszámok) 
35 36 18 18 

  



 

746 

 

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 

12. évfolyam 

Heti óraszám: 6 

Irodalom: 4 (144 óra) 

Magyar nyelv: 2 (72 óra) 

Éves óraszám: 216 

 

 

Magyar nyelv 

 

Témakör Tartalom Óraszám 

A tanulók 
teljesítményének a 
mérése 

Bemeneti és kimeneti mérés 2 óra 

Kommunikáció, 
tömegkommunikáció 

A verbális és nem verbális kommunikáció kódjai, az élőszó 
zenei kifejezőeszközei, nonverbális kommunikáció. 
A kommunikáció típusainak, jellemzőinek megismerése: 
személyes, csoportos, nyilvános és tömegkommunikáció. A 
tömegkommunikáció jellemzői, funkciói, megjelenési 
formái, nyelvi és képi kifejezési formái. Néhány 
tömegkommunikációs műfaj megismerése 

14 óra 

Nyelvi szintek, a nyelv 
grammatikai jellemzői 

Hangtani ismeretek 
A hangkapcsolódási szabályosságok típusai és a helyesírás 
összefüggése. 
Alaktani sajátosságok 
A szavak szófaji rendszerbe sorolásának kritériumai, 
A szószerkezet fogalma 
A mondatrészek fogalma, 
A mondat fogalma 
 

12óra 

Szövegértés, 
szövegalkotás 

A szöveg tartalmának, céljának megfelelő jegyzetelési 
technika kialakítása. 
A társalgás általános szerkezetének, szabályszerűségének 
megfigyelése. 
A leggyakoribb hivatalos szövegtípusok szerkezetének, 
formájának megismertetése, 
Az esszéírás technikájának megismerése és alkalmazása 
 

11 óra 

Helyesírási ismeretek Az alapvető helyesírási alapelvek felismerése, használata, 
írásjelek adekvát használata 
A helyesírás alapelvei, megismert főbb szabályszerűségei.  
A szöveg központozásának szabályai, használata, az írásjelek 
funkciója. 
Helyesírási gyakorlatok az egybe- és különírás, a gyakoribb 
tulajdonnevek írására 

8 óra 

A szöveg A szövegszervező erők megismertetése és alkalmazása a 
gyakorlatban. A szöveg általános szerkezetének, a 

10 óra 



 

747 

 

szövegértelem összetevőinek megfigyelési és értelmezési 
képességének fejlesztése a legjellemzőbb szövegtípusokon. 
A szövegelemző képességek fejlesztése 

Stilisztikai 
alapismeretek 

Stílus, stilisztika 
Stílusréteg (társalgási, tudományos, publicisztikai, hivatalos, 
szónoki, irodalmi). 
Szókép (metafora, szinesztézia, metonímia, szinekdoché, 
összetett költői kép, allegória, szimbólum).  
Alakzat 
 

8 óra 

Jelentéstan A hangalak és jelentés viszonyának felismerése 
A magyar szórend  
A jelentés szerepe a nyelvi szerkezetek kialakításában 
 

7 óra 

Összesen: 72 

   
 

 

Irodalom 

 

Témakör Tartalom Óraszám 
Ráhangolás, 
esztétikai bevezető 

Valóság és a képzelet összefüggései a műalkotásokban. 
Az irodalmi nyelv teremtő ereje. 
Szerző, mű, befogadó viszonya 

10 óra 

Világirodalom – 
görög mitológia, 
antik görög epika és 
líra, római irodalom 

Az irodalmi alapműveltség építése. Irodalmi alapformák, 
műfajok, motívumok befogadása, értelmezése. 
Mitológiai történetek és hősök különféle feldolgozásokban; 
történettípusok 
Homérosz: Iliász, Odüsszeia (részletek 
Irodalmi alapformák, történetek és motívumok hatása 

 

4 óra 

Színház- és 
drámatörténet – az 
antik színház és 
dráma 

Az antik görög színház jellemzői. 
Szophoklész: Antigoné  
Az antik dráma hatása a drámatörténetre.  

 

8 óra 

Világirodalom – 
Biblia 

Szemelvények az Ószövetségből (a héber Bibliából)  
(pl. Teremtéstörténet; Káin és Ábel; A vízözön; Bábel tornya; 
József története, Mózes és a tízparancsolat; próféták; Jónás 
története; zsoltárok). 
Szemelvények az Újszövetségből (pl. Máté evangéliuma; 
példabeszédek, pl. A tékozló fiú; Az irgalmas szamaritánus; a 
passió; Pál apostol „szeretethimnusza”; az Apokalipszis egy 
részlete). 
A bibliai hagyomány továbbélése az európai és a magyar 
szóbeli és írásos kultúrában 

6 óra 

Világirodalom – az 
európai irodalom a 

Szemelvények a 14-16. századi európai reneszánsz 
irodalomból. Az itáliai kora reneszánsz irodalomból: Petrarca: 

5 óra 
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14–16. században 
(reneszánsz) 

Daloskönyv (egy-két szonett), Boccaccio: Dekameron (egy 
novella). 

 
Középkori 
nyelvemlékek 

Középkori írásbeliség, műfajok, nyelvemlékek. Halotti beszéd 
és könyörgés; Ómagyar Mária-siralom. 

 

2 óra 

Janus Pannonius 
portréja 

Janus Pannonius lírája, jellemző témái (pl. öntudat, békevágy, 
betegség): Pannónia dicsérete. 
Epigrammák és elégiák (pl. Egy dunántúli mandulafáról, Búcsú 
Váradtól). 

 

3 óra 

Balassi Bálint 
portréja 

Balassi Bálint lírája; költői tudatosság; az életmű néhány 
tematikus és formai jellemzője. 
Egy katonaének (kompozíció, értékrend). 
Legalább további két mű értelmezése 

8 óra 

Színház- és 
drámatörténet – az 
angol színház a  
16-17. században és 
Shakespeare 

Az angol színház a 16-17. században (színház, előadás és 
dramaturgia összekapcsolódása). 
Shakespeare egy drámája (Hamlet/esetleg Romeo és Júlia 
vagy más, választott mű).  

 

6 óra 

Színház- és 
drámatörténet – a 
francia klasszicista 
színház (17. század) 

A klasszicista normatív esztétika sajátosságainak (műfaji 
hierarchia, szabályok); a korabeli elvárások és a dramaturgia 
összefüggésének felismertetése. A komikum műfajformáló 
minőségének és változatainak megértése. Műelemző 
képesség fejlesztése: egy mű részletes elemzése, a hősök 
jellemzése, magatartásuk, konfliktusaik értékelése. 

4 óra 

Látásmód – Zrínyi 
Miklós 

Magyar barokk irodalom.  
Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem (részletek); a barokk eposz 
(szerkezet; koncepció; embereszmény/a főhős mint Krisztus 
katonája; értékrend). 

 

3 óra 

Világirodalom – az 
európai irodalom a 
18. században 

A felvilágosodás irodalmának jellemző műfajai és 
stílusirányzatai: klasszicizmus, szentimentalizmus 
(érzékenység), rokokó.   
Művek, szemelvények az angol, francia és német irodalomból. 

 

5 óra 

Magyar irodalom a 
18. században – 
portrék: Csokonai 
Vitéz Mihály, 
Berzsenyi Dániel 

Kazinczy Ferenc irodalomszervező tevékenysége és írói 
munkássága (legalább egy epigrammája). 
Csokonai Vitéz Mihály portréja; életművének műfaji, formai és 
stiláris sokszínűsége: A Reményhez, A tihanyi Ekhóhoz és  még 
legalább egy mű (pl. Az estve, Tartózkodó kérelem, A 
Magánossághoz) alapján. 
Berzsenyi Dániel portréja; jellemző műfajok, témák, 
életérzések költészetében. A közelítő tél, A magyarokhoz I. és 
legalább még egy mű (pl. Levéltöredék barátnémhoz, 
Osztályrészem) értelmezése. 

 

12 óra 

Világirodalom – az 
európai irodalom a 

Felvilágosodás, regény. A felvilágosodás eszmerendszerében 
felvetett erkölcsi problémák. A szabadság eszményének 

6 óra 
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19. század első 
felében (romantika 
és realizmus 

különböző megközelítései. Az eszmetörténeti korszak, 
filozófiai irányzat és stílusirányzat kategóriáinak 
megkülönböztetése, összefüggések megvilágítása. 

Színház- és 
drámatörténet – 
Katona József: Bánk 
bán 

Katona József: Bánk bán – sok szempontú műértelmezés, az 
alábbiak alapján: 

‒ magánéleti és közéleti konfliktus, alapkérdések;  
‒ a szereplők körei, Bánk összeomlása; a címszereplő 

megítélésének változatai; 
‒ felépítés, szerkezeti megoldások (az V. felvonás 

szerepe). 

 

6 óra 

Magyar irodalom a 
19. század első 
felében – portrék: 
Kölcsey Ferenc, 
Vörösmarty Mihály 

Magyar irodalmi élet a 19. század első felében. A reformkori 
nemzeti romantika. 
A népiesség programjai. 
Kölcsey Ferenc alkotói portréja; közéleti szerep, egyéni és 
közösségi sors. Hymnus és még egy lírai alkotása (pl. 
Elfojtódás; Vanitatum vanitas; Zrínyi dala; Zrínyi második 
éneke). 
Értekező prózája (pl. Nemzeti hagyományok és/vagy a 
Parainesis részlete). 
Vörösmarty Mihály portréja. Romantikus világlátás, tematika 
és képalkotás lírában és drámában a Szózat; az Előszó és még 
egy-két lírai alkotás (pl. Késő vágy; Gondolatok a könyvtárban; 
Az emberek; A vén cigány) alapján, illetve a Csongor és Tünde 
értelmezésével (pl. alapkérdések, értékszerkezet, motívumok, 
műfaji sajátosságok: mesejáték/drámai költemény).  

 

12 óra 

Életmű – Petőfi 
Sándor 

Petőfi Sándor életműve.  
Pályaszakaszok (életérzések, költői magatartás) és jellemző 
alkotások. 
A népi szemléletmód hatása; romantika és népiesség.   
Témák (pl. szerelem, táj, ars poetica), versciklusok; lírai 
műfajok és líratípusok (pl. dalok, helyzetdalok, ódák, elégiák, 
rapszódiák; tájlíra, forradalmi látomásvers) és versformák 
változatossága;  
A puszta, télen; A XIX. század költői; Európa csendes, újra 
csendes…; Szeptember végén és még legalább három–négy 
lírai alkotás elemző feldolgozása.  
Verses epika (pl. A helység kalapácsa mint eposzparódia; 
és/vagy Az apostol. 
A tanuló 

 

12 óra 

Látásmód – Jókai 
Mór 

Jókai alkotásainak jellemzői, műfaji változatok az 
életművében;  
regényírói művészetének sajátosságai a romantikus 
prózaepika jegyében.  
Jókai Mór: Az arany ember (esetleg más regényének) elemző 
értelmezése sok szempontú megközelítéssel, pl.: a romantika 
megjelenési formái; műfaji változat; szerkezet, 
jellemábrázolás, hangnemi és motivikus összetettség. 
A tanuló 

5 óra 
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Életmű – Arany 
János 

Arany János életműve. Pályaszakaszok (életérzések, költői 
magatartások) és jellemző alkotások. (Letészem a lantot, 
Epilogus és legalább még két–három lírai alkotás.) 
A ballada műfaji sajátosságai; tematikus és 
szerkesztésmódbeli különbségek a két balladakorszak 
alkotásaiban (A walesi bárdok és még legalább egy-két 
ballada). 
A Toldi estéje elemző bemutatása.  
A tanuló  

 

14 óra 

Színház- és 
drámatörténet – 
Madách Imre: Az 
ember tragédiája 

Madách Imre: Az ember tragédiája – sok szempontú 
műértelmezés. 
A drámai költemény műfajának következményei a szerkezetre 
és hősökre. 
Felépítés (cselekményszerkezet: keret- és történeti színek, 
személyiségközpontúan/lírai szerkezet: tematikus, szétválás-
sorozat).  
Problematika, történelemszemlélet, bölcseleti háttér 
(szabadelvűség és pozitivizmus).   
Az idő, tér, anyag szerepe az emberiség és különböző szellemi 
irányok történetében. 
 

 

3 óra 

Világirodalom – az 
európai epika és líra 
a romantika után 
(19. század második 
fele) 

Romantika és realizmus, hőstípusok (pl. karrierista hős, a 
felesleges ember, a hivatalnok). Az epikában a romantika és 
realizmus együtthatásának, folytonosságának felismertetése, 
a realista és naturalista stílusirányzat jellemzőinek 
értelmezése. Felkészítés világirodalmi alkotások önálló 
értelmezésére, stílusirányzatok jellemző jegyeinek 
felkutatására. 

4 óra 

Magyar irodalom a 
19. század második 
felében – portré: 
Mikszáth Kálmán 

A 19. század második felének irodalmi jellemzői – Vajda János. 
Mikszáth alkotásainak jellemzői, témák, motívumok és műfaji 
változatok az életművében;  
írásművészetének sajátosságai, stílusszintézise. 
A jó palócok novelláinak világa (legalább két mű elemzése).  
Egy Mikszáth-regény (pl. Beszterce ostroma) elemző 
értelmezése 

6 óra 

 

 

 

13. évfolyam 

 

Heti óraszám: 6 

Irodalom: heti 4 óra (124) 

Nyelv: heti 2 (62) 

Éves óraszám: 186 
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A magyar nyelvi képzés alapvető és elsődleges célja a felkészülés az érettségire. Ezért az 

ismeretek elosztása, rendszerezése, arányainak meghatározása az érettségi vizsga 

követelményeinek alapján történik. Minden ennek rendelődik alá. 

Magyar nyelv 

 

Témakör Tartalom Óraszám 

Kommunikáció Tájékozottság különféle beszédhelyzetek megítélésében; 
megfelelő stílus és magatartás megtalálása ismeretlen 
kommunikációs helyzetben is 
Kommunikációs zavarok felfedezése, elhárítása. 
A mindennapi társalgásban, a nyilvános kommunikációs 
színtereken, valamint az internetes felületeken előforduló 
manipulációs szándékok, hibás következtetések felismerése. 
A reklámok, internetes felületek verbális és nem verbális közlési 
szándékának felismerése. 
A vizsgaszituáció (érettségi, munkahelyi megmérettetés) 
összetevőinek megértése 

8 óra 

Retorika A kulturált vita, véleménynyilvánítás gyakorlása.  
A beszéd felépítése, a beszéd megszerkesztésének menete az 
anyaggyűjtéstől a megszólalásig. 
Az érv felépítése. Az érvelés logikája 

14 óra 

Általános 
nyelvészeti 
ismeretek 

A nyelv mint jelrendszer, a nyelv mint a gondolkodás része. A 
kommunikáció univerzális jellege. Jelek, jeltípusok 
Felkészülés az érettségire (az ismeretek tételek szerinti 
rendezése). 

9 óra 

Pragmatikai 
ismeretek 

A nyelvhasználat a beszélgetés, a társalgás főbb összetevőinek, 
a különféle beszédaktusok szerepének, megnyilvánulási 
formáinak megfigyelése, az együttműködési elvek tudatos 
használata, illetve megsértésük következményeinek 
megtapasztalása. 
A társalgásban előforduló néhány jellemző deixis forma 
szerepe. 
Az udvariassági formák használata. 

5 óra 

Szövegalkotás Lényegre törő, világos felépítésű, információban gazdag, 
kifejtett szöveg alkotása a tájékoztató, érvelő, meggyőző, vitázó 
közlésformák valamelyikében (pl. digitális formában, 
multimédiás kiegészítésekkel) 

14 óra 

Nyelv és 
társadalom 

Nyelvünk helyzete a határon túl. Hazánkban élő nemzetiségiek 
nyelvhasználata.  
A nyelvművelés fogalma, kérdései, feladata, színterei; a nyelvi 
norma. 
A nyelvváltozatok rendszere, vízszintes és függőleges 
tagolódásuk. 
A köznyelv jellemzői, használati területe. 
A nyelv társadalmi tagolódása szerinti csoportnyelvek, azok 
jellemző használati köre, szókincse. 
A szleng és az argó fogalma, kialakulásuk, jellemző 
előfordulásuk, funkciójuk. 

6 óra 
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A nyelv területi tagolódása: a leggyakoribb nyelvjárásaink 
jellemzői, területi megjelenésük, a regionális köznyelv jellemzői. 
 

Nyelvtörténet Változás és állandóság a nyelvben. A magyar nyelv eredete, 
finnugor rokonságának bizonyítékai, története, kutatói.  
A nyelvtörténeti kutatások forrásai: kézírásos és nyomtatott 
nyelvemlékek.  
A magyar nyelv történetének főbb korszakai, a legfontosabb 
nyelvemlékeink (A tihanyi apátság alapítólevele, Halotti beszéd, 
Ómagyar Mária-siralom) megismerése. Nyelvtörténeti-
nyelvtudományi kézikönyvek (pl. A magyar nyelv történeti-
etimológiai szótára – TESZ) megismerése, használata.  
A szókincs jelentésváltozásának főbb típusai, tendenciái. 
A nyelvújítás története, hatása, értékelése, ortológus-neológus 
vita főbb állomásai és szereplői, a magyar nyelv 
sztenderdizációja. 

6 óra 

 

 

 

Irodalom 

 

Témakör Tartalom Óraszám 

Magyar irodalom – a 
Nyugat és első 
nemzedéke 

A Nyugat mint folyóirat és mozgalom; szerkesztők, 
kritikusok, nemzedékek; célkitűzések. 
Juhász Gyula költészetének sajátosságai (pl. 
impresszionizmus, nosztalgia, emlékezés; legalább egy 
műve, pl. Tiszai csönd, Milyen volt; életképszerűség, leíró 
jelleg, pl. Tápai lagzi).  
Tóth Árpád lírájának jellemzői; tematikája, hangnemei, 
formái (magányélmény, elégikusság, impresszionizmus stb., 
legalább egy-két műve, pl. Hajnali szerenád, Esti 
sugárkoszorú, Elégia egy rekettyebokorhoz, Lélektől lélekig, 
Jó éjszakát!). 
Egy folyóirat (időszaki kiadvány) periodicitása, felépítése, 
folyóiratcikkek visszakeresése, hivatkozása 

10 óra 

Életmű – Ady Endre Ady Endre életműve. Kötet- és cikluskompozíció; költői 
szerepvállalás, az innováció szándéka. Klasszikus modernség, 
szecessziós-szimbolista látásmód; a versritmus megújítása. 
Meghatározó korszakok (pl. költői indulás, világháború), 
kötetek (pl. Új versek, A halottak élén), témák, motívumok 
(pl. magyarság, istenes, létharc, látomásszerű tájvers, ars 
poetica; élet-halál, hajó, ugar ) alapján.  
Jellemző alkotásainak értelmezése A Sion-hegy alatt; Góg és 
Magóg fia vagyok én...; Kocsi-út az éjszakában és még négy-
öt mű (memoriterek is), pl. Párisban járt az Ősz; A magyar 
ugaron; Harc a Nagyúrral; Hunn, új legenda; Bujdosó kuruc 
rigmusa; Az eltévedt lovas; Emlékezés egy nyár-éjszakára 

14 óra 
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stb., esetleg egy-egy részlet publicisztikájából is). 
 

Portré – Móricz 
Zsigmond 

Móricz alkotásainak jellemzői, írásművészetének 
sajátosságai; naturalista és realista ábrázolásmódja. 
Tárgykörök, témák (pl. paraszti, dzsentri; szegénység) és 
műfaji változatok (novella, elbeszélés, történeti példázat, 
idill-típusú regény stb.).  
Novelláinak világa (legalább két mű elemzése, pl. Tragédia, 
Szegény emberek, Barbárok). 
Egy Móricz-regény (pl. Úri muri, Rokonok, Sárarany, Az Isten 
háta mögött) elemző értelmezése, sok szempontú 
megközelítéssel, pl. műfaji változat; szerkezet, 
jellemábrázolás, elbeszéléstechnika, nézőpont, 
közlésformák, hangnemek, írói előadásmód; problematika 
(pl. vívódó hősök, dzsentriábrázolás).  
 

10 óra 

Avantgárd irányzatok 
a világirodalomban –  
a magyar avantgárd 

Futurizmus, expresszionizmus, szürrealizmus: néhány alkotó, 
néhány irodalmi alkotás (pl. Marinetti, Majakovszkij; Trakl, 
G. Benn; Apollinaire, Éluard műveiből). 
A magyar avantgárd sajátosságai, az aktivizmus programja; 
Kassák Lajos szerepe (egy-két művének ismerete, pl. 
Mesteremberek; A ló meghal...). 
 

4 óra 

Életmű – Kosztolányi 
Dezső 

Kosztolányi Dezső életműve.  
Pályaszakaszok, életérzések, költői magatartásformák; 
világkép, művészetfelfogás (homo aestheticus); 
stílusirányzatok (pl. impresszionizmus, expresszionizmus); 
viszonya az anyanyelvhez. 
Jellemző lírai tematika; hangnemek, műfajok, versciklusok 
(pl. A szegény kisgyermek panaszai); Számadás-kötet; kis- és 
nagyszerkezetek; ars poeticák; legalább négy lírai alkotás, 
köztük: Hajnali részegség, Halotti beszéd. 
Novellák (pl. A kulcs, Fürdés stb.) és novellaciklusok (Esti 
Kornél-novellák). 
Egy Kosztolányi-regény (pl. Édes Anna, Pacsirta) elemző 
értelmezése, sok szempontú megközelítéssel. 

13 óra 

Életmű – Babits 
Mihály 

Babits Mihály életműve. Pályaszakaszok, kötetek, költői 
magatartásformák (pl. pályakezdés; világháborúk ideje; kései 
költészet); életérzések, világkép, értékrend, 
művészetfelfogás (homo moralis); a bölcseleti, filozófiai 
érdeklődés hatásai. Magyarság és európaiság. 
Szerepe a Nyugat mozgalmában; irodalmi kapcsolatai. 
Stílusirányzati sokszínűsége (pl. impresszionizmus, 
szecesszió, szimbolizmus); klasszicizálás, antikizálás; 
hagyomány és modernség egysége.  
Jellemző lírai tematika, költői magatartás (békevers, pl. 
Húsvét előtt; a prófétaszerep elutasítása vagy vállalása, pl. 
Mint különös hírmondó); versszerkezetek, hangnemek, 
formák, motívumok gazdagsága (pl. Esti kérdés, Ősz és 
tavasz között); ars poeticus alkotások (pl. A lírikus epilógja; 
Cigány a siralomházban; Csak posta voltál).  

13 óra 
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A Jónás könyve mint az ószövetségi példázat parafrázisa. 
Jónás és az Úr magatartása 

Életmű – József Attila József Attila életműve. Pályaszakaszok, életérzések, költői 
magatartásformák (pl. Tiszta szívvel; Tudod, hogy nincs 
bocsánat); világkép, költészetfelfogás (pl. Ars poetica; 
Thomas Mann üdvözlése). 
Jellemző lírai tematika (pl. Külvárosi éj; Óda; Nem emel föl); 
gondolati költészet 1932-1934 között (pl. Téli éjszaka; 
Reménytelenül; A város peremén); kései költészet (közéleti, 
pl. Levegőt; A Dunánál; Hazám; szerelmi, pl. Nagyon fáj; 
tragikus önsors-versek, pl. Karóval jöttél; Talán eltűnök 
hirtelen...). Versszerkezetek, verstípusok, hangnemek, 
formák, témák, motívumok (pl. gyermek, éjszaka, külváros, 
bűntudat) gazdagsága. 
Komplex költői képek (síkváltások). 
 

14 óra 

Portré – Radnóti 
Miklós 

Radnóti Miklós portréja. Életút és életmű egysége 
(haláltudat, munkaszolgálat, lágervers; idill és tragikum). A 
kor jellemzői (pl. Töredék), Radnóti tragédiája és költői 
magatartásformái (jóság, tiltakozás, lázadás, emlékezés, 
emberség, hazaszeretet, pl. Nem tudhatom, hitvesi 
költészet, pl. Tétova óda, Levél a hitveshez). 
Jellemző műfajok, témák, életérzések költészetében; 
műveinek formai és stiláris sajátosságai (avantgárd, szabad 
vers, klasszicizálás stb.). 
Eklogaciklusa (a Hetedik ecloga és legalább még egy mű 
alapján, pl. Negyedik ecloga). A Tajtékos ég és a Bori notesz 
(pl. Erőltetett menet, Razglednicák). 
 

13 óra 

Portrék – Szabó 
Lőrinc, Márai Sándor, 
Pilinszky János, 
Weöres Sándor, 
Ottlik Géza 

A választott szerzőkhöz, művekhez kacsolódó fogalmi 
ismeretek 
Felkészülés az érettségire 

8 óra 

Látásmódok – Illyés 
Gyula, Németh 
László, Örkény István, 
Nagy László, Füst 
Milán 

A választott szerzőkhöz, művekhez kacsolódó fogalmi 
ismeretek 
Felkészülés az érettségire 

8 óra 

Portrék, látásmódok 
a kortárs irodalomból 
(választható szerzők, 
művek) 

Szemelvények a kortárs szépprózai alkotásokból, lírai 
művekből, esszéirodalomból. 
A kortárs dráma és színház világa (egy választott mű 
elemzése).   
Irodalmi díjak és díjazottak (a Nobel-díjas Kertész Imre 
Sorstalanság című regénye). 
Kortárs irodalmi élet. A választott szerzőkhöz, művekhez 
kacsolódó fogalmi ismeretek. 
A tanuló 
 

8 óra 

Az irodalom 
határterületei – a 

Az irodalom filmen; filmes feldolgozások. Film- és 
könyvsikerek, divatjelenségek. A régió kulturális 

9 óra 
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régió kulturális 
hagyományai 

hagyományai. 

 

 
TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK  

 

Kerettanterv 

 
A középiskolai történelemtanítás az általános iskolai ismeretekre és tevékenységekre épül, 

jellegét tekintve azonban már forrás- és tevékenységközpontú. Olyan nevelő-oktató tevékenység, 

amelynek célja az általános történelmi műveltség kiterjesztése és elmélyítése, valamint a 

magasabb műveltség megalapozása. A történelmi tanulmányoknak jelentős szerepük van a tanulói 

személyiség fejlődésében, társadalmi cselekedeteik tudatosulásában. Fontos a történelmi 

eseményekben részt vevő egyének és csoportok nézeteinek és tetteinek megismerése, az ezek 

mögött húzódó motívumok, szándékok és élethelyzetek felismerése, megértése, a résztvevők 

felelősségének belátása.  

Az iskola és benne a történelemtanítás egyik fő feladata értékek közvetítése. Olyan alapvető 

normákról, értékekről van szó, mint a nemzeti azonosságtudat kialakítása a magyar történelem 

feldolgozásával; az európai és egyetemes demokratikus értékrend kialakítása az egyetemes 

történelem elemzésével. Ezeken túl a társadalomismereti tantárgyrészek segítségével sor kerül a 

demokratikus gondolkodásra és magatartásra nevelésre; az állampolgári feladatokra és a tudatos 

közéleti részvételre való felkészítésre; az alapvető személyiségi és emberi jogok, valamint 

erkölcsi normák megismerésére és tiszteletére; az egyenlő bánásmóddal és esélyegyenlőséggel 

kapcsolatos ismeretek és képességek fejlesztésére; a szociális érzékenység kialakítására a 

társadalmi egyenlőtlenségek okainak megismertetésével. Kiemelt cél annak érzékeltetése, hogy a 

magyar nemzet történelme sokféle egyéb nemzetiség és etnikum (pl. német és zsidó etnikum) 

együttműködésének az eredménye is. Nyitott, elfogadó gondolkodást kell kialakítani az eltérő 

kultúrák vonatkozásában a kisebbségek történelmének áttekintésével – beleértve a határon túli 

magyarság és a hazai nemzetiségek múltját és jelenét is –, különös tekintettel a Kárpát-

medencében együtt élő népekre. Cél továbbá a környezettudatosságra és fenntarthatóságra nevelés 

a környezet és a természet, valamint az ember kapcsolatának koronkénti bemutatásával.  

A középiskolai történelemtanítás a források önálló feldolgozásán alapuló, elemző jellegű, ami az 

összefüggések egyre önállóbb feltárását jelenti. Ugyanakkor törekedni kell a történelem 

élményszerű tanítására, közös feldolgozására, ami örömet és feladatokat jelent a diákok számára. 

Ehhez igénybe kell venni a hagyományos eszközök (tankönyvek, egyéb olvasmányok, térképek, 

audiovizuális anyagok stb.) mellett a média modern eszközeit (világháló, kép-, videó-, hang-

megosztók stb.) is.  
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Az ismeretátadással azonos súllyal kell kezelni a tanulói képességek – az ismeretszerzés, tanulás; 

a kritikai gondolkodás; a kommunikáció; valamint az időben és térben való tájékozódás – 

fejlesztését, melyet kellően változatos tevékenységformák biztosításával lehet a leghatékonyabban 

elérni. Ez azért is szükséges, hogy a tanulók képessé váljanak önálló ismeretek szerzésére, 

értelmezésére, azokkal kapcsolatban önálló vélemény megfogalmazására.  

Fontos feladat a differenciált történelmi gondolkodás kialakítása, amely azonos események, 

történések különböző szempontú megközelítését jelenti. Hiszen minden történelmi esemény több 

szempontú, ennek megfelelően eltérő interpretációi is lehetnek. A tanulóknak ezeket kell 

felismerni és megérteni, azonosulni velük vagy elutasítani azokat, átlátva, hogyan éltek és 

gondolkodtak az adott kor emberei. Mindehhez szükséges a hagyományos politikatörténet 

feldolgozása mellett a társadalom-, művelődés- és mentalitástörténet megfelelő súlyú kezelése. 

Ehhez nyújt segítséget a közműveltségi tartalmak mellett megjelenő ismétlődő/visszatérő és 

hosszmetszeti témák egy jelentős része.  
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Végső soron törekedni kell arra, hogy a tanulói tudás a tények ismeretén túl kiterjedjen azok 

bővítésének igényére, az önálló tájékozódási és tanulási módszerek elsajátítására, a 

problémaérzékenységre és a kritikai gondolkodásra is. Ennek eléréséhez fontos feladat a 

különböző képességek – az ismeretszerzés, tanulás; a kritikai gondolkodás; a kommunikáció; 

valamint az időben és térben való tájékozódás – azonos súlyú fejlesztése, hogy ezek révén 

rendelkezzenek a tanulók a történelmi gondolkodás kialakításához szükséges alapokkal; 

birtokában legyenek alapvető történelmi tények ismeretének; tudják használni a szaknyelvet, 

értsék a történelmi fogalmakat; képesek legyenek ismereteiket szóban és írásban egyaránt előadni. 

Ugyanakkor követelmény az is, hogy a tanulók legyenek képesek értelmezni a történelmi múlt és 

a jelenkor társadalmi eseményeit, álláspontjukat pedig érvekkel alátámasztva tudják képviselni.  

A tantervi táblázatok fejlesztési követelmények oszlopában a Nat-ban rögzített négy fejlesztési 

feladattípusra lehet példákat találni. Az elvárás az, hogy a kétéves ciklusok során, a Nat-ban a 

megfelelő évfolyamokhoz kötött fejlesztési feladatok megvalósítását segítő adott tevékenységek 

mindegyike legalább egyszer megjelenjen. A szaktanár döntheti el, hogy melyik témánál mely 

fejlesztési feladatokat vagy tevékenységeket, milyen konkrét formában dolgozza fel. A táblázatok 

témák rovatában dőlt betűvel jelöltek a tájékoztató jellegű, csupán javasolt ismétlődő és 

hosszmetszeti témák, a fejlesztési követelmények példaként szolgáló feladatai, valamint a 

kapcsolódási pontok ajánlott anyagai.  

A történelemtanítás feladata a tanulók történelemszemléletének formálása, ugyanakkor a 

pluralizmus jegyében az alkotmányos alapelvekbe nem ütköző, eltérő szemlélet tiszteletben 

tartása is elengedhetetlen.  

A társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek témakörei a társadalmi gyakorlatra 

összpontosító szocializációs célú tartalmi egységek, amelyek komplex módon próbálnak reagálni 

a diákokat közvetlenül érintő társadalmi jelenségekre. Problémafelvetésük és szóhasználatuk 

olyan tudományterületekre épül, mint a szociológia, a szociálpszichológia, a politológia, a 

jogtudomány, a közgazdaságtan és a média tudománya. Az e témakörökben megjelenő ismeretek 

fontos szerepet játszanak a társadalom múltjára és jelenére vonatkozó középiskolai tudás 

összekapcsolásában. Egyúttal alapokat kínálnak annak megértéséhez, hogy miként működik a 

társadalom, az állam és a gazdaság, amelyben a diákok mindennapi élete zajlik. Ezért fontos, hogy 

közismereti tanulmányaik utolsó szakaszában a fiatalok találkozzanak e témakörökkel, és a 

felnőttkor küszöbén alapvető ismereteket, valamint kellő ösztönzést kapjanak ahhoz, hogy aktív 

állampolgárként kapcsolódjanak be egyrészt saját helyi közösségeik, másrészt az ország 

egészének életébe.  
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A tematikai egységekhez rendelt nevelési-fejlesztési célok az iskolaszakaszok között egymásra 

épülnek, ezért az 5–8. évfolyamra megfogalmazottak a 9–12. évfolyamon is elvárásként jelennek 

meg. (Ezt jelzi a minden tematikai egységnél megjelenő ”” jel.)  

 

 

12. EF évfolyam 

 

A középiskolai történelemtanítás koncentrikusan bővíti az általános iskolában tanultakat, 

ugyanakkor a korábbiaktól eltérő feladatokat is ró a tanulókra. Mivel a forráskezelés készségeinek 

fejlesztésében jelentősen túl kell lépniük az általános iskolai szinten, e két évfolyam feladata a 

forráskezelés és -elemzés elemi szabályainak, illetve a tudományos anyaggyűjtés alapjainak 

elsajátítása. A korábbi, történetek feldolgozásán alapuló, képszerű történelemtanítást felváltja az 

elemző, az oksági viszonyokat kutató jellegű munka, mely – az általános iskolai 

történelemtanításhoz hasonlóan – csak a tanulók fokozott tevékenykedtetése révén érhető el. 

Kiemelt szerepe van a problémaközpontú történelemtanításnak, amely adott esetben teljesen 

eltérő nézőpontok ütköztetését is szükségessé teszi. A kulcskompetenciák közül a hatékony és 

önálló tanulás készsége szintjének emelése a legfontosabb feladat.   

 

A történelem tantárgy kiválóan alkalmas az önálló ismeretszerzés és -feldolgozás képességének 

kialakítására. A tanulóknak meg kell ismerniük az elsődleges és másodlagos források kezelésének 

szabályait. Az anyaggyűjtéshez nélkülözhetetlen a könyvtárakban, illetve azok anyagában 

(kézikönyvek, lexikonok, atlaszok, ismeretterjesztő folyóiratok stb.), valamint az elektronikus 

adatbázisokban való tájékozódás készségének kialakítása és fejlesztése. A diákoknak ezen a 

képzési és életkori szinten el kell jutni az események elbeszélésétől, a források tartalmi 

ismertetésétől a problémafelvetés, magyarázat, fejtegetés, következtetés és érvelés alkalmazásáig, 

felhasználva a szaknyelvet. Fontos feladat a grafikus kifejezések (diagramok, grafikonok) 

elemzése, majd készítése, képi információhordozók gyűjtése, válogatása, készítése, valamint az 

időben és térben való tájékozódás fejlesztése. 

12.EF évfolyam 

Heti óraszám: 5 óra 

Éves óraszám: 160 óra 

12. EF 1. félév 
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Témakörök Óraszám 

Az őskor és az ókori Kelet 8 óra 

Az ókori Hellász 12 óra 

Az ókori Róma 17 óra 

A középkor 23 óra 

A magyarság története a kezdetektől 1490-ig 20 óra 

Összesen: 80 óra 

 

Tematikai egység Az őskor és az ókori Kelet  
Órakeret 8 

óra 

Előzetes tudás 

Az őskori ember világa. Ószövetségi (a héber Bibliában olvasható) történetek. 

Ókori keleti örökségünk (időszámítás, írás, tudományos ismeretek, vallások, 

építmények). 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

 A tanuló felismeri, hogy a történelem különböző szaktudományok 

módszereit és eredményeit hívja segítségül a múlt rekonstruálásához, mivel a 

történelmi források sokszínűek. Tudatosul benne, hogy az emberi történelem 

korai időszakára vonatkozó eltérő tudományos megközelítések alapvetően a 

forrásanyag hiányosságából fakadnak. Felismeri, hogy a közösségek vallási 

törvényekkel, szokásokkal, szabályokkal, az államok jogrenddel teremtik meg 

az együttélés szükséges feltételeit. 

Belátja, hogy az emberi faj fennmaradása a természet és a társadalom szerves 

összefüggésében lehetséges. Megérti, hogy az ember az alkotó munka során 

állandóan felhasználja tapasztalatait, ismereteit. Felismeri, hogy a közösség 

teremti meg az embert, az ember viszont létrehozza és fenntartja közösséget. 

Felismeri, hogy minden társadalomnak megvannak a maga szabályai, a maga 

kormányzata, amelyek az emberek életét irányítják, és fordítva, a kormányzás 

is hat a társadalomra. A források önmagukban nem adnak válaszokat a 

kérdéseinkre. Elemzésre és a forrásokból kiolvasható információk 

megszólaltatására van szükség ehhez. Felismeri a természeti adottságok 

meghatározó szerepét az első államok, birodalmak keletkezésében és 

felbomlásában. Megismeri az ókori keleti vallások szellemi, társadalmi 

gyökereit, különös tekintettel az egyistenhitet hirdető zsidó vallásra, megérti 

az emberi kultúra fejlődésére gyakorolt hatásukat. Belátja, hogy a társadalom 

az ókori Keleten tagolt, melyben az engedelmesség, az emberek közötti 

kölcsönös függés és hierarchia egyaránt fontos. 

Képes ismereteket meríteni különböző információforrásokból, és azokat 

rendszerezni. Képes időmeghatározásra történelmi időszakokhoz és konkrét 
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eseményekhez kapcsolódva. 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A történelem forrásai. 

 

Az első társadalmak.  

Nők, férfiak életmódja és 

társadalmi helyzete, 

életformák. 

 

A folyamvölgyi kultúrák. 

A Közel-Keletet egyesítő 

birodalmak. A földrajzi 

környezet. 

 

Az ókori Kelet kulturális 

öröksége, a zsidó nép vallási és 

történeti hagyományai. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

Forrástípusok felismerése, 

információgyűjtés és azok 

rendszerezése. (Pl. az első 

civilizációkról fennmaradt 

források csoportosítása 

különböző szempontok szerint.) 

A földrajzi környezet szerepe az 

egyes civilizációk életében (pl. 

nagy folyók, tagolt partvidék). 

 

Kritikai gondolkodás: 

Lényeg kiemelése írott 

szövegből, ismeretek 

problémaközpontú elrendezése. 

(Pl. egy folyamvölgyi kultúra 

sajátosságainak bemutatása 

Hammurapi törvényei alapján.) 

Társadalmi csoportok, 

intézmények működésének 

összehasonlítása. (Pl. eltérő és 

hasonló vonások az ókori Kelet 

civilizációinak társadalmi 

szerkezetében, 

államszervezetében.) 

 

Kommunikáció: 

Szóbeli beszámoló gyűjtő-, 

illetve kutatómunkával szerzett 

ismeretek alapján. (Pl. az ókori 

keleti civilizációk jellegzetes 

tárgyi emlékeinek és kulturális 

örökségének feldolgozása.) 

Biológia-egészségtan:  

A homo sapiens egységes faj. 

 

Földrajz:  

Kontinensek, rasszok, 

térképolvasás. 

 

Magyar nyelv és irodalom:  

Bibliai történetek, az írás 

kialakulása, jelentősége, 

nyelvcsaládok. 

 

Vizuális kultúra:  

Az ókori Kelet művészeti 

emlékei (pl. Willendorfi Vénusz, 

II. Ramszesz sziklatemploma, 

Echnaton fáraó családjával, a 

gízai piramisok). 

 

Matematika:  

A számegyenes, az idő 

mértékegységei (nap, hónap, 

év, évtized, évszázad). 

 

Informatika: 

Glog (interaktív tabló) készítése 

az ókori Egyiptom témájában. 

                                                           

 A Témák oszlopban dőlt betűvel jelöltük itt és a továbbiakban a Nat azon feldolgozható ismétlődő/visszatérő 

és hosszmetszeti témáit, melyek illeszkednek az adott ismeretanyaghoz. 
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Tájékozódás térben és időben: 

Megismert történelmi 

események időrendbe állítása. 

(Pl. ókori keleti civilizációk 

ábrázolása idővonalon.) 

A történelmi tér változásainak 

leolvasása térképekről. (Pl. 

Mezopotámia államainak 

elhelyezkedése, Egyiptom 

területi változásai.) 

Értelmező 

kulcsfogalmak 

Történelmi idő, változás és folyamatosság, ok és következmény, történelmi 

forrás, tény és bizonyíték. 

Tartalmi 

kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, népességrobbanás, életmód, város, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, 

gazdasági kapcsolat, kereskedelem, 

politika, állam, államforma, egyeduralom, államszervezet, birodalom, 

monoteizmus, politeizmus. 

Fogalmak, adatok 

Fogalmak: régészet, homo sapiens, őskőkor, újkőkor, zsákmányoló életmód, 

mágia, bronzkor, vaskor, nemzetség, despotizmus, városállam, öntözéses 

földművelés, buddhizmus, brahmanizmus, egyistenhit, zsidó vallás. 

Személyek: Kheopsz, Hammurapi, Salamon, I. Dareiosz, Mózes, Buddha, 

Konfuciusz. 

Topográfia: „termékeny félhold”, Mezopotámia, Egyiptom, Palesztina, Perzsia, 

India, Kína, Babilon, Jeruzsálem. 

Kronológia: Kr. e. 8000 körül (az újkőkor kezdete), Kr. e. 3000 körül (az első 

államok kialakulása), Kr. e. XVIII. század (Hammurapi uralkodása), Kr. e. X. század 

(a zsidó állam fénykora).  

 

 

Tematikai egység Az ókori Hellász 
Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás 
Görög istenek, hősök, tudósok, művészek, olimpia, görög-perzsa háborúk. A 

demokrácia alapelvei. 
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A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

 A tanuló képes jellemezni a különböző államformákat (királyság, 

köztársaság) és a hatalomgyakorlás eltérő formáit (demokrácia, diktatúra). 

Megismeri az ókori demokrácia alapelveit, vázlatosan összehasonlítja a 

modern demokrácia alapelveivel. Áttekinti a háborúk – történelmi, politikai, 

gazdasági, vallási, etnikai, hatalmi – okait, különválasztva az ürügyektől. 

Azonosítja a háborúk egyénekre és közösségekre gyakorolt hatásait. Elfogadja 

a közügyekben való részvétel fontosságát. Belátja a humánum, a szépség és 

jóság antik eszméje megbecsülésének és a művészi értékek megóvásának 

szükségességét. 

Felismeri, hogy túlnépesedő területekről általában a népesség kiáramlására 

kerül sor. Érzékeli, hogy a gazdaságilag fejletlen és fejlett területek közötti 

kereskedelem meglehetősen élénk lehet: nyersanyagokat, élelmiszereket ad 

az egyik oldal, míg iparcikkeket a másik. Átlátja, hogy európai civilizáció 

gyökerei az antikvitásból erednek. 

Képes az európai civilizáció gyökereinek feltárására, az ókori demokrácia 

alapelveinek vázlatos összehasonlítására a modern demokrácia alapelveivel. 

Képes a szerzett információk rendezésére és értelmezésére, kiselőadás 

tartására. Képes különböző időszakok történelmi térképeinek az 

összehasonlítására. 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A polisz kialakulása. 

A földrajzi környezet. 

 

Az athéni demokrácia 

működése. 

Államformák, államszervezet. 

A hatalommegosztás formái, 

szintjei. 

 

Spárta. 

Kisebbség, többség. 

 

A görög hitvilág, művészet és 

tudomány. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

Ismeretszerzés különböző 

médiumok anyagából, 

szaktudományi munkákból. (Pl. 

a görög művészet témájában.) 

Különböző emberi 

magatartástípusok, 

élethelyzetek megfigyelése, 

következtetések levonása. (Pl. a 

görög-perzsa háborúk hőseinek 

áldozatvállalása.) 

 

Kritikai gondolkodás: 

Érvek gyűjtése a saját vélemény 

alátámasztására, ellenérvek 

gyűjtése meghatározott 

álláspontok cáfolására. (Pl. az 

arisztokratikus és a 

Földrajz:  

A Balkán-félsziget déli részének 

természeti adottságai. 

 

Testnevelés és sport:  

A sport- és olimpiatörténet 

alapjai. 

 

Magyar nyelv és irodalom:  

Görög mitológia, homéroszi 

eposzok, az antik görög színház 

és dráma, Szophoklész: 

Antigoné. 

 

Dráma és tánc:  
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Nagy Sándor birodalma és a 

hellenizmus. 

Birodalmak. 

demokratikus kormányzás 

előnyeiről, hátrányairól.) 

Történelmi-társadalmi adatok, 

modellek és elbeszélések 

elemzése a bizonyosság, a 

lehetőség és a valószínűség 

szempontjából. (Pl. Spártáról a 

történetírásban kialakult 

hagyományos kép árnyalása.) 

Különböző szövegek, 

hanganyagok, filmek stb. 

vizsgálata a történelmi 

hitelesség szempontjából. (Pl. 

Hellász történelmét feldolgozó 

hollywoodi filmek.) 

 

Kommunikáció: 

Folyamatábra, diagram 

elemzése/készítése. (Pl. az 

athéni demokrácia kialakulása.) 

Vizuális rendezők (táblázatok, 

ábrák) készítése. (Pl. 

gyarmatváros és anyaváros 

kapcsolata.) 

 

Tájékozódás időben és térben: 

Különböző időszakok történelmi 

térképeinek összehasonlítása, a 

változások hátterének feltárása. 

(Pl. Nagy Sándor birodalmának 

kialakulása térképek alapján.) 

Egyszerű térképvázlatok 

rajzolása különböző 

információforrások alapján. (Pl. 

a görög gyarmatosítás fő 

irányai.) 

Az ókori színház és dráma. 

 

Vizuális kultúra:  

Az antik görög képzőművészet 

(pl. a Dárdavivő, a Delphoi 

kocsihajtó, a Laokoón-csoport). 

 

Matematika:  

Pitagorasz-tétel, Thalész-tétel, 

Eukleidész (euklideszi 

geometria), görög ábécé 

betűinek használata a 

matematikában. Pi szám 

jelölése *π+. 

 

Fizika:  

Arkhimédész, ptolemaioszi 

világkép, Arisztotelész 

természetfilozófiája. 

Értelmező Változás és folyamatosság, ok és következmény, interpretáció, jelentőség. 
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kulcsfogalmak 

Tartalmi 

kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, népesedés, népességrobbanás, migráció, 

életmód, város, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, 

gazdasági kapcsolat, gyarmatosítás, árutermelés, pénzgazdálkodás, kereskedelem, 

politika, állam, államforma, hatalmi ág, egyeduralom, köztársaság, demokrácia, 

polgárjog, államszervezet, birodalom, szuverenitás, 

politeizmus. 

Fogalmak, 

adatok 

Fogalmak: polisz, mitológia, arisztokrácia, démosz, türannisz, népgyűlés, 

esküdtbíróság, demagógia, sztratégosz, cserépszavazás, filozófia, hellenizmus. 

Személyek: Szolón, Kleiszthenész, Periklész, Pheidiász, Hérodotosz, Thuküdidész, 

Platón, Arisztotelész, Nagy Sándor, a legfontosabb görög istenek. 

Topográfia: Athén, Spárta, Olümpia, Peloponnészosz, Makedónia, Alexandria. 

Kronológia: Kr. e. 776 (az első feljegyzett olimpiai játékok), Kr. e. V. század közepe 

(Periklész kora), Kr. e. 336-323 (Nagy Sándor uralkodása). 

 

 

Tematikai egység Az ókori Róma 
Órakeret 

17 óra 

Előzetes tudás 
Az ókori Róma alapítása. Hadvezérek, csaták, uralkodók az ókori Rómában. 

Újszövetségi történetek. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

 A tanuló felismeri, hogy egy több évszázadon keresztül fennálló állam 

felemelkedésében és hanyatlásában több tényező együttes hatása játszik 

szerepet, valamint, hogy a hosszú életű birodalmak társadalma, gazdasági 

élete, politikai berendezkedése folyamatosan változik. Megismeri a 

birodalomszervezési elveket, valamint azt, hogy a kormányzati hatalom 

sokféle tényezőn nyugodhat: anyagi tényezők – tulajdon, jövedelem; politikai 

tényezők – legitimáció, jogok, jogkörök; társadalmi tényezők – társadalmi 

támogatottság; kulturális tényezők – ideológia; egyéb tényezők – erőszak. 

Látja, hogy a kormányzati hatalom általában egyének és testületek között 

oszlik meg. Megérti, hogy a gazdasági és katonai hatalom birtoklása alapja 

lehet egy-egy személy vagy csoport politikai befolyásának, de a politikai 

befolyás is gazdasági hatalomhoz juttathat embereket. 

Érzékeli a zsidó gyökerekből is táplálkozó kereszténység kialakulásának és 

egyházzá szerveződésének hatását a későbbi korok fejlődésére, valamint 
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felismeri annak civilizációformáló szerepét. 

Belátja, hogy az ókori Római Birodalmat a katonai erő, fejlett jogrendszer és 

államszervezet jellemezte. Tudja, hogy az antik kultúra a görög és a római 

kultúra kölcsönhatása során alakult ki, látja ennek az európai civilizációra 

gyakorolt hatását. 

Képes források megbízhatóságára vonatkozó kérdések megfogalmazására, 

valamint feltevéseket megfogalmazni, közben vitában tárgyilagosan érvelni. 

Képes történelmi témákat vizuálisan ábrázolni (folyamatábra, diagram, 

vizuális rendező stb.). 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Róma útja a köztársaságtól a 

császárságig. 

 

A köztársaság és a császárság 

államszervezte és intézményei. 

Államformák, államszervezet. 

 

Gazdaság, gazdálkodás, az 

életmód változásai. 

 

A római hitvilág, művészet, a 

tudomány és a jog. 

 

A kereszténység kialakulása, 

tanításai és elterjedése. 

A világvallások alapvető 

tanításai, vallásalapítók, 

vallásújítók. 

 

Pannónia provincia. 

 

A népvándorlás, az antik 

civilizáció felbomlása. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

A rendelkezésre álló 

ismeretforrások értelmezése. 

(Pl. a köztársaság 

államszervezeti ábrái.) 

Ismeretszerzés statisztikai 

táblázatokból, grafikonokból, 

diagramokból. (Pl. gazdaság, 

gazdálkodás a császárkorban.) 

A tanultak felhasználása új 

feladathelyzetben. (Pl. a görög 

és a római mindennapi élet 

összevetése.) 

 

Kritikai gondolkodás: 

Különböző szövegek, 

hanganyagok, filmek vizsgálata 

a történelmi hiteleség 

szempontjából. (Pl. Róma 

alapítása, Jézus élete.) 

Feltevések megfogalmazása 

történelmi személyiségek 

cselekedeteinek, 

viselkedésének 

mozgatórugóiról. (Pl. Caesar és 

Augustus intézkedései, 

Constantinus reformjai.) 

Földrajz:  

Az Appennini-félsziget 

természeti adottságai. 

 

Magyar nyelv és irodalom: 

Bibliai történetek, Vergilius, 

Horatius. 

Az írás kialakulása, jelentősége, 

nyelvcsaládok. 

 

Matematika:  

A római számok. 

 

Vizuális kultúra:  

Pantheon, Colosseum, 

Augusztus szobra. 

 

Etika; filozófia:  

A kereszténység története.  

Az európai civilizáció és kultúra 

zsidó és keresztény gyökerei. 
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Kommunikáció: 

Önállóan gyűjtött képekből 

tabló készítése. (Pl. a római 

kultúra emlékei napjainkban.) 

Beszámoló készítése népszerű 

tudományos irodalomból, 

szépirodalomból, rádió- és 

tévéműsorokból. (Pl. a 

gladiátorok élete.) 

 

Tájékozódás térben és időben: 

Történelmi időszakok 

jellegzetességeinek 

megragadása és 

összehasonlítása. (Pl. hasonló 

tartalmú görög és római 

események kronológiai párba 

állítása.) 

Különböző időszakok történelmi 

térképeinek összehasonlítása, a 

változások hátterének feltárása. 

(Pl. a kereszténység terjedése.) 

Informatika: 

Multimédia CD-ROM 

használatával Pannónia 

földrajzi, közigazgatási, 

társadalom- és hadtörténeti 

emlékeinek bemutatása. 

Virtuális utazás az ókori 

Rómában. 

Értelmező 

kulcsfogalmak 

Történelmi idő, változás és folyamatosság, ok és következmény, jelentőség. 

Tartalmi 

kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, népesedés, népességrobbanás, migráció, 

életmód, város, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, 

gazdasági kapcsolat, kereskedelem, pénzgazdálkodás, piac, kereskedelmi mérleg, 

piaci egyensúly, gazdasági válság, adó, 

politika, állam, államforma, hatalmi ág, egyeduralom, köztársaság, önkényuralom, 

diktatúra, politikai párt, polgárjog, államszervezet, birodalom, szuverenitás, 

vallás, politeizmus, monoteizmus, vallásüldözés, vallásszabadság. 

Fogalmak, 

adatok 

Fogalmak: patrícius, plebejus, consul, senatus, dictator, néptribunus, rabszolga, 

provincia, triumvirátus, principatus, limes, dominatus, diaszpóra, apostol, Biblia, 

egyház, püspök, zsinat, barbár, népvándorlás. 
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Személyek: Hannibal, a Gracchus-testvérek, Marius, Sulla, Caesar, Antonius, 

Augustus, Názáreti Jézus, Péter apostol, Pál apostol, Constantinus, Attila. 

Topográfia: Róma, Karthágó, Actium, Pannónia, Konstantinápoly, Aquincum, 

Sopianae, Savaria. 

Kronológia: Kr. e. 753 (Róma hagyomány szerinti alapítása), Kr. e. 510 (a 

köztársaság létrejötte), Kr. e. 264-146 (a pun háborúk), Kr. e. 44 (Caesar halála), 

Kr. e. 31 (az actiumi csata), Kr. u. 70 (Jeruzsálem lerombolása), 313 (a milánói 

ediktum) 325 (a niceai zsinat), 395 (a Római Birodalom felosztása), 476 (a 

Nyugatrómai Birodalom bukása). 

 

 

Tematikai egység A középkor 
Órakeret 

23 óra 

Előzetes tudás 

A középkori élet színterei és szereplői. A lovagi életmód és a keresztes 

hadjáratok; új mezőgazdasági eszközök és módszerek; a céhek.  

A középkori járványok. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

 A tanuló látja, hogy a felszínen változatlannak tűnő korokban 

végbemennek olyan változások, amelyek csak később és hosszabb távon fejtik 

ki hatásukat jelentősen az emberek életviszonyaira és életmódjára. Nyomon 

követi a középkori keresztény vallásos világkép módosulását a történelem 

során. Meghatározó európai fejlődési mozgatórugókként értékeli az egyéni 

érdekeltség kiterjedését, a hatalommegosztás elvének megjelenését az 

egyházi és világi, illetve a központi és helyi hatalom között. 

Érti a keresztény vallás szerepét az európai szellemi és hatalmi expanzióban, 

azonosítja az egyház társadalomépítő és -szabályozó tevékenységét, megérti 

távlatos jelentőségét. Tudatosítja az iszlám vallás civilizációformáló szerepét. 

Megismeri a vallási intolerancia kérdéskörét. 

Nyomon követi a középkori keresztény vallásos világkép módosulását a 

történelem során. Kimutatja a humanizmus örökségét a modern ember 

gondolkodásmódjában. Felismeri a könyvnyomtatás kulturális és politikai 

szerepének, jelentőségét. 

Azonosítja a rendiséget mint a modern állam középkori gyökerét. Kimutatja a 

középkori város továbbélését a modern európai civilizációban, felméri a 

városokat megillető közösségi szabadságjogok és önkormányzatiság értékét. 

Feltárja a középkori keresztény civilizáció örökségét és kimutatja a középkori 

városi civilizáció továbbélését a modern európai civilizációban. Felismeri a 

termelés új szervezeti formáinak társadalomformáló hatását. Különböző 

szempontok alapján összehasonlítja Európa eltérő gazdasági fejlődésű régióit. 
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Tudja, hogy a népsűrűség eloszlásából egy területen sokféle következtetést le 

lehet vonni (pl. a gazdaság fejlettségéről, a városiasodás mértékéről, a 

háborús pusztításokról). 

Képes írott és hallott szövegekből tételmondatokat kiemelni, szövegeket 

tömöríteni és átfogalmazni. Képes többféleképpen értelmezhető szövegek 

jelentésrétegeinek a feltárására. Képes történelmi helyzetek dramatizálására. 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Róma örökösei: a Bizánci 

Birodalom, a Frank Birodalom, 

és a Német-római Birodalom 

létrejötte. 

Birodalmak. 

 

A nyugati és keleti 

kereszténység. A középkori 

egyház és az uralkodói hatalom 

Európában. 

Szegregáció, bűnbakkeresés. 

 

Nyugat-Európa társadalma és 

gazdasága a kora középkorban. 

Erőforrások és termelési 

kultúrák. 

 

Az iszlám és az arab hódítás. 

Vallások szellemi, társadalmi, 

politikai gyökerei és hatása. 

 

Gazdasági fellendülés és a 

középkori városok születése. 

A technikai fejlődés feltételei és 

következményei. 

 

Ismeretszerzés, tanulás: 

Ismeretszerzés szaktudományi 

munkákból. (Pl. a feudalizmus 

terminológiája.) 

Információk önálló 

rendszerezése, értelmezése és 

következtetések levonása. (Pl. a 

keresztes hadjáratok 

pusztításai; Európa kultúrájára 

gyakorolt hatása.) 

Különböző emberi 

magatartástípusok, 

élethelyzetek megfigyelése, 

következtetések levonása. (Pl. 

az iszlám mindennapi életet 

szabályozó előírásainak 

betartása; a vallási fanatizmus 

megjelenési okai, megjelenési 

formái.) 

Ismeretszerzés grafikonokból, 

diagramokból. (Pl. Európa 

lakosságának becsült 

növekedését bemutató diagram 

kapcsán.) 

Egy történelmi oknyomozás 

megtervezése. (Pl. Jeanne d’Arc 

életútja és halála.) 

 

Kritikai gondolkodás: 

Kérdések önálló 

megfogalmazása. (Pl. az 

Földrajz: 

Európa természeti adottságai, 

az arab világ földrajzi jellemzői, 

világvallások, arab földrajz 

(tájolás, útleírások), az ún. kis 

jégkorszak Európában. 

 

Magyar nyelv és irodalom: 

Lovagi költészet, 

vágánsköltészet, Boccaccio, 

Petrarca. 

 

Etika: 

Hit és vallás, a világvallások 

emberképe és erkölcsi tanításai, 

az intolerancia mint erkölcsi 

dilemma. 

 

Vizuális kultúra:  

Bizánci művészet, román stílus, 

gótika, reneszánsz (Leonardo, 

Michelangelo, Raffaello). 

 

Matematika: 

Arab számok (hindu eredetű, 

helyi értékes, 10-es alapú, arab 

közvetítéssel világszerte 
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A rendiség kialakulása. 

 

Nyugat-Európa válsága és 

fellendülése a XIV–XV. 

században. 

 

A közép- és kelet-európai régió 

államai. 

 

Az Oszmán (Török) Birodalom 

terjeszkedése. 

 

Egyházi és világi kultúra a 

középkorban. 

Korok, korstílusok. 

 

Itália, a humanizmus és a 

reneszánsz. 

Világkép, eszmék, ideológiák. 

Korok, korstílusok. 

 

Hétköznapi élet a középkorban. 

uradalom felépítésével és 

működésével kapcsolatban.) 

Híres emberek, történelmi 

személyiségek jellemzése, 

feltevések megfogalmazása a 

történelmi személyiségek 

cselekedeteinek, 

viselkedésének 

mozgatórugóiról. (Pl. Nagy 

Károly portréja krónikarészlet 

alapján.) 

Feltevések megfogalmazása 

egyes történelmi jelenségek 

hátteréről, feltételeiről, okairól. 

(Pl. a mezőgazdaság 

fellendülésében szerepet játszó 

tényezők elemzése.) 

Különféle értékrendek 

összehasonlítása, saját értékek 

tisztázása. (Pl. a középkori 

ember gondolkodásának 

átélése és megértése; a 

zsidóság szerepe az európai 

városiasodásban, antijudaista 

törekvések az egyház részéről.) 

 

Kommunikáció: 

Vizuális rendezők (táblázatok, 

ábrák) készítése. (Pl. a hűbéri 

viszony és hűbéri lánc 

bemutatását szolgáló ábra.) 

Mások érvelésének 

összefoglalása és 

figyelembevétele. A 

véleménykülönbségek 

tisztázása, a saját álláspont 

gazdagítása, továbbfejlesztése. 

(Pl. miért nem nevezhetők a 

Nyugatrómai Birodalom bukása 

utáni évszázadok sötét 

elterjedt számírás), arab 

algebra. 

 

Fizika: 

Arab csillagászat (arab eredetű 

csillagászati elnevezések, 

csillagnevek, iszlám naptár stb.). 

Középkori technikai 

találmányok, a gótikus stílus 

technikai alapjai (támív, 

támpillér); tudománytörténet, 

asztrológia és asztronómia. 

 

Biológia-egészségtan: 

Az arab orvostudomány 

eredményei. 

 

Ének-zene: 

A középkor zenéje; a reneszánsz 

zenéje. 

 

Informatika: 

Internetes gyűjtőmunka és 

feladatlap megoldása (pl. a 

keresztes hadjáratok 

témájában). 
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középkornak?) 

Események, történetek, 

jelenségek dramatikus 

megjelenítése. (Pl. egy 

középkori vár lakóinak egy 

napja.) 

Esszé írása történelmi-

társadalmi témákról. (Pl. a 

város, mint az egyik 

legsajátosabb európai 

intézmény.) 

 

Tájékozódás időben és térben: 

Az európai történelem és a 

magyar történelem 

kölcsönhatásainak elemzése. 

(Pl. összehasonlító időrendi 

táblázat készítése a XIV–XV. 

századi Nyugat-, Közép- és 

Kelet-Európa legfontosabb 

politikai eseményeiről.) 

A történelmi tér változásainak 

leolvasása különböző 

térképekről. (Pl. az arab hódítás 

fontosabb szakaszainak 

bemutatása.) 

Egyszerű térképvázlatok 

rajzolása információforrások 

alapján. (Pl. Európa régióinak 

bejelölése a vaktérképen.) 

Értelmező 

kulcsfogalmak 

Történelmi idő, változás és folyamatosság, történelmi forrás, ok és 

következmény. 

Tartalmi 

kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, felemelkedés, 

lesüllyedés, népesedés, népességrobbanás, migráció, életmód, város, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, termelési 

egység, erőforrás, gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, kereskedelem, 

pénzgazdálkodás, piac, gazdasági válság, adó, 

politika, állam, államforma, hatalmi ágak, egyeduralom, monarchia, 
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államszervezet, közigazgatás, birodalom, szuverenitás, 

vallás, monoteizmus, vallásüldözés. 

Fogalmak, adatok 

Fogalmak: ortodox egyház, római katolikus egyház, pápa, szerzetes, kolostor, 

bencés rend, kódex, feudalizmus, hűbériség, jobbágy, robot, majorság, uradalom, 

önellátás, nyomásos gazdálkodás, iszlám, Korán, kalifa, invesztitúra, inkvizíció, 

eretnekség, antijudaizmus, kolduló rend, rendi monarchia, városi önkormányzat, 

hospes, céh, levantei kereskedelem, Hanza, skolasztika, egyetem, lovag, román 

stílus, gótika, reneszánsz, humanizmus, szultán, szpáhi, janicsár. 

Személyek: Karolingok, Nagy Károly, Justinianus, Mohamed próféta, Aquinói 

Szent Tamás, VII. Gergely, Gutenberg. 

Topográfia: Egyházi (Pápai) Állam, Bizánci Birodalom, Mekka, Német-római 

Birodalom, Szentföld, Velence, Firenze. 

Kronológia: 622 (Mohamed futása, a muszlim időszámítás kezdete), 732 (a 

frankok győzelme az arabok felett), 800 (Nagy Károly császárrá koronázása), 843 

(a verduni szerződés), 1054 (az egyházszakadás), 1215 (a Magna Charta kiadása), 

1453 (Konstantinápoly elfoglalása). 

 

 

Tematikai egység A magyarság története a kezdetektől 1490-ig  
Órakeret 

20 óra 

Előzetes tudás 

Mondák a magyarság vándorlásáról, mondák és történetek a honfoglalásról, 

kalandozásokról és az államalapításról. Géza fejedelem és (Szent) István király 

műve. Az Árpád-ház uralkodói, szentjei. Nagy Lajos, a hódító és törvényhozó. 

Hunyadi János a törökellenes küzdelmek élén. Hunyadi Mátyás portréja. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

 A tanuló felismeri és tudatosul benne, hogy a magyarság eredetére 

vonatkozó álláspontok különbözősége a források rendkívüli hiányosságából és 

az egyes szaktudományok (történettudomány, régészet, nyelvészet) kutatási 

eredményeinek egymásnak olykor ellentmondó adataiból fakad. Felismeri azt 

is, hogy egy régió vagy ország gazdasági és demográfiai megerősödése növeli 

a katonai potenciált, s ez felerősíti az expanzív törekvéseket, illetve a politikai 

megosztottság meggyengíti egy régió vagy egy ország katonai ellenálló erejét, 

és agresszióra csábítja a szomszédokat. Látja, hogy a külső agresszió egységbe 

forrasztja a megtámadott ország politikai erőit és lakosságát. 

A magyarság korai történetének tanulmányozása során belátja, hogy az új 

tudás elsajátítása, a környező népektől való tanulás, az alkalmazkodási 

képesség fontos feltétele volt népünk fennmaradásának. 

Megérti, hogy a kereszténység felvétele és az erre épülő államalapítás 
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teremtette meg a magyar állam megerősödésének és fejlődésének feltételeit. 

Felismeri, hogy az Árpád-korban megszilárdult a keresztény magyar állam. A 

korszak jelentős uralkodói politikai életpályájának megismerésén keresztül 

belátja, hogy a több nemzetiségből álló Magyar Királyság a közép-európai 

régió egyik legerősebb államaként fejlődött, sorsa több ponton 

összekapcsolódott a környező államok és Nyugat-Európa fejlődésével. Tudja, 

hogy az ország fejlődésének lehetőségeit lényegesen befolyásolta a tatárokkal 

és az oszmán törökökkel folytatott küzdelem. 

Képes többféleképpen értelmezhető szövegek eltérő jelentésrétegeinek a 

feltárására. Álláspontját tárgyilagos érveléssel tudja előadni. 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A magyar nép eredete, 

vándorlása, a honfoglalás és a 

kalandozások kora.  

Népesség, demográfia 

(vándorlás, migráció). 

 

Árpád-házi uralkodók politikai 

életpályája (Géza és Szent 

István, Szent László, Könyves 

Kálmán, II. András, IV. Béla).  

Uralkodók és államférfiak. 

 

A társadalom és a gazdaság 

változásai a honfoglalástól a 

XIII. század végéig. 

 

A Magyar Királyság mint 

jelentős közép-európai 

hatalom, az Anjouk, Luxemburgi 

Zsigmond és Hunyadi Mátyás 

korában. 

Fölzárkózás, lemaradás. 

 

A magyar rendi állam és az 

Oszmán (Török) Birodalom 

Ismeretszerzés, tanulás: 

Kulcsszavak és kulcsmondatok 

keresése szövegben. (Pl. Szent 

István törvényeiben.) 

Információk gyűjtése és önálló 

rendszerezése, értelmezése. (Pl. 

az Aranybulla elemzése, 

korabeli törvényi előírások az 

idegenekről; középkori 

városaink jellemzőinek, a 

lakosság összetételének, 

rétegződésének kutatása.) 

Tanultak felhasználása új 

feladathelyzetben. (Pl. 

korstílusok azonosítása 

magyarországi műemlékeken.) 

 

Kritikai gondolkodás: 

Érvek gyűjtése a saját vélemény 

alátámasztására, 

ellenvélemények cáfolására. (Pl. 

a magyar honfoglalás lefolyása.) 

Kérdések megfogalmazása a 

források megbízhatóságára, a 

szerző esetleges elfogultságára, 

rejtett szándékaira 

vonatkozóan. (Pl. korabeli 

Magyar nyelv és irodalom: 

A magyar nyelv rokonsága, 

története, nyelvcsaládok, 

régi magyar nyelvemlékek: a 

Tihanyi apátság alapítólevele, 

Halotti beszéd és könyörgés, 

Ómagyar Mária-siralom. 

Eredetmondák (pl. Arany János: 

Rege a csodaszarvasról). 

Janus Pannonius: Pannónia 

dicsérete, Katona József: Bánk 

Bán, Arany János: Toldi. 

 

Vizuális kultúra: 

A nagyszentmiklósi kincs, a 

honfoglalás korát feldolgozó 

képzőművészeti alkotások 

megfigyelése, elemzése. 

Román, gótikus és reneszánsz 

emlékek Magyarországon (pl. a 

jáki templom). 

 

Ének-zene: 

Reneszánsz zene: Bakfark 
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párharca. 

 

Társadalmi és gazdasági 

változások a XIV–XV. század 

folyamán. 

 

A középkori magyar kultúra és 

művelődés emlékei. 

utazók, krónikaírók leírásainak 

elemzése.) 

Különbségek felismerése és a 

változások nyomon követése 

egy-egy történelmi jelenség 

kapcsán. (Pl. a jobbágy fogalom 

jelentésváltozása.) 

Híres emberek, történelmi 

személyek jellemzése, 

feltevések megfogalmazása a 

cselekedeteinek 

mozgatórugóiról. (Pl. Hunyadi 

Mátyás külpolitikája.) 

Történelmi jelenetek 

elbeszélése, eljátszása 

különböző szempontokból. 

Erkölcsi kérdéseket felvető 

élethelyzetek megismerése és 

bemutatása. (Pl. 

Nándorfehérvár ostromának 

rekonstruálása magyar és török 

korabeli források alapján.)  

Különböző szövegek, kép- és 

hanganyagok stb. vizsgálata 

történelmi hitelesség 

szempontjából. (Pl. a XIX. 

századi historizáló festészet 

alkotásai *pl. Feszty-körkép+.) 

 

Kommunikáció: 

Esszé írása történelmi-

társadalmi témákról. (Pl. I. 

Károly gazdasági reformjainak 

okai.) 

Történelmi, társadalmi témák 

vizuális ábrázolása. (Pl. a 

magyar társadalom változásai 

az Árpád-korban.) 

Bálint. 

 

Matematika: 

Térbeli modellek készítése (pl. 

korstílusok demonstrálásához.) 

 

Informatika, könyvtárhasználat: 

A Magyar Nemzeti Múzeum 

Magyarország története az 

államalapítástól 1990-ig című 

állandó kiállítása középkori 

része Hunyadi Mátyás kori 

anyagának feldolgozása 

sétálófüzet kitöltésével. 

Internetes gyűjtőmunka a 

magyarok eredetével 

kapcsolatos elméletek 

témájában. 
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Tájékozódás térben és időben: 

Tanult események, jelenségek 

topográfiai meghatározása 

térképen. (Pl. a magyarság 

vándorlásának fő állomásai.) 

Az európai és a magyar 

történelem eltérő időbeli 

ritmusának elemzése. (Pl. a 

kereszténység felvétele, 

államok alapítása.) 

Egyszerű térképvázlatok 

rajzolása információforrások 

alapján. (Pl. a tatárjárás.) 

Értelmező 

kulcsfogalmak 

Változás és folyamatosság, történelmi forrás, tény és bizonyíték, interpretáció, 

történelmi nézőpont. 

Tartalmi 

kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, felemelkedés, 

lesüllyedés, népesedés, népességrobbanás, népességfogyás, migráció, életmód, 

város, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, 

gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, kereskedelem, pénzgazdálkodás, piac, 

gazdasági válság, adó, 

politika, állam, államforma, hatalmi ág, egyeduralom, monarchia, államszervezet, 

közigazgatás, birodalom, szuverenitás, 

vallás, monoteizmus, vallásüldözés. 

Fogalmak, adatok 

Fogalmak: nyelvrokonság, őstörténet, őshaza, törzsszövetség, kettős 

fejedelemség, honfoglalás, kalandozás, királyi vármegye, ispán, nádor, 

egyházmegye, királyi tanács, tized, szerviens, várjobbágy, vajda, Szent Korona, 

Aranybulla, nemesi vármegye, székely, szász, kun, bandérium, aranyforint, 

regálé, harmincad, kapuadó, szabad királyi város, bányaváros, mezőváros, 

úriszék, báró, köznemes, kilenced, ősiség, perszonálunió, végvári rendszer, rendi 

országgyűlés, rendkívüli hadiadó, füstpénz, fekete sereg, corvina. 

Személyek: Árpád, Géza fejedelem, I. (Szent) István, Koppány, I. (Szent) László, 

Könyves Kálmán, Anonymus, II. András, IV. Béla, I. Károly, I. (Nagy) Lajos, 

Luxemburgi Zsigmond, Hunyadi János, Hunyadi Mátyás. 

Topográfia: Magna Hungaria, Kazár Birodalom, Levédia, Etelköz, Vereckei-hágó, 

Augsburg, Pannonhalma, Esztergom, Székesfehérvár, Pozsony, Horvátország, 
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Erdély, Dalmácia, Muhi, Buda, Visegrád, Nándorfehérvár. 

Kronológia: 895 táján (a honfoglalás), 955 (az augsburgi csata), 972–997 (Géza 

fejedelemsége), 997/1000–1038 (I. /Szent/ István), 1077–1095 (I. /Szent/ László), 

1095–1116 (Könyves Kálmán), 1205-1235 (II. András), 1222 (az Aranybulla 

kiadása), 1235–70 (IV. Béla), 1241-42 (a tatárjárás), 1301 (az Árpád-ház kihalása), 

1308-42 (I. Károly), 1342-82 (I. /Nagy/ Lajos), 1351 (I. /Nagy/ Lajos törvényei), 

1387–1437 (Luxemburgi Zsigmond), 1444 (a várnai csata), 1456 (a 

nándorfehérvári diadal), 1458-90 (I. /Hunyadi/ Mátyás). 

 

12.EF  évfolyam 2. félév 

Témakörök Óraszám 

A világ és Európa a kora újkorban 12 óra 

Magyarország a kora újkorban 14 óra 

Felvilágosodás, forradalmak és a polgárosodás kora 19 óra 

Az újjáépítés kora Magyarországon 15 óra 

Reformkor, forradalom és szabadságharc Magyarországon 20 óra 

Összesen: 80 óra 

 

 

 

Tematikai egység A világ és Európa a kora újkorban 
Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás 
Felfedezők, utazók, reformátorok, a Napkirály udvara, a felvilágosodás 

eszméi. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

 A tanuló érzékeli, hogy az emberek a maguk által leghelyesebbnek gondolt 

módon cselekszenek. Az azonban, hogy a különböző korokban mit tartottak 

helyesnek vagy helytelennek jelentős mértékben eltért egymástól. Ahhoz, 

hogy az emberek tetteit és döntéseit helyesen tudjuk megítélni, először meg 

kell érteni a helyzetet, amelyben éltek. Belátja, hogy a világ különböző 

civilizációit összeköti az emberi alapszükségletek biztosításának igénye 

(élelem, biztonság, világ megértésének igénye stb.). Megérti, hogy a kultúrák 

találkozása milyen esélyeket és veszélyeket hordoz magában.  

Képes empatikusan, a leigázottak szempontjából is értékelni a földrajzi 

felfedezéseket és az azt követő gyarmatosítást. 

A tanuló belátja, hogy Amerika felfedezése gyökeresen megváltoztatta a világ 

képét. Felismeri, hogy a kereskedelmi utak feletti ellenőrzés általában 

jelentős hatalmi pozíciót is jelent, valamint hogy a kereskedelemi utak terén 
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lezajló változások átrendezik a régiók közötti gazdasági erőviszonyokat, 

hosszú távon jelentős gazdasági, társadalmi és politikai következményekkel 

járnak. Átlátja a tőkés gazdaság működési mechanizmusát, felismeri a 

termelés új szervezeti formáinak társadalomformáló hatását. Tudja, hogy a 

reformáció a katolikus egyház világi hatalmával való szembefordulás nyomán 

jött létre, és érti, hogy a hitélet megújítása mellett a protestáns 

gondolkodásmód (önkormányzatiság, hivatásetika) terjesztésével jelentős 

eszmei és társadalmi hatást gyakorolt Európára. Megismeri az európai régiók 

eltérő fejlődését és egymásra hatását. 

Képes összehasonlítani történelmi időszakokat, egybevetni eltérő emberi 

sorsokat. Képes a történelmi tér változásainak leolvasására, az adott témához 

leginkább megfelelő térkép kiválasztására. 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Amerika ősi kultúrái, a nagy 

földrajzi felfedezések és 

következményeik. 

Felfedezők, feltalálók. 

Függetlenség és alávetettség. 

A fanatizmus jellemzői és 

formái. 

 

Reformáció és katolikus 

megújulás. 

Vallások szellemi, társadalmi, 

politikai gyökerei és hatásai. 

 

Az atlanti hatalmak (Hollandia 

és Anglia) felemelkedése. 

Erőforrások és termelési 

kultúrák. 

 

Nagyhatalmi küzdelmek a XVII. 

században és a XVIII. század 

elején. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

Ismeretszerzés különböző 

típusú forrásokból. (Pl. a 95 

pontból a lutheri tanok 

kimutatása; a barokk 

stílusjegyeinek felismerése 

képek alapján.) 

Különböző emberi 

magatartástípusok, 

élethelyzetek megfigyelése, 

következtetések levonása. (Pl. a 

polgárosult angol nemesség és 

a francia nemesség 

összehasonlítása.) 

Információk önálló 

rendszerezése és értelmezése. 

(Pl. a harmincéves háború 

okainak csoportosítása.) 

 

Kritikai gondolkodás: 

Érvek gyűjtése a saját vélemény 

alátámasztására, ellenérvek 

gyűjtése meghatározott 

álláspontok cáfolására. (Pl. 

forradalom volt-e a XVII. századi 

Földrajz:  

Földrajzi felfedezések 

topográfiai vonatkozásai, a 

holland mélyföld, a 

Naprendszer. 

 

Magyar nyelv és irodalom: 

Shakespeare, Molière. 

 

Dráma és tánc:  

Az angol reneszánsz színház és 

dráma, a francia klasszicista 

színház és dráma. 

 

Vizuális kultúra:  

A barokk stílus. 

 

Ének-zene:  

A barokk zene. 
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Kisállamok, nagyhatalmak. 

 

Az angol polgárháború és a 

parlamentáris monarchia 

kialakulása. 

A hatalommegosztás formái, 

szintjei. 

 

A francia abszolutizmus és 

hatalmi törekvések. 

 

Közép- és Kelet-Európa a XVI–

XVII. században. 

 

A tudományos világkép 

átalakulása. 

angliai átalakulás?) 

A különbségek felismerése és a 

változások nyomon követése 

egy-egy történelmi jelenség 

kapcsán. (Pl. az ipari termelési 

keretek – céh, kiadási, 

felvásárlási rendszer, 

manufaktúra – 

összehasonlítása.) 

 

Kommunikáció: 

Folyamatábra, diagram 

készítése. (Pl. a XVI. századi 

világkereskedelem működése.) 

Vizuális rendezők (táblázatok, 

ábrák) készítése. (Pl. az angol 

polgárháború szakaszairól.) 

 

Tájékozódás időben és térben: 

A történelmi tér változásainak 

leolvasása térképekről. (Pl. a 

reformáció egyes irányzatainak 

a térhódítása.) 

Fizika: 

A földközéppontú és a 

napközéppontú világkép 

jellemzői. A Föld, a Naprendszer 

és a Kozmosz fejlődéséről 

alkotott csillagászati 

elképzelések. 

Kepler törvényei, Newton. 

 

Filozófia: 

Descartes, Bacon, Locke. 

Értelmező 

kulcsfogalmak 

Történelmi idő, változás és folyamatosság, ok és következmény, történelmi forrás, 

interpretáció, jelentőség. 

Tartalmi 

kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, felemelkedés, 

lesüllyedés, elit réteg, népesedés, népességrobbanás, népességfogyás, migráció, 

életmód, város, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, termelési egység, 

erőforrás, gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, kereskedelem, 

pénzgazdálkodás, piac, gazdasági válság, adó, 

politika, állam, államforma, államszervezet, hatalmi ág, egyeduralom, monarchia, 

köztársaság, parlamentarizmus, közigazgatás, birodalom, szuverenitás, centrum, 

periféria, 

vallás, monoteizmus, vallásüldözés, antijudaizmus. 

Fogalmak, Fogalmak: ültetvény, tőke, kapitalizmus, világkereskedelem, abszolutizmus, 
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adatok reformáció, protestáns, evangélikus, református, ellenreformáció, jezsuita, 

barokk, manufaktúra, vetésforgó, anglikán, puritán, Jognyilatkozat, alkotmányos 

monarchia, merkantilizmus. 

Személyek: Kolumbusz, Magellán, Vasco da Gama, V. Károly, Luther, Kálvin, 

Kopernikusz, Spinoza, I. Erzsébet, Cromwell, XIV. Lajos, I. (Nagy) Péter. 

Topográfia: Németalföld, London, Versailles, Szentpétervár. 

Kronológia: 1492 (Amerika felfedezése), 1517 (Luther fellépése, a reformáció 

kezdete), 1618–48 (a harmincéves háború), 1642-49 (az angol polgárháború), 

1689 (a Jognyilatkozat kiadása). 

 

 

Tematikai egység Magyarország a kora újkorban 
Órakeret 

14 óra 

Előzetes tudás 
A mohácsi csata, a végvári harcok hősei, a hadvezér Zrínyi Miklós, kuruc 

mondák és történetek. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

 A tanuló tudja, hogy a sorsfordító történelmi események nem kizárólag egy 

kiváltó okra vezethetők vissza, és következményeik döntően befolyásolhatják 

egy adott állam/közösség fejlődésének lehetőségeit. Értékeli a Rákóczi-

szabadságharc idején létrejött széles társadalmi összefogás mozgósító erejét 

és a kölcsönös engedményeken alapuló megállapodás hosszú távú 

jelentőségét.  

Felismeri a kiemelkedő történelmi személyek közösségformáló és társadalom-

átalakító szerepét. Megérti, hogy a reformáció a bibliafordítás, a magyar 

nyelvű hitélet és a magyar írásbeliség fellendülése révén formálta jelentősen 

a magyar művelődéstörténetet, de a katolicizmus megújulása során 

kialakított hagyományok is a magyar nemzettudat fontos részévé váltak. 

Belátja, hogy az oszmán-török katonai fölény mellett a politikai 

megosztottság is hozzájárult az ország három részre szakadásához. Megérti a 

részekre szakadt ország helyzetét a két nagyhatalom ütközőzónájában, és 

belátja, hogy a török kiűzését a hatalmi erőegyensúly felbomlása tette 

lehetővé. Átlátja a másfél évszázados török uralom rövid és hosszú távú 

következményeit. 

Képes elemezni az egyetemes és magyar történelem eltérő időbeli ritmusát, 

és ezek kölcsönhatásait. Képes különböző információforrásokból egyszerű 

önálló térképvázlatok rajzolására. 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
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A Jagelló-kor. 

 

Az ország három részre 

szakadása. 

Függetlenség és alávetettség. 

 

Várháborúk kora. 

Békék, háborúk, hadviselés. 

 

A három országrész 

berendezkedése, mindennapjai. 

 

A reformáció és a katolikus 

megújulás Magyarországon. 

 

Az Erdélyi Fejedelemség. 

Kisállamok, nagyhatalmak. 

 

A magyar rendek és a 

Habsburg-udvar konfliktusai. 

 

A török kiűzése 

Magyarországról. 

 

Népesség, társadalom, 

gazdaság és természeti 

környezet a XVI-XVII. századi 

Magyarországon. 

 

A Rákóczi-szabadságharc. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

Ismeretszerzés szaktudományi 

munkákból (pl. Erdély 

aranykoráról). 

Az internet kritikus 

felhasználása történelmi 

ismeretek szerzésére. (Pl. a 

magyarországi oszmán – török 

építészeti emlékekről.) 

 

Kritikai gondolkodás: 

Különböző történelmi 

elbeszélések összehasonlítása a 

narráció módja alapján. (Pl. 

Brodarics István és Szulejmán a 

mohácsi csatáról.) 

Feltevések megfogalmazása 

egyes történelmi jelenségek 

hátteréről, feltételeiről, okairól. 

(Pl. Szapolyai királyságának 

szerepe az önálló Erdélyi 

Fejedelemség későbbi 

létrejöttében.) 

 

Kommunikáció: 

Vizuális rendezők (táblázatok, 

ábrák) készítése. (Pl. kép 

alapján váralaprajz elkészítése.) 

Mások érvelésének 

összefoglalása és 

figyelembevétele. A 

véleménykülönbségek 

tisztázása, a saját álláspont 

gazdagítása, továbbfejlesztése. 

(Pl. az ország előtt 1526-ban 

álló alternatívák megvitatása.) 

Esszé írása történelmi témákról. 

*Pl. a török uralom hatása 

Magyar nyelv és irodalom: 

A reformáció kulturális hatása; 

Pázmány Péter; 

Zrínyi Miklós: Szigeti 

veszedelem, kuruc költészet, 

Mikes Kelemen. 

 

Ének-zene: 

Szegénylegény katonaénekek 

(pl. Csinom Palkó). 

 

Földrajz: 

A természeti környezet 

változása a török korban. 

 

Matematika: 

Képzeletben történő mozgatás 

(pl. átdarabolás elképzelése; 

testháló összehajtásának, 

szétvágásoknak az elképzelése; 

testek különféle síkmetszetének 

elképzelése – váralaprajz 

készítése). 

 

Informatika: 

Törökországi magyar 

emlékhelyek keresése az 

interneten, virtuális séta. 
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Egyezmények, szövetségek. Magyarország fejlődésére 

címmel; valamint Schulhof Izsák 

beszámolója Buda 

visszavívásáról (Budai krónika c. 

forrás elemzése).+ 

 

Tájékozódás időben és térben: 

Az egyetemes és a magyar 

történelem eltérő időbeli 

ritmusának és 

kölcsönhatásainak elemzése. 

(Pl. a Rákóczi-szabadságharc és 

a spanyol örökösödési háború 

eseményei között.) 

A történelmi tér változásainak 

leolvasása különböző 

térképekről. (Pl. az 

ellenreformáció térnyerésének 

nyomon követése.) 

Értelmező 

kulcsfogalmak 

Változás és folyamatosság, ok és következmény, tény és bizonyíték, 

interpretáció, történelmi nézőpont. 

Tartalmi 

kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, felemelkedés, 

lesüllyedés, népesedés, népességfogyás, migráció, életmód, város, etnikum, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, 

gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, kereskedelem, pénzgazdálkodás, 

piac, adó, 

politika, állam, államforma, államszervezet, hatalmi ág, egyeduralom, 

monarchia, parlamentarizmus, közigazgatás, birodalom, szuverenitás, 

centrum, periféria, 

vallás, vallásüldözés. 

Fogalmak, adatok 

Fogalmak: örökös jobbágyság, hajdú, vitézlő rend, unitárius, kuruc, 

trónfosztás. 

Személyek: II. Lajos, Szapolyai János, I. Ferdinánd, I. Szulejmán, Dobó István, 

Zrínyi Miklós, Károli Gáspár, Bocskai István, Bethlen Gábor, Pázmány Péter, 

Zrínyi Miklós (a költő és hadvezér), I. Lipót, Savoyai Jenő, II. Rákóczi Ferenc. 

Topográfia: Mohács, Kőszeg, Buda, Hódoltság, Eger, Szigetvár, Sárospatak, 
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Ónod, Nagyszombat, Bécs. 

Kronológia: 1526 (a mohácsi csata), 1541 (Buda török elfoglalása, az ország 

tényleges három részre szakadása), 1552 (Eger sikertelen török ostroma), 

1566 (Szigetvár eleste), 1591–1606 (a tizenöt éves háború), 1664 (Zrínyi 

Miklós téli hadjárata, a vasvári béke), 1686 (Buda visszafoglalása), 1699 (a 

karlócai béke), 1703-11 (a Rákóczi-szabadságharc), 1707 (az ónodi 

országgyűlés), 1711 (a szatmári béke). 

 

 

Tematikai egység Felvilágosodás, forradalmak és a polgárosodás kora 
Órakeret 

19 óra 

Előzetes tudás 

A felvilágosodás eszméi; az észak-amerikai gyarmatok függetlenségi harca; a 

francia forradalom vívmányai; a terror; Napóleon; az ipari forradalom 

találmányai. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

 A tanuló megérti, hogy a korszakban a társadalmi és gazdasági átalakulás 

egymást erősítve bontakozott ki, valamint, hogy az ipari forradalom máig 

ható gazdasági, társadalmi folyamatok elindítója volt. Látja, hogy a 

felvilágosodás állította középpontba a világmindenség megértésének igényét, 

a tudományos megismerés elsőbbrendűségét állította, és hogy ezzel a 

tudományok fejlődésének új korszaka kezdődött. Belátja, hogy a 

hatalommegosztás és a képviseleti elv általánossá válása a polgári 

államokban a demokratikus jogok gyakorlásának kiterjesztését 

eredményezte. 

Tudja, hogy a felvilágosodás során fogalmazódtak meg a máig is érvényes 

demokratikus eszmék és elidegeníthetetlen emberi jogok, amelyek mind a 

mai napig a nyugati típusú demokráciák jogrendjének alapját képezik. 

Megszületik az állam és egyház szétválasztásának gondolata. Látja, hogy a 

korszak forradalmi eszméi – szabadság, egyenlőség, testvériség – nem 

egyszer egymást kizáró módon valósultak meg. Érzékeli, hogy a hatalmi 

harcot, harcokat konfliktusok és kompromisszumok egymást váltó 

sorozataként lehet leírni. 

Felismeri, hogy az ipari forradalom, amely új energiaforrások hasznosítása 

mellett új technikai eszközök alkalmazásával és a termelési formák 

átalakításával létrehozta az ipari társadalmat, a népesség számszerű 

gyarapodását, urbanizációt és az ipari munkásság létszámának növekedését 

eredményezte. Ismeri a korszakban kialakult politikai ideológiák – 

liberalizmus, nacionalizmus, konzervativizmus, szocializmus – jellemzőit, és 

átlátja, hogy ezek átalakult formában ma is léteznek. Látja, hogy a korszak 

tette az uralkodók és hatalmon levők feladatává a közjó szolgálatát, amely 
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szélsőséges formájában zsarnoki, terrorisztikus eszközökkel történő 

„népboldogításhoz” vezetett. 

Tudja az egyes történelmi korszakokat komplex módon elemezni és 

bemutatni. Képes a változások megkülönböztetésére. 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A felvilágosodás. 

Világkép, eszmék, ideológiák, 

társadalomkritika. 

 

A felvilágosult abszolutizmus. 

 

Hatalmi átrendeződés a XVIII. 

századi Európában. 

Egyezmények, szövetségek. 

 

Az Egyesült Államok létrejötte 

és alkotmánya. 

A hatalommegosztás formái, 

szintjei. 

 

A francia forradalom eszméi, 

irányzatai, hatása. 

Forradalom, reform és 

kompromisszum. 

 

A napóleoni háborúk Európája 

és a Szent Szövetség rendszere. 

 

Az ipari forradalom és hatásai. 

A technikai fejlődés feltételei és 

következményei. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

Különböző emberi 

magatartástípusok, 

élethelyzetek megfigyelése, 

következtetések levonása. (Pl. a 

tömegek bekerülése a 

politizálásba.) 

Információk önálló 

rendszerezése és értelmezése. 

(Pl. az ipari forradalom 

találmányai és jelentőségük.) 

 

Kritikai gondolkodás: 

Feltevések megfogalmazása 

egyes társadalmi-történelmi 

jelenségek okairól. (Pl. a 

forradalmi terror és 

szükségessége.) 

Történelmi személyiségek 

jellemzése, feltevések 

megfogalmazása viselkedésük 

mozgatórugóiról. (Pl. 

Robespierre, Napóleon.) 

 

Kommunikáció: 

Elsődleges történelmi források 

elemzése, összefüggések 

felderítése. (Pl. a Függetlenségi 

nyilatkozat elemzése és a 

felvilágosodás hatásának 

kimutatása.) 

Magyar nyelv és irodalom:  

A felvilágosodás és a romantika, 

a francia Enciklopédia, Voltaire: 

Candide. 

 

Vizuális kultúra: Klasszicizmus 

és romantika. 

 

Ének-zene:  

A klasszika zenéje (pl. Haydn, 

Mozart, Beethoven), 

Marseillaise. 

 

Fizika:  

Hőerőgépek, a teljesítmény 

mértékegysége (watt). 

 

Erkölcstan, etika: 

Állampolgárság és nemzeti 

érzés. A szabadság rendje: 

jogok és kötelességek. 

Magánérdek és közjó. Részvétel 

a közéletben. A társadalmi 

igazságosság kérdése. 

 

Földrajz:  

Urbanizációs folyamatok és 

hatásaik. 
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A XIX. század eszméi. 

Világkép, eszmék, ideológiák, 

társadalomkritika. 

Folyamatábra, diagram 

készítése. (Pl. a 

hatalommegosztás elvének 

ábrája.) 

Beszámoló, kiselőadás tartása 

népszerű tudományos 

irodalomból, (Pl. a 

szabadkőművesség témájában.) 

Vizuális rendezők (táblázatok, 

ábrák) készítése. (Pl. a francia 

forradalom korszakai.) 

Események, történetek 

dramatikus megjelenítése. (Pl. 

XVI. Lajos pere.) 

Esszé írása történelmi, filozófiai 

kérdésekről (Pl. a „Mi viszi előre 

a világot? Forradalom vagy 

szerves fejlődés” témájában.) 

 

Tájékozódás időben és térben: 

Események időrendbe állítása. 

(Pl. a 1848-as forradalmak.) 

A történelmi tér változásainak 

leolvasása különböző 

térképekről. (Pl. Lengyelország 

felosztása.) 

 

Filozófia:  

A felvilágosodás filozófusai (pl. 

Diderot, Voltaire, Rousseau), a 

német idealizmus (pl. Kant, 

Hegel), Marx. 

 

Biológia-egészségtan: 

Védőoltások (az immunológia 

tudományának kezdetei). 

 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret:  

A modern nyilvánosság 

kialakulása. 

 

Informatika:  

Prezentáció készítése (pl. az 

ipari forradalom témájában.) 

Értelmező 

kulcsfogalmak 

Ok és következmény, történelmi forrás, tény és bizonyíték, interpretáció, 

jelentőség. 

Tartalmi 

kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, felemelkedés, 

lesüllyedés, elit réteg, népesedés, népességrobbanás, népességfogyás, migráció, 

életmód, város, nemzet, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, 

gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, kereskedelem, pénzgazdálkodás, piac, 

gazdasági válság, adó, 

politika, állam, államforma, államszervezet, hatalmi ág, egyeduralom, monarchia, 

köztársaság, parlamentarizmus, közigazgatás, birodalom, szuverenitás, centrum, 
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periféria, emberi jog, állampolgári jog, népképviselet, 

vallás, vallásüldözés, vallásszabadság, lelkiismereti szabadság.  

Fogalmak, 

adatok 

Fogalmak: felvilágosodás, racionalizmus, a hatalmi ágak megosztása, 

természetjog, társadalmi szerződés, népszuverenitás, szabad verseny, 

felvilágosult abszolutizmus, Emberi és polgári jogok nyilatkozata, ökumenikus 

gondolkodás, alkotmány, jakobinus, terror, nacionalizmus, emancipáció, 

antiszemitizmus, liberalizmus, konzervativizmus, szocializmus, Szent Szövetség, 

urbanizáció. 

Személyek: Spinoza, Montesquieu, Voltaire, Rousseau, Adam Smith, II. (Nagy) 

Frigyes, Washington, XVI. Lajos, Danton, Robespierre, Napóleon, Metternich, 

Watt, Stephenson, Marx. 

Topográfia: Párizs, Poroszország, Szilézia, Lengyelország, gyarmatok Észak-

Amerikában, Waterloo. 

Kronológia: 1776. július 4. (az amerikai Függetlenségi nyilatkozat kiadása, az 

Amerikai Egyesült Államok létrejötte), 1789. július 14. (a Bastille ostroma, a 

francia forradalom kitörése), 1793-1794 (a jakobinus diktatúra), 1804-1814/15 

(Napóleon császársága), 1848 (forradalmak Európában). 

 

 

Tematikai egység Az újjáépítés kora Magyarországon 
Órakeret 

15 óra 

Előzetes tudás 
Magyarország újjáépítése a Habsburg Birodalom keretei között. Nemzetiségi 

viszonyok. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

 A tanuló felismeri, hogy az uralkodó és a rendek egymásra utaltsága, a 

központi és a helyi hatalom egyensúlya jelentett garanciát a békés 

építőmunkára, ugyanakkor ahhoz, hogy a változások mértékét és jelentőségét 

helyesen meg tudjuk ítélni, fontos, hogy jól ismerjük a változások előtti és utáni 

helyzetet, és ezt össze tudjuk hasonlítani egymással. 

Átlátja, hogy a modernizációs kényszer nyomán alakult ki közéletünkben a ma is 

meglévő „magyar gondolat” és „szabad gondolat” szembenállása. Látja, hogy 

mindez egy soknemzetiségű államot eredményezett, amely később nemzetiségi 

ellentétek és konfliktusok alapjául szolgált. Ugyanakkor e 

nemzetiségek/etnikumok (pl.: német, zsidó) előbb a gazdasági fejlődésben, majd 

a politikai életben is fontos szerepet játszottak. 

A tanuló tudja, hogy az ország újjáépítése együtt járt más népek, nemzetiségek 

befogadásával/betelepülésével/betelepítésével. Megérti a gazdasági, 

kereskedelmi, kulturális fejlődést. Tudatosul benne, hogy Magyarország a 
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Habsburg Birodalom részét képezte, megérti a birodalmiságból fakadó 

problémák lényegét, és reális képet alkot Magyarország birodalmon belüli 

helyzetéről. Érti a vármegyerendszer szerepét a függetlenség bizonyos 

elemeinek a megőrzésében. Látja, hogy a változások kedvezően érintették a 

mezőgazdaság helyzetét, de bizonyos értelemben gátját jelentették a hazai ipari 

termelés kibontakozásának.  

Képes statisztikai, demográfiai adatok komplex elemzésére. Ismereteket tud 

meríteni szakmunkákból is. 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Népesség és természeti 

környezet: demográfiai 

változások, az etnikai arányok 

átalakulása. 

Népesség, demográfia 

(vándorlás, migráció). 

Kisebbség, többség, 

nemzetiségek. 

 

A Magyar Királyság 

újjászervezése és helye a 

Habsburg Birodalomban. 

 

A felvilágosult abszolutizmus a 

Habsburg Birodalomban. 

 

Társadalmi és gazdasági 

viszonyok változásai a XVIII. 

században. 

 

A nemzeti ébredés: a kultúra és 

művelődés változásai. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

Ismeretszerzés statisztikai 

táblázatokból, grafikonokból, 

diagramokból. (Pl. a korszakra 

vonatkozó demográfiai adatok 

elemzése, értékelése.) 

A tanultak felhasználása új 

feladathelyzetben. (Pl. a 

felvilágosodás fogalmainak 

azonosítása a korszak 

uralkodói intézkedéseiben.) 

Egy történelmi oknyomozás 

megtervezése. (Pl. Martinovics 

Ignác perújrafelvétele.) 

 

Kritikai gondolkodás: 

Feltevések megfogalmazása a 

történelmi személyiségek 

cselekedeteinek, 

viselkedésének 

mozgatórugóiról. (Pl. II. József 

politikai életpályájának 

elemzése.) 

 

Kommunikáció: 

Önállóan gyűjtött képekből 

összeállítás, tabló készítése. 

(Pl. nemzetiségek 

Földrajz: 

Magyarország természeti 

adottságai. 

 

Magyar nyelv és irodalom: 

Nyelvújítás: Kazinczy Ferenc. 

A magyar felvilágosodás 

irodalma: Bessenyei György, 

Csokonai Vitéz Mihály. 

 

Ének-zene: 

A barokk zene (pl. J. S. Bach, 

Händel), a klasszika zenéje (pl. 

Haydn). 

 

Vizuális kultúra: 

Barokk stílusú épületek (pl. a 

fertődi Esterházy-kastély), 

freskók, szobrok és táblaképek 

Magyarországon.  

 

Informatika: Könyvtártípusok, 

könyvtártörténet.  

Grafikonok, diagramok 

készítése a demográfiai adatok 
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Magyarországon.) 

Vizuális rendezők (táblázatok, 

ábrák) készítése. (Pl. 

jobbágyterheket szemléltető 

ábra készítése.) 

 

Tájékozódás térben és időben: 

A történelmi tér változásainak 

leolvasása különböző 

térképekről. (Pl. Magyarország 

etnikai összetételének, 

elemzése.) 

Egyszerű térképvázlatok 

rajzolása különböző 

információforrások alapján. 

(Pl. a népességmozgások 

irányainak megjelenítése.) 

szemléltetésére. 

Értelmező 

kulcsfogalmak 

Ok és következmény, tény és bizonyíték, interpretáció, történelmi nézőpont. 

Tartalmi 

kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, felemelkedés, 

lesüllyedés, népesedés, népességrobbanás, migráció, életmód, város, nemzetiség, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, 

gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, kereskedelem, pénzgazdálkodás, piac, 

gazdasági válság, adó, 

politika, állam, államforma, államszervezet, hatalmi ág, egyeduralom, monarchia, 

parlamentarizmus, közigazgatás, birodalom, szuverenitás, centrum, periféria, 

vallás. 

Fogalmak, 

adatok 

Fogalmak: betelepítés, betelepülés, Pragmatica Sanctio, Helytartótanács, felső 

tábla, alsó tábla, vámrendelet, úrbéri rendelet, Ratio Educationis, türelmi 

rendelet, jobbágyrendelet. 

Személyek: III. Károly, Mária Terézia, II. József, Kazinczy Ferenc. 

Topográfia: Határőrvidék, Bácska, Bánát. 

Kronológia: 1723 (Pragmatica Sanctio), 1740-80 (Mária Terézia), 1780-1790 (II. 

József). 
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Tematikai egység Reformkor, forradalom és szabadságharc Magyarországon 
Órakeret 

20 óra 

Előzetes tudás 
A magyar reformkor képviselői, március 15. mint iskolai ünnepély, a 

forradalom és szabadságharc kiemelkedő személyiségei. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

 A tanuló tudja megkülönböztetni egymástól azokat az okokat, amelyek már 

jóval a vizsgált esemény előtt léteztek, azoktól, amelyek az esemény 

közvetlen kiváltó okaiként értékelhetők. Látja, hogy az események 

bekövetkeztének vannak közvetett és közvetlen okai, ezt úgy is 

értelmezhetjük, hogy a dolgok bekövetkeztének mindig vannak közvetett 

feltételei és vannak közvetlen kiváltó okai. 

Megérti, hogy a közös cél eredményezte a forradalom és szabadságharc 

idején létrejövő nemzeti egységet és összefogást, amely számos politikai, 

társadalmi és katonai eredménnyel járt, és hogy mindezt csak két 

nagyhatalom külső katonai agressziója volt képes leverni. 

Érti, hogy a korszakot a nemzeti és a liberális eszme megerősödése, valamint 

az európai centrumhoz való fölzárkózás kényszere határozza meg. Belátja, 

hogy ezek nyomán fogalmazódott meg a jobbágyi és rendi viszonyok 

megszüntetésének, az érdekegyesítés, a közteherviselés, valamint a nemzeti 

nyelv és kultúra megteremtésének szükségessége, amelyek a polgári 

viszonyok és a nemzeti önállóság megteremtését célozzák. Tudja, hogy e 

célok megvalósítása állította középpontba azokat a nagyformátumú 

politikusokat, akik túllépve egyéni érdekeiken, egymást kiegészítve a 

közösség hosszú távú érdekeit szolgáló reformprogramok mellé állították a 

közvéleményt. 

Képes felidézni a polgárosodó Magyarország kiépülésének meghatározó 

gondolatait, megidézni annak kulcsszereplőit, egyszerűbb biográfiákat 

összeállítani. Konkrét példák bemutatása segítségével belátja, hogy a modern 

Magyarország többféle etnikumból, nemzetiségből épült fel, és az 

átalakulásban a köznemesség mellett jelentős szerepet vállaltak a közéletből 

korábban kiszorított társadalmi rétegek (pl. a zsidó-és német eredetű városi 

polgárság). 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az átalakuló társadalom és 

gazdaság. 

Nők és férfiak életmódja és 

társadalmi helyzete, 

életformák. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

Különböző emberi 

magatartástípusok, 

élethelyzetek megfigyelése, 

következtetések levonása. (Pl. a 

nemesi életszemlélet 

Magyar nyelv és irodalom:  

A felvilágosodás és a reformkor 

irodalma. 

Nemzeti dráma, nemzeti 

színjátszás kezdetei. 
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A reformeszmék kialakulása és 

terjedése: Széchenyi István 

programja. 

Fölzárkózás, lemaradás. 

 

A reformmozgalom 

kibontakozása. 

 

A nemzeti ébredés és a 

nemzetiségi kérdés. 

Kisebbség, többség, 

nemzetiségek. 

 

A reformkori művelődés, 

kultúra. 

 

A forradalom és szabadságharc 

nemzetközi keretei. 

 

Az 1848-as forradalom és 

vívmányai, az áprilisi törvények. 

Forradalom, reform és 

kompromisszum. 

 

A szabadságharc története. 

Békék, háborúk, hadviselés. 

 

A kisebbségek, nemzetiségek 

(pl. németek, szlávok, és 

különösen a zsidók) szerepe a 

Habsburg udvarral szembeni 

megismerése Pulszky Ferenc 

műve alapján, a különböző 

etnikumok összefogása a közös 

cél érdekében.) 

Egy történelmi oknyomozás 

megtervezése. (Pl. Petőfi 

Sándor halála.) 

 

Kritikai gondolkodás: 

Híres emberek, történelmi 

személyiségek jellemzése, 

feltevések megfogalmazása 

viselkedésük mozgatórugóiról. 

(Pl. Széchenyi István, Görgei 

Artúr; az érdekegyesítéssel és a 

törvény előtti egyenlőséggel 

kapcsolatos viták bemutatása.) 

Különböző szövegek, 

hanganyagok, filmek stb. 

vizsgálata a történelmi 

hitelesség szempontjából. (Pl. 

Németh László Az áruló című 

történeti drámája.) 

 

Kommunikáció: 

Elsődleges történelmi források 

elemzése, összefüggések 

felderítése. (Pl. Széchenyi 

programja a Stádium 12 pontja 

alapján.) 

Folyamatábra, diagram 

készítése. (Pl. a reformkori 

rendi országgyűlés felépítése és 

a törvényhozás menete.) 

Események, történetek, 

jelenségek dramatikus 

megjelenítése. (Pl. Széchenyi és 

Kossuth vitája.) 

 

Dráma és tánc:  

A XIX. századi magyar színház és 

dráma néhány alkotása: Katona 

József: Bánk bán, Vörösmarty 

Mihály: Csongor és Tünde. 

 

Vizuális kultúra:  

Klasszicizmus és romantika (pl. 

Pollack Mihály: Nemzeti 

Múzeum). 

 

Ének-zene:  

Himnusz, Szózat, Erkel Ferenc: 

Hunyadi László – a nemzeti 

opera születése, Liszt Ferenc. 

 

Földrajz:  

Magyarország természeti 

adottságai, folyamszabályozás. 

 

Informatika:  

Glog (interaktív tabló) készítése 

Széchenyi István gyakorlati 

újításairól. 

Az 1848-49-es szabadságharc 

számítógépes stratégiai játék 

alkalmazása. 



 

789 

 

harcokban. A zsidó közösség 

kiemelt részvétele és az ezért 

kirótt kollektív hadisarc. 

Egyenlőség, emancipáció  

 

 

 

 

Tájékozódás időben és térben: 

Az európai történelem és a 

magyar történelem 

kölcsönhatásainak elemzése. 

(Pl. az 1848-as forradalmak 

kölcsönhatásai.) 

Események időrendbe állítása. 

(Pl. a pesti forradalom 

eseményei.) 

Értelmező 

kulcsfogalmak 

Történelmi idő, ok és következmény, történelmi forrás, jelentőség, történelmi 

nézőpont. 

Tartalmi 

kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, felemelkedés, 

lesüllyedés, népesedés, népességrobbanás, migráció, életmód, város, nemzet, 

nemzetiség, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, 

gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, gazdasági teljesítmény, kereskedelem, 

pénzgazdálkodás, piac, gazdasági válság, adó, 

politika, állam, államforma, államszervezet, hatalmi ág, egyeduralom, monarchia, 

parlamentarizmus, közigazgatás, birodalom, szuverenitás, centrum, periféria. 

Fogalmak, 

adatok 

Fogalmak: reform, polgári átalakulás, liberális nemesség, centralista, cenzúra, 

államnyelv, önkéntes és kötelező örökváltság, közteherviselés, érdekegyesítés, 

védővám, márciusi ifjak, nemzetőrség, áprilisi törvények, felelős kormány, 

sajtószabadság, népképviselet, cenzusos választójog, jobbágyfelszabadítás, 

emancipáció, tavaszi hadjárat, Függetlenségi nyilatkozat, nemzetiségi törvény. 

Személyek: Széchenyi István, Wesselényi Miklós, Kölcsey Ferenc, Deák Ferenc, 

Kossuth Lajos, Metternich, Batthyány Lajos, Szemere Bertalan, Petőfi Sándor, 

Jellasics, Görgei Artúr, Ferenc József, Windischgrätz, Bem József. 

Topográfia: Pest-Buda, Vaskapu, Pákozd, Isaszeg, Debrecen, Világos. 

Kronológia: 1830 (Széchenyi István: Hitel című művének megjelenése, a reformkor 

kezdete), 1832–36 (rendi országgyűlés), 1844 (a magyar nyelv államnyelvvé 

nyilvánítása), 1848. március 15. (forradalom Pesten), 1848. április 11. (az áprilisi 

törvények), 1848. szeptember 29. (a pákozdi csata), 1849. április 6. (az isaszegi 

csata), 1849. április 14. (a függetlenség kimondása), 1849. május 21. (Buda 

felszabadítása), 1849. augusztus 13. (a világosi fegyverletétel). 
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A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

Az ókori, középkori és kora újkori egyetemes és magyar kultúrkincs rendszerező 

megismerésével az egyetemes emberi értékek tudatos vállalása, családhoz, 

lakóhelyhez, nemzethez, Európához való tartozás fontosságának felismerése, 

elfogadása. 

A múltat és a történelmet formáló összetett folyamatok, látható és háttérben 

meghúzódó összefüggések felismerése, és ezek erkölcsi-etikai aspektusainak 

azonosítása. 

A korábbi korokban élt emberek, közösségek élet-, gondolkodás- és 

szokásmódjainak azonosítása, a különböző államformák működési jellemzőinek 

felismerése. 

Ismerje fel a tanuló a civilizációk történetének jellegzetes sémáját (kialakulás, 

virágzás, hanyatlás). 

Ismerje és mind szélesebb körben alkalmazza a történelem értelmezését segítő 

kulcsfogalmakat és egyedi fogalmakat, az árnyalt történelmi tájékozódás és 

gondolkodás érdekében. 

Ismerje fel, hogy az utókor a nagy történelmi személyiségek, nemzeti hősök 

cselekedeteit a közösségek érdekében végzett tevékenységek szempontjából 

értékeli, tudjon példákat mondani különböző korok eltérő értékítéleteiről egy-

egy történelmi személyiség kapcsán. 

Tudja az egyes népeket vallásuk és kultúrájuk, életmódjuk alapján azonosítani 

és megismerni. Ismerje fel, hogy a vallási előírások, valamint az államok által 

megfogalmazott szabályok döntő mértékben befolyásolhatják a társadalmi 

viszonyokat és a mindennapokat. 

Tudja, hogy a történelmi jelenségeket, folyamatokat társadalmi, gazdasági, 

szellemi tényezők együttesen befolyásolják. 

Ismerje a világ és az európai kontinens eltérő fejlődési irányait, ezek társadalmi, 

gazdasági és szellemi hátterét. Tudja azonosítani Európa különböző régióinak 

eltérő fejlődési útjait. 

Ismerje fel a meghatározó vallási, társadalmi, gazdasági, szellemi összetevőket 

egy-egy történelmi jelenség, folyamat értelmezésénél. 

Tudja értelmezni az eltérő uralkodási formák és társadalmi, gazdasági viszonyok 

közötti összefüggéseket. 

Ismerje a keresztény Magyar Királyság létrejöttének, virágzásának és 

hanyatlásának főbb állomásait, a kora újkor békés építőmunkájának 

eredményeit, valamint a polgári Magyarország kiépülésének meghatározó 
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gondolatait és kulcsszereplőit. 

Legyen képes a tanuló ismereteket meríteni, beszámolót, kiselőadást készíteni 

és tartani különböző írott forrásokból, történelmi kézikönyvekből, 

atlaszokból/szakmunkákból, statisztikai táblázatokból, grafikonokból, 

diagramokból és internetről. 

Legyen képes a szerzett információk rendezésére/értelmezésére, és tudja a 

rendelkezésre álló információforrásokat áttekinteni/értékelni is. Tudjon 

kérdéseket megfogalmazni a forrás megbízhatóságára és a szerző esetleges 

elfogultságára vonatkozóan. 

Legyen képes különböző magatartástípusok és élethelyzetek megfigyelésére, 

ezekből következtetések levonására. Tudja írott és hallott szövegből a lényeget 

kiemelni tételmondatok meghatározásával, szövegek tömörítésével és 

átfogalmazásával egyaránt. Legyen képes a többféleképpen értelmezhető 

szövegek jelentésrétegeinek feltárására. 

Legyen képes feltevéseket megfogalmazni történelmi személyiségek 

cselekedeteinek, viselkedésének mozgatórugóiról. 

Legyen képes történelmi helyzeteket elbeszélni, eljátszani a különböző 

szereplők nézőpontjából. 

Legyen képes saját véleményét megfogalmazni, közben legyen képes vitában a 

tárgyilagos érvelés és a személyeskedés megkülönböztetésére. 

Legyen képes folyamatábrát, diagramot, vizuális rendezőt (táblázatot, ábrát) 

készíteni, történelmi témákat vizuálisan ábrázolni. 

Legyen képes az időmeghatározásra konkrét kronológiai adatokkal, valamint 

történelmi időszakokhoz kapcsolódóan egyaránt, és tudjon kronológiai 

adatokat rendszerezni. Használja a történelmi korszakok és periódusok nevét. 

Legyen képes összehasonlítani történelmi időszakokat, egybevetni eltérő 

korszakok emberi sorsait a változások szempontjából, és legyen képes a 

változások megkülönböztetésére is. 

Legyen képes érzékelni és elemezni az egyetemes és a magyar történelem 

eltérő időbeli ritmusát, illetve ezek kölcsönhatásait. Tudja az egyes korszakokat 

komplex módon jellemezni és bemutatni. 

Legyen képes különböző információforrásokból önálló térképvázlatok 

rajzolására, különböző időszakok történelmi térképeinek az összehasonlítására, 

a történelmi tér változásainak leolvasására, az adott témához leginkább 

megfelelő térkép kiválasztására. 
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13. EF évfolyam 

 

A középiskolai történelemtanítás utolsó éve részben már az érettségire való felkészülés/felkészítés 

jegyében telik el. A történelemtanítás során szerepet játszó fejlesztési területeket és 

kulcskompetenciákat kell kiemelni, elmélyíteni. Ezek közül a legfontosabb a nemzeti azonosságtudat 

kialakítása és a hazafias nevelés, valamint az aktív állampolgárságra és demokráciára nevelés. Fontos, 

hogy tanulóink hazájukhoz hű, nemzeti, népi kultúránk értékeit ismerő és becsülő, a demokratikus 

jogállam iránt elkötelezett, a közügyekben aktívan részt vevő, a társadalmi és etnikai sokszínűséget 

értékként kezelő, a kisebbségi, nemzetiségi kultúrákat ismerő, el- és befogadó állampolgárokká 

váljanak. Ehhez lehet felhasználni és tudatosítani a közelmúlt történelmének értékeit (jeles magyar 

történelmi személyiségek, tudósok, feltalálók, művészek, írók, költők, sportolók munkásságát), közös 

társadalmi és állami sikereinket (pl. a rendszerváltoztatás, a demokratikus jogállam kiépítése, békés 

nemzetegyesítés, csatlakozásunk az európai közösséghez és az atlanti katonai szövetséghez), kitérve 

történelmünk árnyoldalainak bemutatására, feldolgozására is. Lényeges az is, hogy a XX. századi 

népirtások (pl. örmény népirtás, holokauszt, délszláv háború), a tömegméretű tragédiák és mögöttük 

rejlő egyéni sorsok feldolgozása megtörténjen, a történelmi átélhetőség és kritikai gondolkodás 

fejlesztése érdekében. Fontos a népirtások, háborúk és diktatúrák során az egyéni és szervezett 

ellenállás különböző formáinak megismerése, a személyes magatartásformák megítélése. 

A kulcskompetenciák közül a szociális és állampolgári kompetencia játszik szerepet a demokrácia 

iránti végső elköteleződésben, valamint nemzeti értékeinken túl a közös európai gondolat melletti 

egyértelmű állásfoglalásban is. A tanulói kompetencia fejlesztésének területei közül első helyen a 11–

12. évfolyamokon is a források használata és értékelése említhető. A forrásokból történő önálló 

adatgyűjtés mellett elvárt a történelmi háttér ismeretében következtetések levonása is. Mindehhez 

nemcsak a szakszókincs alapos ismerete szükséges, hanem az egyes történelmi fogalmak 

meghatározása is, annak tudatában, hogy azok a különböző történelmi korokban változó jelentésűek 

lehetnek. A történelemtanítás fontos eleme a középiskolai oktatás záró szakaszában is a tanulók 

történelmi időben és térben való tájékozódási képességének fejlesztése. Ez a kronológiai és 

topográfiai adatok megismerésén és megtanulásán túl azok egységben látását, az események 

sorrendjének (diakrónia) és az egy időben zajló történéseknek (szinkrónia) a felismerését is célozza. 

Ezen a szinten már elvárt egyszerű kronológiai táblázatok önálló készítése, valamint kronológiai 

munkák használata is. Fontos a történelmi tér változásainak felismerése, a történelmi és földrajzi 

térképek összekapcsolása, valamint az ökológiai szemlélet kialakítása a történelmi jelenségek 

értelmezésében. 

A társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek – mint közvetlen szocializációs hatású témaköröket 

átfogó tartalmi terület – természetes módon kapcsolódik a Nat-ban megfogalmazott valamennyi 

általános fejlesztési feladathoz. Ez a lehetősége abból adódik, hogy a jelenben való eligazodásra 

igyekszik felkészíteni a tanulókat. Olyan tartalmakat visz be az oktatásba, amelyek a hétköznapokban 

közvetlenül hasznosítható tudást eredményeznek. Olyan készségek fejlesztését célozza, amelyek – 

miként az összes kulcskompetencia – széles körben hasznosíthatók az iskolán kívüli életben. A 

témakörök feldolgozása közvetlen módon járul hozzá a szociális és állampolgári, valamint a 

kezdeményezőkészség és vállalkozási kompetencia fejlesztéséhez. Mindez az általános célok közül 

jelentős mértékben segíti az állampolgárságra és demokráciára nevelést, a másokért való 
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felelősségvállalás és az önkéntesség gondolatának elmélyülését a fiatalokban, a gazdasági és a 

pénzügyi nevelést, valamint kisebb mértékben a pályaorientációt is. 

A társadalmi, állampolgári és gazdasági témakörök feldolgozása fontos szerepet játszik az önálló és 

kritikai gondolkodás fejlesztésében, valamint a médiahasználat tudatosságának kialakításában, ami 

középiskolában a következő tevékenységi típusokra épülhet: írott és audiovizuális szövegek önálló 

gyűjtése, szóban vagy írásban történő feldolgozása, valamint tudatos és kritikus kezelése, a tanult 

ismeretek problémaközpontú elrendezése, a többféleképpen értelmezhető szövegek 

jelentésrétegeinek feltárása, különféle értékrendek összehasonlítása, saját értékek és vélemények 

tisztázása. 

A középiskola utolsó évfolyamán megjelenő társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek 

témakörei a történelem tantárgy keretében szintetizálják a diákok társadalomtudományi ismereteit. 

Mivel végzős diákokról van szó, fontos, hogy az iskola közvetlen módon is előkészítse őket a 

tényleges gazdasági és politikai szerepvállalásra: az állampolgári jogok és kötelességek 

felelősségteljes gyakorlására, a munkavállalói, illetve a vállalkozói szerepre, valamint az országgyűlési 

és helyhatósági választásokon való részvételre. 

E témakörök szemlélete szorosan kötődik az aktuális társadalmi gyakorlathoz, illetve a diákok 

társadalmi tapasztalataihoz. Legfontosabb módszertani sajátossága az induktivitás, amely a tanulási 

folyamat gyakorlat közeli jellegében gyökerezik. Ez azért fontos, mert a diákok társadalmi 

tapasztalatai sok esetben ellentmondanak az iskolában tanult eszményeknek, elveknek és fogalmi 

általánosításoknak. Így mind a tanár, mind a tananyag könnyen hiteltelenné válhat. Az ismeretek 

puszta átadása mellett ezért mindenképp szükség van olyan személyes élményekre építő, 

készségfejlesztő módszerekre, amelyek megalapozzák, illetve erősítik a diákok szociális, erkölcsi és 

jogi érzékét. A tananyag tehát nem egyszerűen ismereteket közvetít, hanem viselkedési mintákat, 

szemléletet is, egyfajta problémamegoldó „társadalmi gyakorlótérnek” tekintve a tanórákat, ahol 

szimulációs helyzetekben erősödhet a diákok döntési és problémamegoldó képessége, empátiája, 

toleranciája és együttműködési készsége. 

13. EF évfolyam 

Heti óraszám: 3 óra 

Éves óraszám: 108 óra 

13. EF 1. félév 

Témakörök Óraszám 

A nemzetállamok és a birodalmi politika kora 16 óra 

A kiegyezéshez vezető út és a dualizmus kora Magyarországon 24 óra 

Az első világháború és következményei 20 óra 

Európa és a világ a két világháború között 24 óra 

Magyarország a két világháború között 22 óra 

Összesen: 106 óra 
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Tematikai egység A nemzetállamok és a birodalmi politika kora 
Órakeret 

16 óra 

Előzetes tudás 

Az egységes Olaszország és Németország létrejötte. Polgárháború az Amerikai 

Egyesült Államokban. Birodalmak versenye a világ újrafelosztásáért, élet a 

gyarmatokon. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

 A tanuló látja, hogy az okok közötti összefüggések vizsgálata segít annak a 

megállapításában, hogy mely tényezők játszották a legfontosabb szerepet az 

események bekövetkeztében. Felismeri, hogy a történelmi események 

magyarázata nagyon sok esetben az egyének és csoportok személyes 

indítékainak feltárásán és bemutatásán alapul. Tudja, hogy a modern polgári 

államszervezet új funkciói kiterjedtek az oktatásra, az egészségügyre és a 

szociálpolitikára. Megérti azokat a régi fejlődési kereteket szétfeszítő 

törekvéseket, amelyek szükségszerűen vezettek el egy olyan mértékű hatalmi 

versengéshez, amely beletorkollott az első világháborúba. 

Felismeri, hogy a nemzetállami keret képes hatékonyan megjeleníteni, 

megvédeni egy nemzet érdekeit, melynek tagjainak jogai ekkor számos, a 

közösséget összetartó elemmel bővültek. 

Érti, hogy a nacionalista eszme terjedése, az ipari forradalom belső 

piacteremtő képessége együttesen segítették elő a nemzetállamok 

létrejöttét. Felismeri, hogy a különböző nemzetállamok megteremtésének 

igénye és a tőkés termelés állandó bővítésének kényszere magában hordozta 

a nemzetek közötti versengés kiéleződését, amely többek között a 

gyarmatosítás új szakaszának megjelenését eredményezte. Belátja, hogy az 

ipari forradalom újabb szakaszának eredményei (új iparágak, találmányok 

stb.) számos árnyoldallal (környezetkárosítás, társadalmi egyenlőtlenségek 

növekedése stb.) jártak. 

Képes saját ismeretforrások segítségével történelmi oknyomozásra, ehhez 

önálló jegyzetelésre, tudatos és kritikus internethasználatra. 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Nemzetállami törekvések 

Európában (Olaszország, 

Németország, a balkáni 

államok). 

Kisállamok, nagyhatalmak. 

 

Ismeretszerzés, tanulás: 

Ismeretszerzés statisztikai 

táblázatokból, grafikonokból, 

diagramokból. (Pl. az 

egyenlőtlen fejlődés 

fogalmának értelmezése.) 

Önálló információgyűjtés 

Földrajz: 

Kontinensek földrajza, Európa 

országai, Balkán, a 

városfejlődés szakaszai. 
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Az Amerikai Egyesült Államok 

polgárháborúja és 

nagyhatalommá válása. 

 

Társadalmi és gazdasági 

változások a centrum 

országaiban. 

Szegregáció, bűnbakkeresés 

 

Az iparosodás új szakaszának 

hatásai (társadalom, 

gondolkodás, életmód, épített 

és természeti környezet). 

Technikai fejlődés feltételei és 

következményei. 

 

A munkásság érdekképviseleti 

és politikai mozgalmai, 

szervezetei. 

 

A modern polgári állam 

jellegzetességei. 

Hatalommegosztás formái, 

színterei. 

 

Az Európán kívüli világ 

változásai a XIX. század második 

felében: gyarmati függés, a 

birodalmak versenye a világ 

újrafelosztásáért. 

Függetlenség, alávetettség, 

kisállamok, nagyhatalmak. 

különböző médiumokból. (Pl. az 

ipari forradalom második 

szakaszának találmányai; a 

Dreyfus-ügy.) 

 

Kritikai gondolkodás: 

Különbségek felismerése és a 

változások nyomon követése 

egy-egy történelmi jelenség 

kapcsán. (Pl. szövetségi 

rendszerek.) 

Híres emberek, történelmi 

személyek jellemzése, 

feltevések megfogalmazása a 

történelmi személyiségek 

cselekedeteinek, 

viselkedésének 

mozgatórugóiról. (Pl. Bismarck 

politikai pályája.) 

Önálló vélemény 

megfogalmazása történelmi 

eseményekről, szereplőkről, 

jelenségekről, filozófiai 

kérdésekről. (Pl. a 

gyarmatosítás ideológiája.) 

 

Kommunikáció: 

Esszé írása történelmi – 

társadalmi témákról. (Pl. a 

technikai fejlődés hatása a 

környezetre és az életmódra.) 

Mások érvelésének 

összefoglalása és figyelembe 

vétele. A véleménykülönbségek 

tisztázása, a saját álláspont 

gazdagítása, továbbfejlesztése. 

(Pl. rabszolgakérdés, női 

emancipáció.) 

Magyar nyelv és irodalom: 

Stendhal, Balzac, Victor Hugo, 

Puskin, Zola, Dosztojevszkij, 

Verlaine, Rimbaud, Baudelaire, 

Keats. 

 

Vizuális kultúra: 

Eklektika, szecesszió és az 

izmusok meghatározó alkotói és 

művei. 

 

Ének-zene: 

Verdi, Puccini, Wagner, 

Debussy. 

 

Fizika: 

Tudósok, feltalálók:  

Faraday, Helmholz. 

 

Kémia: 

Meyer, Mengyelejev, Curie 

házaspár. 

 

Biológia-egészségtan: Pasteur; 

Darwin evolúcióelmélete. 

 

Testnevelés és sport: 

Újkori olimpiák. 
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Tájékozódás térben és időben: 

Történelmi időszakok 

összehasonlítása a változások 

mennyisége és gyorsasága 

szempontjából. (Pl. 

gyarmatbirodalmak kiterjedése 

a XIX. század elején és végén.) 

Események, jelenségek, 

tárgyak, személyek időrendbe 

állítása. (Pl. az olasz és a német 

egység megvalósulásának fő 

területi lépései.) 

Értelmező 

kulcsfogalmak 

Változás és folyamatosság, ok és következmény, tény és bizonyíték, 

interpretáció. 

Tartalmi 

kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, felemelkedés, 

lesüllyedés, népesedés, népességrobbanás, migráció, életmód, város, nemzet, 

nemzetiség, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, 

gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, gazdasági teljesítmény, kereskedelem, 

pénzgazdálkodás, piac, gazdasági válság, adó, 

politika, állam, államforma, államszervezet, hatalmi ág, egyeduralom, 

monarchia, köztársaság, parlamentarizmus, demokrácia, népképviselet, 

közigazgatás, birodalom, szuverenitás, centrum, periféria, 

vallás, vallásüldözés, jogegyenlőség, emancipáció. 

Fogalmak, adatok 

Fogalmak: monopólium, futószalagos termelés, polgári állam, középosztály, 

városiasodás, emancipáció, politikai antiszemitizmus, cionizmus, szakszervezet, 

keresztényszocializmus, szociáldemokrácia, egyenlőtlen fejlődés, nagyhatalom, 

hármas szövetség, antant, keleti kérdés. 

Személyek: III. Napóleon, Garibaldi, Bismarck, II. Vilmos, Lincoln, Rotschildok, 

Herzl Tivadar, Viktória királynő, XIII. Leó. 

Topográfia: Piemont, Olaszország, Német Császárság, Szuezi-csatorna, Elzász-

Lotaringia, Balkán. 

Kronológia: 1853–56 (a krími háború), 1859 (a solferinoi ütközet), 1861-65 (az 

Egyesült Államok polgárháborúja), 1866 (a königgrätzi csata), 1871 (a Német 

Császárság létrejötte), 1882 (a hármas szövetség megalakulása), 1907 (a hármas 
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antant létrejötte). 

 

 

Tematikai egység A kiegyezéshez vezető út és a dualizmus kora Magyarországon 
Órakeret 

24 óra 

Előzetes tudás 
Megtorlás, önkényuralom és kiegyezés. Magyarország fejlődése a dualizmus 

korában, a Monarchia együtt élő népei, a nemzetiségek helyzete. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

 A tanuló megérti, hogy a szabadságharc idegen katonai erővel történt 

leverése nem járt együtt az összes vívmány megsemmisítésével, hiszen azok 

egy részére (pl. jobbágyfelszabadítás) az új hatalomnak is szüksége volt saját 

helyzete stabilizálásához. 

Átlátja, hogy az új polgári világ kiépülése Magyarországon számos 

vonatkozásban értékteremtéssel és értékvesztéssel járt, így az európai 

élmezőnyhöz való felzárkózási kísérlete az eredmények mellett számos – akár 

máig ható – társadalmi, gazdasági és szellemi, ideológiai ellentmondást is 

magában hordozott. Belátja, hogy Magyarországon a dualizmus korában 

következett be a – máig meglévő – szakadás az elit- és a tömegkultúra között. 

Megérti, hogy a kiegyezés reális kompromisszum volt, amely megfelelt a kor 

erőviszonyainak. Látja a kiegyezés hosszú távú hatásait Magyarország 

fejlődésére, mely folyamatban a hazai zsidó polgárság kiemelkedő szerepet 

játszott. Felismeri, hogy a dualizmus korában a magyar sajtó a modernizálódó 

magyar állam negyedik hatalmi ágává alakult. 

Képes különböző történelmi elbeszéléseket egybevetni egymással. Tud 

jeleneteket elbeszélni, erkölcsi kérdéseket felvető élethelyzeteket felismerni 

és bemutatni. 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A szabadságharcot követő 

megtorlás és önkényuralom.  

 

A kiegyezés létrejötte és 

tartalma. 

Államformák, államszervezet. 

 

A kiegyezéshez fűződő viták, a 

Ismeretszerzés, tanulás: 

Példák gyűjtése a 

szabadságharcot követő 

megtorlás és üldöztetés 

magyar, valamint más 

nemzetiségű áldozatairól, 

formáiról, eszközeiről, 

méretéről. (Pl. a lengyel, olasz 

és német származású honvéd 

tisztek kivégzése, a hazai zsidó 

közösségekre kirótt hadisarc.) 

Magyar nyelv és irodalom: 

Arany János: A walesi bárdok, a 

századforduló irodalmi élete (pl. 

a Nyugat). 

 

Vizuális kultúra: 

Romantika és realizmus (pl. 

Munkácsy Mihály), a szecesszió 

és eklektika jellemzői (pl. 
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kiegyezés alternatívái. 

 

Politikai élet, társadalmi 

változások és gazdasági fejlődés 

a dualizmus korában. 

Fölzárkózás, lemaradás; 

Népesség, demográfia. 

 

Budapest világvárossá válása. 

 

A nemzetiségi kérdés alakulása, 

a zsidó emancipáció. 

Szegregáció, bűnbakkeresés 

 

A dualizmus válságjelei. 

 

A tudomány és művészet a 

dualizmus korában. 

 

Életmód a századfordulón. 

Ismeretszerzés különböző írásos 

forrásokból, statisztikai 

táblázatokból. (Pl. a 

dualizmuskori gyáripar.) 

Egy történelmi oknyomozás 

megtervezése.  

 

Kritikai gondolkodás: 

Erkölcsi kérdéseket felvető 

élethelyzetek felismerése, 

bemutatása. (Pl. az aradi 

vértanúk búcsúlevelei, a 

tiszaeszlári vérvád 

képtelensége.) 

Különböző történelmi 

elbeszélések összehasonlítása a 

narráció módja alapján. (Pl. a 

kiegyezés mérlege Eötvös József 

és Kossuth Lajos írásai alapján.) 

Feltevések megfogalmazása 

egyes jelenségek hátteréről, 

feltételeiről, okairól. (Pl. a zsidó 

emancipáció okai, a zsidóság 

részvétele a modernizációban.) 

 

Kommunikáció: 

Folyamatábra, diagram 

készítése. (Pl. a dualizmus 

pártviszonyai.) 

Vizuális rendezők (táblázatok, 

ábrák) készítése. (Pl. a dualista 

állam.) 

Beszámoló, kiselőadás tartása 

történelmi forrásszövegek 

alapján. (Pl. dualizmuskori 

színházkultúra.) 

Események, történetek, 

Steindl Imre: Országház). 

 

Ének-zene: 

Liszt Ferenc, az operett 

születése, Bartók Béla, Kodály 

Zoltán. 

 

Földrajz: 

Folyamszabályozás, 

természetkárosítás, árvizek 

kiváltó okai. 

 

Fizika:  

Az elektrifikáció, a 

transzformátor, a villamos 

mozdony, a karburátor. 

 

Testnevelés és sport: 

Magyar olimpiai részvétel – 

Hajós Alfréd, magyar 

sikersportágak (pl. úszás, vívás). 

 

Informatika: 

Internetes forrásgyűjtés pl. a 

dualizmus kori élclapok (Bolond 

Miska, Borsszem Jankó, 

Üstökös) anyagából. 
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jelenségek mozgásos, táncos, 

dramatikus megjelenítése. (Pl. 

jelenetek egy pesti kávéház 

mindennapjaiból.) 

 

Tájékozódás időben és térben: 

Az európai történelem és a 

magyar történelem 

kölcsönhatásainak elemzése. 

(Pl. a kiegyezés létrejöttét 

elősegítő külpolitikai tényezők 

számbavétele.) 

A történelmi tér változásainak 

leolvasása különböző 

térképekről. (Pl. a 

magyarországi vasúthálózat 

fejlődése.) 

Értelmező 

kulcsfogalmak 

Változás és folyamatosság, ok és következmény, történelmi forrás, tény és 

bizonyíték, jelentőség. 

Tartalmi 

kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, felemelkedés, 

lesüllyedés, elit réteg, középréteg, alsó réteg, korfa, népesedés, 

népességrobbanás, migráció, életmód, város, nemzet, nemzetiség, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, 

gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, gazdasági teljesítmény, 

kereskedelem, pénzgazdálkodás, piac, gazdasági válság, adó, 

politika, állam, államforma, államszervezet, önkényuralom, hatalmi ág, 

egyeduralom, monarchia, parlamentarizmus, közigazgatás, birodalom, 

szuverenitás, centrum, periféria, népképviselet, 

vallás, jogegyenlőség, emancipáció. 

Fogalmak, adatok 

Fogalmak: emigráció, passzív ellenállás, húsvéti cikk, kiegyezés, dualista 

monarchia, közös ügy, gazdasági kiegyezés, Dunai Konföderáció, nemzetiségi 

törvény, horvát-magyar kiegyezés, Szabadelvű Párt, Szociáldemokrata Párt, 

választójog, torlódó társadalom, úri középosztály, dzsentri, kivándorlás, 

asszimiláció, zsidó emancipáció, állami anyakönyvezés, polgári házasság, 

népoktatás, millennium. 

Személyek: Haynau, Alexander Bach, Deák Ferenc, Andrássy Gyula, Eötvös 

József, Löw Immánuel, Tisza Kálmán, Baross Gábor, Wekerle Sándor, Tisza 
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István, Puskás Tivadar, Kandó Kálmán, Ganz Ábrahám. 

Topográfia: Arad, Osztrák-Magyar Monarchia, Budapest, Bécs, Fiume, 

Bosznia-Hercegovina. 

Kronológia: 1849. október 6. (az aradi vértanúk kivégzése), 1865 (Deák Ferenc 

húsvéti cikke), 1867 (a kiegyezés, Ferenc József megkoronázása), 1868 (a 

nemzetiségi és népiskolai törvény, a horvát-magyar kiegyezés), 1875-90 (Tisza 

Kálmán miniszterelnöksége), 1873 (Budapest létrejötte), 1896 (a millennium), 

1905 (a Szabadelvű Párt választási veresége, belpolitikai válság). 

 

 

Tematikai egység Az első világháború és következményei 
Órakeret 

20 óra 

Előzetes tudás 

A tudomány és technika fejlődésének új szakasza. Nagyhatalmi konfliktusok és 

a szövetségi rendszerek kialakulása. A keleti kérdés. A dualista monarchia 

válsága.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

 A tanuló megérti, hogy ugyanazzal a történelmi eseménnyel kapcsolatban 

az okok és a következmények kiválasztása és logikai összerendezése között 

jelentős különbségek lehetnek. Érzékeli, hogy az okozati összefüggések 

feltárása közötti különbségek miatt lényeges eltérések lehetnek ugyanazon 

történelmi esemény bemutatása, értelmezése és értékelése között. Látja az 

első világháború kirobbanásához vezető okokat, és azok komplex jellegét. 

Felismeri, hogy a korábban kialakult nagyhatalmi egyensúly felbomlása, a 

gyarmatokért való versengés, a létrejövő katonai szövetségek, a fegyverkezési 

verseny és a megoldatlan balkáni helyzet együttesen vezetett a háborúhoz. 

Érti, hogy az új hadászati eszközök és módszerek alkalmazása elhúzódó 

harcokkal és óriási ember- és anyagi veszteséggel jártak, és minden 

állampolgárt érintettek. 

Felismeri a háború sajátos, az emberi történelemben ez idáig nem létező új 

vonásait. Tisztában van a háború emberiségre gyakorolt romboló morális 

hatásaival. Ismeri és érti a trianoni trauma lényegét, máig tartó hatásainak 

mozgatórugóit. Megérti, hogy a későbbi győztesek olyan – sok tekintetben 

irracionális, megalázó – békeszerződéseket kényszerítettek rá a legyőzöttekre, 

melyekkel igazolni lehetett a háborús társadalmi áldozatvállalás értelmét, 

ugyanakkor ezek magukban hordozták egy újabb fegyveres konfliktus 

kényszerét. 

Reálisan értékeli a történelmi tényeket, figyelembe véve a háborút lezáró 

békerendszert. Felismeri a békerendszer keltette új ellentmondásokat, 

különös tekintettel a kelet-közép-európai régióra. Érti az oroszországi 

események társadalmi, gazdasági, ideológiai hátterét és az emberi történelem 
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további alakulására gyakorolt hatásait. Látja, hogy a világháború Európa 

hatalmi pozícióvesztését, az Egyesült Államok centrális helyzetbe kerülését, a 

bolsevizmus hatalomra jutását, a tömegdemokráciák kialakulását, valamint a 

korábban egységesülő világpiac felbomlását eredményezte. 

Képes különböző szövegek, hanganyagok, filmek stb. vizsgálatára és 

megítélésére a történelmi hitelesség szempontjából. Önálló véleményt tud 

megfogalmazni történelmi eseményekről. 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az első világháború. 

Hadviselés. 

 

Magyarország az első 

világháborúban. 

 

A februári forradalom és a 

bolsevik hatalomátvétel. A 

diktatúra kiépülése Szovjet-

Oroszországban. 

 

A háborús vereség 

következményei 

Magyarországon: az Osztrák-

Magyar Monarchia felbomlása, 

az őszirózsás forradalom, a 

tanácsköztársaság. 

 

Az első világháborút lezáró 

békerendszer. 

 

A trianoni békediktátum. 

Kisebbség, többség, 

nemzetiségek. 

 

Új államok Közép-Európában. A 

Ismeretszerzés, tanulás: 

Ismeretszerzés statisztikai 

táblázatokból, diagramokból. 

(Pl. háborús veszteségek.) 

Önálló információgyűjtés adott 

témához különböző 

médiumokból. (Pl. 

haditudósítások, plakátok.) 

Információk gyűjtése 

múzeumokban. (Pl. a korszak 

helytörténeti vonatkozásai.) 

 

Kritikai gondolkodás: 

Különböző szövegek, képek, 

plakátok, karikatúrák vizsgálata 

a történelmi hitelesség 

szempontjából. (Pl. Ferenc 

József korának plakátjai, 

karikatúrái.) 

Tanult ismeretek 

problémaközpontú 

elrendezése. (Pl. hadicélok, 

haditervek – békecélok, 

békeelvek, és ezek 

megvalósulása.) 

 

Kommunikáció: 

Esszé írása történelmi-

Földrajz:  

Európa domborzata és vízrajza. 

 

Magyar nyelv és irodalom:  

Móricz Zsigmond: Barbárok, 

Ady Endre, Babits Mihály 

háborús versei. 

 

Kémia:  

Hadászatban hasznosítható 

vegyi anyagok. 

 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret: 

Tömegkommunikáció, 

médiumok hatása a mindennapi 

életre. 
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határon túli magyarság sorsa.  

Kisállamok, nagyhatalmak. 

társadalmi témákról (Pl. a 

trianoni békediktátum hatásai.) 

Mások érvelésének 

összefoglalása és figyelembe 

vétele. A véleménykülönbségek 

tisztázása. (Pl. Magyarország 

részvétele a világháborúban.) 

Történetek dramatikus 

megjelenítése. (Pl. a magyar 

delegáció részvétele a 

béketárgyalásokon.) 

 

Tájékozódás térben és időben: 

Kronológiai adatok rendezése. 

(Pl. a háború kiemelkedő 

eseményeinek időrendje.) 

Néhány kiemelt esemény, 

jelenség topográfiai adatainak 

elhelyezése vaktérképen. (Pl. a 

békeszerződések területi 

vonatkozásai.) 

Értelmező 

kulcsfogalom 

Történelmi idő, ok és következmény, történelmi forrás, tény és bizonyíték, 

interpretáció, jelentőség, történelmi nézőpont. 

Tartalmi 

kulcsfogalom 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, felemelkedés, 

lesüllyedés, népesedés, migráció, életmód, város, nemzet, nemzetiség, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, 

gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, gazdasági teljesítmény, kereskedelem, 

pénzgazdálkodás, piac, gazdasági válság, adó, 

politika, állam, államforma, államszervezet, hatalmi ág, demokrácia, monarchia, 

köztársaság, parlamentarizmus, közigazgatás, birodalom, szuverenitás, centrum, 

periféria, 

vallás, monoteizmus, vallásüldözés, antiklerikalizmus. 

Fogalmak, adatok 

Fogalmak: villámháború – állóháború/állásháború, központi hatalmak, 

frontvonal, hátország, antant, jóvátétel, Népszövetség, revízió, reváns, bolsevik, 

szovjet, kommunizmus, őszirózsás forradalom, Kommunisták Magyarországi 

Pártja (KMP), egypártrendszer, proletárdiktatúra, egyházellenesség, 
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vallásellenesség, ellenforradalom, kormányzó, vörösterror, fehérterror. 

Személyek: Lenin, Trockij, Wilson, Clemenceau, IV. Károly, Károlyi Mihály, Jászi 

Oszkár, Garami Ernő, Kun Béla, Aponyi Albert, Horthy Miklós. 

Topográfia: Szarajevó, Doberdó, Szentpétervár, Szerb-Horvát-Szlovén Királyság, 

Csehszlovákia, a balti államok, Lengyelország, a trianoni Magyarország. 

Kronológia: 1914-18 (az első világháború), 1914. június 28. (a szarajevói 

merénylet) 1914. július 28. (az Osztrák–Magyar Monarchia hadat üzen 

Szerbiának, a világháború kirobbanása), 1917 (a februári forradalom és a 

bolsevikok hatalomátvétele Oroszországban), 1918. október 31. (az őszirózsás 

forradalom győzelme), 1918. november 3. (a padovai fegyverszünet), 1919 (a 

békekonferencia kezdete, a versailles-i béke), 1919. március 21. – augusztus 1. (a 

proletárdiktatúra időszaka), 1920. június 4. (a trianoni békediktátum aláírása). 

 

 

Tematikai egység Európa és a világ a két világháború között 
Órakeret 

24 óra 

Előzetes tudás 
A gazdasági világválság és következményei az Egyesült Államokban és 

Európában, diktatúrák és diktátorok földrészünkön. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

 A tanuló átlátja, hogy a politikai jogok kiterjesztése több országban a 

szociális demagógia felerősödésével járt, így utat nyitott a szélsőséges elemek 

hatalomra kerülésének, akik diktatórikus rendszereket vezettek be. Ismeri a 

diktatúrák működési mechanizmusát; tudja, hogy faji vagy osztályalapon, a 

bűnbakképzés eszköztárát alkalmazva embercsoportokat bélyegeztek meg, 

telepítettek ki, vagy gyilkoltak meg, és a társadalmat „fenyegető veszélyre” 

való tekintettel mindenkinek korlátozták a szabadságjogait. 

Érti, hogy az emberek élete még akkor is különböző, ha ugyanabban a korban 

és ugyanabban az országban éltek, hiszen az adott korban is különböző 

gondolkodású emberek léteztek, ezért a korszakra jellemző általános dolgok 

nem mindig igazak mindenkire. 

A tanuló érti, hogy az Egyesült Államokban az 1920-as évek nagy gazdasági 

fejlődést és lényeges életmódbeli átalakulást hoztak (pl. az autók elterjedése), 

amelyet az évtized végi nagy válság követett. Látja, hogy a válságból való 

kilábalást különbözőképpen találták meg a világ vezető hatalmai és országai. 

Felismeri, hogy a háborús pusztítás, különösen a vereség és a gazdasági 

válságok egyik következménye a szélsőségek térnyerése. Belátja, hogy a 

korszakban megtörtént az elitkultúra és a tömegkultúra végérvényes 

szétválása. Tudja, hogy a korszakban hatalmas lépés történt a női 
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emancipáció felé. 

Képes társadalmi-történelmi események összehasonlítására, értékrendek 

egybevetésére, azok értékelésére, saját álláspont megfogalmazására. 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az 1920-as évek politikai és 

gazdasági viszonyai. 

 

Demokráciák és tekintélyuralmi 

rendszerek Európában a két 

világháború között. 

Világkép, eszmék, ideológiák, 

társadalomkritika. 

 

Az olasz fasiszta állam és 

ideológia jellemzői. 

 

A kommunista diktatúra a 

Szovjetunióban. 

 

Az 1929-33-as világgazdasági 

válság jellemzői és 

következményei. Az Amerikai 

Egyesült Államok válasza a 

válságra: a New Deal. 

 

A nemzetiszocialista ideológia 

és a náci diktatúra jellemzői. 

Tömegtájékoztatás, sajtó, 

propaganda. A fanatizmus 

jellemzői és formái. 

Szegregáció, bűnbakkeresés 

 

Nemzetközi viszonyok a két 

Ismeretszerzés, tanulás: 

Ismeretszerzés különböző 

statisztikai táblázatokból, 

grafikonokból, diagramokból. 

(Pl. a német választások 

eredményei 1928–33 között; a 

munkanélküliség alakulása az 

Egyesült Államokban 1929–

1937.) 

Különböző emberi 

magatartástípusok, 

élethelyzetek megfigyelése, 

következtetések levonása. (Pl. a 

GULAG táborainak élete.) 

 

Kritikai gondolkodás: 

Feltevések megfogalmazása 

egyes társadalmi-történelmi 

jelenségek okairól. (Pl. az 

antiszemitizmus okai.) 

Különböző szövegek, 

hanganyagok stb. vizsgálata a 

hitelesség szempontjából. (Pl. 

különböző propagandafilmek 

elemzése.) 

Híres emberek, történelmi 

személyiségek jellemzése, 

feltevések megfogalmazása a 

történelmi személyiségek 

cselekedeteinek, 

viselkedésének 

mozgatórugóiról. (Pl. Gandhi és 

a polgári engedetlenségi 

mozgalom.) 

Magyar nyelv és irodalom:  

Az avantgárd (pl. Apollinaire, 

Borges, Bulgakov, Faulkner, 

Thomas Mann, Orwell, 

Szolzsenyicin, Iszaak Babel). 

 

Vizuális kultúra:  

A technikai képalkotás: 

fényképezés, film jelentősége. 

Az avantgárd: Picasso: 

Guernica. 

Fényképek értelmezése. 

 

Ének-zene:  

Az avantgárd zene, a dzsessz. 

 

Biológia-egészségtan: 

Vitaminok, penicillin – 

antibiotikumok, védőoltások. 

 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret: 

A média kifejező eszközei és 

ezek hatásmechanizmusa.  

A korszak stílusirányzatai. 

 

Testnevelés és sport: 
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világháború között. 

 

A gyarmatok helyzete. 

 

Tudomány és művészet a két 

világháború között. 

Korok, korstílusok. 

 

Életmód és mindennapok a két 

világháború között. 

Nők és férfiak életmódja és 

társadalmi helyzete, 

életformák. 

 

Kommunikáció: 

Folyamatábra, diagram 

készítése. (Pl. a világgazdasági 

válság jelenségei.) 

 

Tájékozódás időben és térben: 

A történelmi tér változásainak 

leolvasása különböző 

térképekről. (Pl. Kelet-Közép-

Európa nemzetiségi térképének 

összevetése az első világháború 

előtti és utáni államhatárokkal.) 

Történelmi időszakok 

összehasonlítása a változások 

mennyisége és gyorsasága 

szempontjából. (Pl. a 

hagyományos női szerep 

megváltozása fél évszázad 

alatt.) 

Olimpiatörténet – a berlini 

olimpia (1936). 

 

Informatika:  

Archív filmfelvételek keresése 

az interneten és elemzésük. 

Értelmező 

kulcsfogalmak 

Változás és folyamatosság, ok és következmény, interpretáció, történelmi 

nézőpont. 

Tartalmi 

kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, felemelkedés, 

lesüllyedés, népesedés, népességrobbanás, migráció, életmód, város, nemzet, 

nemzetiség, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, 

gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, gazdasági teljesítmény, kereskedelem, 

pénzgazdálkodás, piac, gazdasági válság, adó, 

politika, állam, államforma, államszervezet, hatalmi ág, egyeduralom, 

monarchia, demokrácia, parlamentarizmus, diktatúra, közigazgatás, birodalom, 

szuverenitás, centrum, periféria, népképviselet, 

vallás, vallásüldözés. 

Fogalmak, adatok 

Fogalmak: általános választójog, tömegpárt, fasizmus, korporatív állam, 

kisantant, Dawes-terv, pártállam, államosítás, kollektivizálás, tervutasításos 

rendszer, GULAG, személyi kultusz, koncepciós per, tőzsde, túltermelési válság, 

New Deal, totális diktatúra, tömeg propaganda, nemzetiszocializmus, fajelmélet, 

zsidóüldözés, Führer, SS, Berlin-Róma tengely, Anschluss, tekintélyelvű állam, 
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erőszakmentes ellenállás, magaskultúra (elitkultúra), tömegkultúra. 

Személyek: Mussolini, Sztálin, Roosevelt, Keynes, Hitler, Goebbels, Gandhi. 

Topográfia: Kelet-Közép-Európa, Szovjetunió, Brit Nemzetközösség, Berlin, 

weimari köztársaság, Moszkva, Saar-vidék, Rajna-vidék, Szudéta-vidék. 

Kronológia: 1922 (fasiszta hatalomátvétel Olaszországban, a Szovjetunió 

létrehozása), 1924 (a Dawes-terv), 1925 (a locarnói egyezmény), 1929-1933 (a 

világgazdasági válság), 1933 (Hitler hatalomra kerülése), 1936 (Berlin–Róma 

tengely), 1938 (Anschluss, a müncheni konferencia). 

 

 

Tematikai egység Magyarország a két világháború között 
Órakeret 

22 óra 

Előzetes tudás 
Politikusportrék a két világháború közötti Magyarországon. Trianon és 

következményei – a nemzeti összetartozás napja. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

 A tanuló felismeri, hogy önmagában az a tény, hogy egy történelmi 

beszámolóban nincsenek valótlan tények és hamis állítások, nem biztosítja azt, 

hogy a beszámoló hiteles és megbízható képet ad az eseményekről. 

Félrevezető lehet például az, ha bizonyos tényeket nem említ, vagy olyan 

összefüggéseket sugall az események között, amelyek valójában nem léteztek. 

Érti a kisebbségi lét problémáit, átérzi a határok által elszakított területeken 

kisebbségi sorba kényszerített magyarság helyzetét. 

Szélsőségektől mentesen értékeli az adott történelmi időszakot, annak 

eseményeit és személyiségeit. Tisztában van a külpolitikai alternatívákkal és 

képes azonosítani azok mozgatórugóit. Érti, hogy a két világháború közötti 

magyar fejlődés legfontosabb mozgatórugója a trianoni békeszerződés és 

annak hatásaira való reflektálás volt. Tudatosulnak benne a trianoni 

békeszerződés politikai életre, gazdaságra, társadalomra és közgondolkodásra 

gyakorolt hatásai. 

Képes különböző időszakokat bemutató történelmi térképek 

összehasonlítására, a különböző változások (területi, etnikai, demográfiai stb.) 

hátterének a feltárására.  

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A konszolidáció kezdete 

folyamata, jellemzői, 

eredményei és válsága. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

Ismeretszerzés statisztikai 

táblázatokból, grafikonokból, 

diagramokból. (Pl. magyar 

Földrajz:  

Magyarország és Közép-Európa 

természeti adottságai. 
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Államformák, államszervezet. 

 

A válság és hatása: a belpolitikai 

élet változásai az 1930-as 

években. 

Szegregáció, bűnbakkeresés 

 

A magyar külpolitika céljai és 

lehetőségei a két világháború 

között. 

Kisállamok, nagyhatalmak. 

 

A revízió lépései és politikai 

következményei 

Magyarországon. 

 

Társadalom és életmód 

Magyarországon a két 

világháború között. 

Szegények és gazdagok világa. 

Egyenlőség, emancipáció. 

 

Tudomány és művészet a két 

világháború között. 

 

Tömegkultúra és -sport. 

Tömegtájékoztatás, sajtó, 

propaganda. 

gazdaság a két világháború 

között.) 

Különböző emberi 

magatartástípusok, 

élethelyzetek megfigyelése, 

következtetések levonása. (Pl. 

az egyes társadalmi csoportok 

életkörülményei.) 

 

Kritikai gondolkodás: 

Feltevések megfogalmazása a 

történelmi személyiségek 

cselekedeteinek 

mozgatórugóiról. (Pl. Horthy 

Miklós politikai életpályája.) 

Történelmi – társadalmi adatok, 

modellek és elbeszélések 

elemzése a bizonyosság, a 

lehetőség és a valószínűség 

szempontjából. (Pl. a magyar 

külpolitika mozgástere, 

alternatívái.) 

Különböző hanganyagok, filmek 

vizsgálata a történelmi 

hitelesség szempontjából. (Pl. a 

korabeli játékfilmekből 

kirajzolódó mindennapi élet és 

társadalomkép összevetése a 

történeti valósággal). 

A Horthy korszak politikai 

antiszemitizmusa valamint a 

kultúra és tudomány területén 

elszenvedett veszteség közötti 

kapcsolat feltárása. 

 

Kommunikáció: 

Önállóan gyűjtött képekből 

összeállítás, tabló készítése. (Pl. 

 

Magyar nyelv és irodalom:  

A Nyugat mint folyóirat és mint 

mozgalom; József Attila; a népi 

írók; a határon túli irodalom. 

 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret: 

Tömegkommunikáció, 

médiumok hatása a mindennapi 

életre, a magyar 

hangosfilmgyártás kezdetei. 

propaganda-eszközök 

 

Biológia-egészségtan:  

Szent-Györgyi Albert. 

 

Vizuális kultúra:  

avantgárd – Kassák Lajos. 

 

Informatika:  

Anyaggyűjtés tudatos és kritikus 

internethasználattal a revízió, 

irredentizmus témájában. 
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a korszak helytörténeti 

vonatkozásai.) 

Beszélgetés egy társadalmi, 

történelmi témáról. Saját 

vélemény érthető 

megfogalmazása. (Pl. az 

antiszemitizmus témában.) 

 

Tájékozódás térben és időben: 

A világtörténet, az európai 

történelem, a magyar 

történelem eltérő időbeli 

ritmusának és 

kölcsönhatásainak elemzése. 

(Pl. a német befolyás erősödése 

és hatásai.) 

Néhány kiemelt esemény, 

jelenség topográfiai helyének 

elhelyezése vaktérképen. (Pl. a 

revíziós politika eredményei 

1938–39.) 

Értelmező 

kulcsfogalmak 

Ok és következmény, tény és bizonyíték, interpretáció, 

történelmi nézőpont. 

Tartalmi 

kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, felemelkedés, 

lesüllyedés, elit réteg, középréteg, alsó réteg, népesedés, népességrobbanás, 

migráció, életmód, város, nemzet, nemzetiség, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, 

gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, gazdasági teljesítmény, kereskedelem, 

pénzgazdálkodás, piac, gazdasági válság, adó, 

politika, állam, államforma, államszervezet, monarchia, parlamentarizmus, 

közigazgatás, szuverenitás, centrum, periféria, választójog,  

vallás, vallásüldözés. 

Fogalmak, adatok 

Fogalmak: konszolidáció, antiszemitizmus, numerus clausus, földreform, 

népszövetségi kölcsön, pengő, Magyar Nemzeti Bank, revízió, irredentizmus, 

kultúrfölény, társadalombiztosítás, agrárolló, népi mozgalom, nyilas mozgalom, 

nyílt és titkos szavazás, zsidótörvény, győri program, első bécsi döntés. 
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Személyek: Teleki Pál, Bethlen István, Klebelsberg Kunó, Gömbös Gyula, Imrédy 

Béla, Szent-Györgyi Albert. 

Topográfia: Felvidék, Kárpátalja. 

Kronológia: 1920 (a numerus clausus, földreform) 1921-31 (Bethlen István 

miniszterelnöksége), 1927 (a pengő bevezetése), 1932-1936 (Gömbös Gyula 

miniszterelnöksége), 1938. november 2. (az első bécsi döntés), 1939. március 

(Kárpátalja visszacsatolása). 

 

 

13. EF évfolyam 2. félév 

 

Témakörök Óraszám 

A második világháború 10 óra 

Hidegháborús konfliktusok és a kétpólusú világ kiépülése 10 óra 

Magyarország 1945–1956 között 10 óra 

A két világrendszer versengése, a szovjet tömb felbomlása 10 óra 

A Kádár-korszak 8 óra 

Az egységesülő Európa, a globalizáció kiteljesedése 5 óra 

A demokratikus viszonyok megteremtése és kiépítése Magyarországon 6 óra 

Társadalmi ismeretek 4 óra 

Állampolgári ismeretek 4 óra 

Pénzügyi és gazdasági kultúra 4 óra 

Munkavállalás 4 óra 

Rendszerező ismétlés         5óra 

Összesen: 80 óra 

 

 

Tematikai egység A második világháború 
Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás 
A második világháború jellemzői és következményei. Magyarország a második 

világháborúban. A holokauszt Európában és Magyarországon. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

 A tanuló ismeri az újfajta hadviselés jellegzetességeit és azok hatásait, a 

hátországot, a civil lakosságot sem kímélő modern totális háború jellemzőit és 

a tömegpusztító hadászati eszközök használatát. Feltárja a politikai 

antiszemitizmus megnyilvánulásai megerősödésének mozgatórugóit, 

azonosítja veszélyeit, 

Elítéli a diszkriminációt, és elutasítja az ún. fajelméletet és annak 
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következményeit (megkülönböztetés, jogfosztás, elkülönítés, deportálás, 

megsemmisítés). Tudja, hogy mennyi áldozattal, pusztítással járt a második 

világháború, és hogy a holokauszt az emberiség, valamint az egész magyarság 

tragédiája. Belátja, hogy az ország számára veszteségként értelmezhető a 

hazai zsidó származású művészek, tudósok, feltalálók kirekesztése, 

emigrációba kényszerülése, fizikai megsemmisítése (pl. Neumann, Teller, 

Szilárd, Rejtő, Radnóti, Szerb). Megismer olyan történelmi helyzeteket, 

amelyek a háborús viszonyok közötti népek, népcsoportok vagy személyek 

megmentését eredményezték. 

Megérti, miként került a háború során Magyarország kényszerpályára, és ez 

milyen következményekkel járt az ország sorsát illetően. Tisztában van a 

háborús vereség és a megszállás közvetett és közvetlen következményeivel 

(pl. malenkij robotra elhurcolt magyar és német származású civilek, német 

nemzetiségű lakosság kitelepítése, a szlovákiai magyarok áttelepítése). 

Képes önálló véleményt megfogalmazni társadalmi-történelmi eseményekről, 

azok főbb szereplőiről. Képes erkölcsi kérdéseket felvető élethelyzeteket 

felismerni és megvitatni, valamint a hatalmon lévők és a társadalom 

felelősségének mérlegelésére a hazánkat érintő alapvető tragédiákban (pl. a 

doni katasztrófa, a holokauszt).  

Belátja, hogy a XX. századi kirekesztésen (bűnbakképzésen) alapuló népirtások 

nem mehettek volna végbe a többségi társadalom tevőleges vagy 

hallgatólagos támogatása, valamint apátiája nélkül. Különösen igazolható ez a 

holokauszt esetében. 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A második világháború kitörése. 

Hadi és diplomáciai események 

a Szovjetunió elleni német 

támadásig. 

Békék, háború, hadviselés. 

 

A fordulat a háború 

menetében. 

 

A szövetségesek 

együttműködése és győzelme. 

Egyezmények, szövetségek. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

Ismeretszerzés szaktudományi 

munkákból. (Pl. Magyarország 

háborús veszteségeiről.) 

Ismeretszerzés különböző írásos 

forrásokból. (Pl. az első és 

második zsidótörvény; leírások 

és visszaemlékezések a malenkij 

robothoz, valamint a 

kitelepítésekhez kapcsolódóan). 

Emberi magatartástípusok, 

élethelyzetek megfigyelése, 

következtetések levonása. (Pl. 

kollaboránsok, ellenállók, 

embermentők, passzív 

szemlélők a második 

Fizika: 

Nukleáris energia, atombomba. 

 

Etika: 

Az intolerancia, a gyűlölet, a 

kirekesztés, a rasszizmus. 

 

Magyar nyelv és irodalom: 

Radnóti Miklós, Semprun:  

A nagy utazás, Kertész Imre: 

Sorstalanság. 

Személyes történetek, naplók, 
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A második világháború 

jellemzői. A holokauszt. 

Szegregáció, bűnbakkeresés. 

 

Magyarország háborúba lépése 

és részvétele a keleti fronton. 

 

Kállay Miklós 

miniszterelnöksége. 

 

A német megszállás és nyilas 

uralom. Felszabadulás és 

szovjet megszállás. 

 

Háborús veszteségeink. A 

zsidóüldözés társadalmi, eszmei 

háttere és a holokauszt 

Magyarországon. 

A fanatizmus jellemzői és 

formái.  

világháborúban.) 

Ismeretszerzés a holokauszt 

témájában a kapcsolódó 

emlékhelyek és múzeumok 

segítségével (pl. látogatás a 

Holokauszt Emlékközpontban, 

illetve a holokauszt más 

jelentős hazai emlékhelyén; az 

auschwitz-birkenau-i haláltábor 

helyén létrehozott emlékhely és 

múzeum megtekintése).  

 

Kritikai gondolkodás: 

Híres emberek jellemzése (Pl. 

Churchill, a brit elszántság 

jelképe.) 

Értékrendek összehasonlítása, 

saját értékek tisztázása. (Pl. 

Göring-, Höss-idézetek alapján a 

náci gondolkodásról.) 

Történelmi-társadalmi 

jelenségek értékelése a saját 

értékrend alapján. (Pl. 

holokauszt.) 

Filmek történelmi 

hitelességének vizsgálata. (Pl. A 

halál ötven órája *1965+.) 

Kérdések megfogalmazása a 

forrás megbízhatóságára 

vonatkozóan (pl. Horthy Miklós 

emlékiratai kapcsán). 

A zsidótörvények változásainak 

felismerése, az okok 

megkeresése. 

 

Kommunikáció: 

Események dramatikus 

memoárok. 

 

Vizuális kultúra: 

A technikai képalkotás: 

fényképezés, a film jelentősége. 

Fényképek értelmezése (pl. 

Capa: A normandiai 

partraszállás fényképei). 

 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret: 

Videó-interjúk, 

visszaemlékezések, a videó-

interjú, mint műfaj elemzése. 

 

Informatika: 

Archív filmfelvételek keresése 

az interneten, és elemzésük. 
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megjelenítése. (Pl. Churchill és 

Roosevelt vitája a második front 

megnyitásának helyszínéről.) 

Érvelés: (pl. a náci fajelmélet 

tarthatatlansága.) 

 

Tájékozódás időben és térben: 

A történelmi tér változásainak 

leolvasása térképekről. (Pl. a 

náci Németország és a 

Szovjetunió terjeszkedése 

1939–1941.) 

Kronológiai adatok rendezése. 

Értelmező 

kulcsfogalmak 

Változás és folyamatosság, ok és következmény, történelmi forrás, interpretáció, 

történelmi nézőpont. 

Tartalmi 

kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, népesedés, 

népességfogyás, migráció, életmód, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, 

gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, gazdasági teljesítmény, kereskedelem, 

pénzgazdálkodás, piac, gazdasági válság, adó, 

politika, állam, államforma, államszervezet, parlamentarizmus, diktatúra, 

közigazgatás, birodalom, szuverenitás, emberi jog, állampolgári jog, 

vallás, vallásüldözés. 

Fogalmak, adatok 

Fogalmak: háromhatalmi egyezmény, tengelyhatalmak, koncentrációs tábor, 

megsemmisítő tábor, népirtás, emberirtás, holokauszt, soá, porrajmos, 

genocídium, partizán, totális háború, furcsa háború, hadigazdaság, Vörös 

Hadsereg, antifasiszta koalíció, fegyveres semlegesség, második bécsi döntés, 

„hintapolitika”, gettó, deportálás, munkaszolgálat, hadifogság, kiugrási kísérlet, 

malenkij robot. 

Személyek: Hitler, Churchill, Sztálin, Roosevelt, Rommel, Montgomery, Zsukov, 

Eisenhower, De Gaulle, Bárdossy László, Kállay Miklós, Szálasi Ferenc, 

Wallenberg. 

Topográfia: Leningrád, Pearl Harbor, Midway, El-Alamein, Sztálingrád, Kurszk, 

Auschwitz, Jalta, Potsdam, Hirosima, Normandia, Újvidék, Kamenyec-podolszki, 

Voronyezs, Don-kanyar, Délvidék és Észak-Erdély. 

Kronológia: 1939. augusztus 23. (a szovjet-német megnemtámadási egyezmény), 
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1939. szeptember 1. (Németország megtámadja Lengyelországot, kitör a 

második világháború), 1941. június 22. (Németország megtámadja a 

Szovjetuniót), 1942 (a Midway-szigeteknél lezajlott ütközet, az el-alameini 

csata), 1943 (véget ér a sztálingrádi csata, a kurszki csata), 1944. június 6. 

(megkezdődik a szövetségesek normandiai partraszállása), 1945. február (a jaltai 

konferencia), 1945. május 9. (az európai háború befejeződése), 1945. augusztus 

6. (atomtámadás Hirosima ellen), 1945. szeptember 2. (Japán fegyverletételével 

véget ér a második világháború). 

1940. augusztus 30. (a második bécsi döntés), 1941. április (magyar támadás 

Jugoszlávia ellen), 1941. június 26. (Kassa bombázása), 1942–1944 tavasza 

(Kállay Miklós miniszterelnöksége), 1943. január (a doni katasztrófa), 1944. 

március 19. (a németek megszállják Magyarországot), 1944. október 15-16. 

(Horthy Miklós sikertelen kiugrási kísérlete, nyilas hatalomátvétel), 1944. 

december 21. (Debrecenben összeül az Ideiglenes Nemzetgyűlés), 1945. április 

(Magyarország felszabadítása a náci uralom alól, a szovjet megszállás kezdete, a 

háború vége Magyarországon). 

 

 

Tematikai 

egység 
Hidegháborús konfliktusok és a kétpólusú világ kiépülése 

Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás 

A második világháború eseményei, a sztálinizmus jellemzői, az Amerikai Egyesült 

Államok politikai és gazdasági viszonyai, a gyarmatok helyzete a két világháború 

között.  

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

 A tanuló felismeri, hogy a katonai és a gazdasági erőviszonyok között lehetnek 

összefüggések. A katonai fölény azonban nem jelent feltétlenül gazdasági és 

kulturális fölényt. 

Felismeri és elítéli a diktatórikus rendszerek szabadságot korlátozó és 

versenyképtelen vonásait. Belátja, hogy a demokrácia a közös döntés 

intézményrendszerének az emberi jogokat leginkább biztosító formája. 

A tanuló értelmezi a háború utáni helyzetet és a megosztott világ kialakulásának 

folyamatát. Felismeri a hidegháború keltette helyi háborúk máig ható 

következményeit. Hiteles kép alakul ki benne a két tömbben élők különböző 

helyzetéről, mindennapjairól. 

Képes társadalmi-történelmi jelenségeket értékrendek alapján mérlegelni, 

társadalmi-történelmi témákat vizuálisan ábrázolni, valamint a történelmi időben 

történő sokoldalú tájékozódásra. 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
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A nyugati országok gazdasági és 

katonai integrációja. Az új 

világgazdasági rendszer 

kialakulása. 

Erőforrások és termelési 

kultúrák. 

 

A szovjet tömb kialakulása, 

jellemzői. 

A hidegháborús szembenállás, a 

kétpólusú világ, a megosztott 

Európa. 

Egyezmények, szövetségek. 

 

A gyarmati rendszer felbomlása 

(India, Kína), a „harmadik világ”. 

 

A közel-keleti konfliktusok. 

Izrael Állam létrejötte, az arab 

világ átalakulása. Izrael a Közel-

Kelet demokratikus állama, a 

Kárpát-medencén kívüli 

legnagyobb magyar ajkú 

kisebbség otthona. 

 

Ismeretszerzés, tanulás: 

Ismeretszerzés különböző 

írásos forrásokból, vizuális 

rendezők készítése. (Pl. a két 

szuperhatalom jellemzőinek 

összegyűjtése.) 

A tanultak felhasználása új 

feladathelyzetekben. (Pl. Kelet-

Közép-Európa országainak 

szovjetizálása.) 

 

Kommunikáció: 

Folyamatábra, diagram 

készítése. (Pl. a két 

szuperhatalom katonai 

kiadásai.) 

Beszélgetés egy társadalmi, 

történelmi témáról. Saját 

vélemény megfogalmazása. (Pl. 

az iszlám fundamentalizmus 

okai, hatásai.) 

 

Tájékozódás térben és időben: 

Múltban élt emberek életének 

összehasonlítása a jelennel. (Pl. 

Közép-Európa államai a 

szocializmus időszakában és 

napjainkban.) 

Tanult helyek megkeresése a 

térképen. (Pl. a két tömb 

meghatározó államai.) 

Magyar nyelv és irodalom: 

Orwell, Szolzsenyicin, Hrabal, 

Camus, Garcia Marquez. 

 

Kémia: 

Hidrogénbomba, nukleáris 

fegyverek. 

 

Vizuális kultúra: 

A posztmodern, intermediális 

művészet. 

 

Testnevelés és sport: 

Olimpiatörténet. 

Értelmező 

kulcsfogalmak 

Történelmi idő, ok és következmény, történelmi forrás, tény és bizonyíték, 

interpretáció, történelmi nézőpont. 

Tartalmi 

kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, népesedés, 

népességrobbanás, migráció, életmód, város, nemzet, nemzetiség, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, 
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gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, gazdasági teljesítmény, kereskedelem, 

pénzgazdálkodás, piac, piacgazdaság, gazdasági válság, adó, 

politika, állam, államforma, államszervezet, parlamentarizmus, emberi jog, 

állampolgári jog, diktatúra, birodalom, szuverenitás, centrum, periféria, 

népképviselet, demokrácia, diktatúra, 

vallás, vallásüldözés. 

Fogalmak, 

adatok 

Fogalmak: Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ), szuperhatalom, vasfüggöny, 

hidegháború, fegyverkezési verseny, kétpólusú világ, NATO, Varsói Szerződés, 

KGST, Európai Gazdasági Közösség (Közös Piac), berlini fal, harmadik világ, el nem 

kötelezettek mozgalma, újantiszemitizmus. 

Személyek: Sztálin, Mao Ce-tung, Truman, Adenauer, Hruscsov, Kennedy, Ben 

Gurion. 

Topográfia: NSZK, NDK, Izrael, Kuba, Korea, Vietnam. 

Kronológia: 1945 (az ENSZ létrejötte), 1947 (a Truman-elv, a párizsi béke, India 

függetlensége), 1948 (Izrael létrejötte), 1949 (az NSZK, az NDK, a NATO, a KGST, a 

Kínai Népköztársaság létrejötte, a szovjet atombomba), 1950–1953 (a koreai 

háború), 1956 (az SZKP XX. kongresszusa, a szuezi válság), 1957 (a római 

szerződések), 1959 (a kubai forradalom), 1961 (a berlini fal építése, Gagarin 

űrrepülése), 1962 (a kubai rakétaválság), 1962-1965 (a második vatikáni zsinat).  

 

 

Tematikai egység Magyarország 1945–1956 között 
Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás 

A szovjet megszállás és a kommunista diktatúra jellemzői. Az 1956-os 

forradalom és szabadságharc kiemelkedő személyiségei és céljai. A határon 

túli magyarság sorsa. Október 23. mint iskolai ünnepély. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

 A tanuló felismeri, hogy amikor egy esemény bekövetkeztének az okait 

kutatjuk, nemcsak azt a kérdést kell feltenni magunknak, hogy miért 

következett be az esemény, hanem azt is, hogy miért nem valami más történt 

helyette. Látja a magyar és az egyetemes történelem összefüggéseit. Átlátja, 

hogy nehéz történelmi helyzetben az emberek nézeteit, döntéseit és 

cselekedeteit élethelyzetük miként befolyásolja.  

Megismeri és elítéli a totális kommunista diktatúra emberiség elleni bűneit. 

Átérzi a forradalom és szabadságharc hőseinek és áldozatainak a sorsát, 

szolidáris velük. Belátja, hogy a szovjet megszállás és a kommunista diktatúra 

a lakosságot szabadságjogaiban korlátozta. A jogfosztások 

következményeként számosan emigrációba kényszerültek, amely az ország 
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szempontjából veszteségként értelmezhető. 

Felismeri a szovjet megszállás és az ebből fakadó korlátozott állami 

szuverenitás következményeit. Megérti, hogy Magyarországnak 1956-ban a 

rendkívül kedvezőtlen nemzetközi helyzetben, az erőegyensúlyra épülő 

politikai viszonyrendszerben nem sikerült kiszakadnia a szovjet tömbből. 

Felismeri, hogy az 1956-os forradalom és szabadságharc jelenlegi 

demokratikus rendünk egyik talpköve. 

Képes felhasználni különböző visszaemlékezők adatközléseit, kiszűrve azok 

szubjektív elemeit, objektív történelmi kép kialakítása céljából az adott 

korról. 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Magyarország szovjetizálása, a 

kommunista diktatúra 

kiépítése, jellemzői. 

Függetlenség és alávetettség. 

 

Az egypárti diktatúra működése 

a Rákosi-korszakban, valamint a 

gazdasági élet jellegzetességei. 

Világkép, eszmék, ideológiák, 

társadalomkritika. 

 

Életmód, életviszonyok, munka, 

sport, kultúra, szórakozás. 

 

Az 1956-os forradalom és 

szabadságharc okai, háttere, 

főbb eseményei, jellemzői, 

szereplői. 

Forradalom, reform és 

kompromisszum. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

Ismeretszerzés személyes 

beszélgetésekből és 

megfigyeléséből. (Pl. az 1956-os 

események résztvevőinek 

visszaemlékezéseiből.) 

A tanultak felhasználása új 

helyzetekben. (Pl. 

Magyarország szovjetizálása.) 

Az 1956-os forradalom és 

szabadságharc utcai hőseinek 

(Pl.: Angyal István, Pongrácz 

Gergely; Mansfeld Péter) 

megismerése elbeszélések, 

tanulmányok és 

visszaemlékezések segítségével. 

Egy történelmi oknyomozás 

megtervezése. (Pl. Tóth Ilona 

ügye.) 

Ismeret szerzése a diktatúra 

történetéhez kapcsolódó 

emlékhelyek és múzeumok 

segítségével (pl. látogatás a 

Terror Háza Múzeumban, a 

recski munkatábor területén 

létesült emlékhely *recski 

Nemzeti Emlékpark+ 

Magyar nyelv és irodalom: 

Illyés Gyula: Egy mondat a 

zsarnokságról. 

 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret: 

Dokumentumfilmek, híradók 

elemzése. 

 

Testnevelés és sport: 

Olimpiatörténet, magyar 

részvétel és sikerek a korszak 

olimpiáin. 

 

Informatika: 

Multimédia CD-ROM 

használatával Magyarország XX. 

századi eseményeinek és azok 

hátterének megismerése. 
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felkeresése). 

Ismeretszerzés különböző írásos 

forrásokból, vizuális rendezők 

készítése. (Pl. magyar lakosság 

kivándorlásának és 

emigrációjának irányai, 

célállomásai *pl. Nyugat Európa 

országai, USA, Izrael+ 

létszámadatai, és 

következményei.) 

 

Kritikai gondolkodás: 

Feltételezések megfogalmazása 

híres emberek viselkedésének 

mozgatórugóiról. (Pl. Nagy 

Imre/Kádár János 1956-os 

szerepvállalása.) 

Érvek gyűjtése feltevések 

mellett és ellen, az érvek kritikai 

értékelése. (Pl. koncepciós 

perek.) 

Többféleképpen értelmezhető 

szövegek jelentésrétegeinek 

feltárása. (Pl. a Rákosi-korszak 

viccei.) 

 

Kommunikáció: 

Beszélgetés egy történelmi 

témáról. (Pl. a Nyugat 

magatartása 1956-ban.) 

Folyamatábra, diagram 

készítése. (Pl. az 1945. és 1947. 

évi választások eredményei.) 

 

Tájékozódás időben és térben: 

A világtörténet, az európai és a 
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magyar történelem 

kölcsönhatásainak elemzése. 

(Pl. az 1956-os forradalom és 

környezete.) 

Értelmező 

kulcsfogalmak 

Ok és következmény, történelmi forrás, tény és bizonyíték, interpretáció, 

történelmi nézőpont. 

Tartalmi 

kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, felemelkedés, 

lesüllyedés, elit réteg, középréteg, alsó réteg, népesedés, népességrobbanás, 

migráció, életmód, város, nemzet, nemzetiség, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, 

gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, gazdasági teljesítmény, kereskedelem, 

pénzgazdálkodás, piac, adó, 

politika, állam, államforma, köztársaság, államszervezet, parlamentarizmus, 

közigazgatás, szuverenitás, népképviselet, demokrácia, diktatúra, emberi jog, 

állampolgári jog, 

vallás, vallásüldözés, egyházüldözés, vallásszabadság. 

Fogalmak, adatok 

Fogalmak: Szövetséges Ellenőrző Bizottság, földosztás, Független Kisgazdapárt, 

Nemzeti Parasztpárt, Magyar Kommunista Párt, Szociáldemokrata Párt, háborús 

bűnös, népbíróság, kitelepítés, lakosságcsere, Magyar Dolgozók Pártja (MDP), 

államosítás, népköztársaság, internálás, osztályharc, ÁVH, besúgó hálózat, 

ügynök, egypártrendszer, pártállam, reakciós, koncepciós perek, kulák, 

szövetkezet, beszolgáltatás, iparosítás, kétkeresős családmodell, aranycsapat, 

Petőfi Kör, MEFESZ, intervenció. 

Személyek: Mindszenty József, Tildy Zoltán, Nagy Ferenc, Kovács Béla, Kéthly 

Anna, Esterházy János, Márton Áron, Rákosi Mátyás, Rajk László, Kádár János, 

Nagy Imre, Maléter Pál, Bibó István. 

Topográfia: Recsk, Hortobágy, Sztálinváros (Dunaújváros), az 1956-os forradalom 

főbb fővárosi helyszínei, Mosonmagyaróvár. 

Kronológia: 1945. március (földosztás), 1946 (a forint bevezetése), 1947. február 

10. (a párizsi béke), 1947 (kékcédulás választások), 1948 (a Magyar Dolgozók 

Pártjának megalakulása, a nyílt kommunista diktatúra kezdete, az iskolák 

államosítása), 1949 (a kommunista alkotmány, a Mindszenty- és a Rajk-per), 

1950 (a szerzetesrendek feloszlatása, a tanácsrendszer létrejötte), 1953–55 

(Nagy Imre első miniszterelnöksége), 1956. október 23. (a forradalom 

kirobbanása), 1956. október 28. (a forradalom győzelme), 1956. november 4. 

(szovjet támadás indul Magyarország ellen). 
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Tematikai 

egység 
A két világrendszer versengése, a szovjet tömb felbomlása 

Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás 

A kétpólusú világ kialakulása a második világháborút követő években. A szovjet 

tömb és a nyugati integráció legfontosabb jellemzői. A hidegháborús 

szembenállás. A gyarmati rendszer felbomlása.  

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

 A tanuló érti és tudja, hogy milyen tényezők vezettek a kétpólusú világrend 

megszűnéséhez. Felismeri a kommunista társadalmi-gazdasági berendezkedés 

fejlődésképtelenségét. 

Érti a két világrendszer közötti versengés legfontosabb mozgatórugóit, ismeri 

annak legfontosabb állomásait. Átlátja a leglényegesebb különbségeket a két 

szembenálló tömb országai között a politikai rendszer működése, a gazdaság, a 

társadalom és az életmód terén. Felismeri, hogy a modern technológia, a 

globalizációs folyamatok, a szabadság ideológiája és a kommunikációs rendszerek 

milyen szerepet töltöttek be a szovjet típusú rendszerek bukásában. 

Képes ismereteket meríteni különböző történelmi, társadalomtudományi, 

filozófiai és etikai kézikönyvekből, atlaszokból. Ezek tanulmányozását követően 

kialakult álláspontját képes vitában megvédeni. 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Szovjet-amerikai konfliktusok, a 

versengés és együttműködés 

formái, területei. 

 

Demokrácia és a fogyasztói 

társadalom nyugaton – 

diktatúra és hiánygazdaság 

keleten. 

 

A vallások, az életmód 

(szabadidő, sport, turizmus) és 

a kulturális szokások (divat, 

zene) változásai a korszakban. 

 

A kétpólusú világrend 

megszűnése: Németország 

egyesítése, a Szovjetunió és 

Jugoszlávia szétesése. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

Különböző élethelyzetek 

megfigyelése. (Pl. mindennapi 

élet a vasfüggöny két oldalán.) 

Egy történelmi oknyomozás 

megtervezése. (Pl. az SZKP XX. 

kongresszusa.) 

 

Kritikai gondolkodás: 

Feltevések történelmi 

személyiségek cselekedeteinek 

mozgatórugóiról. (Pl. szovjet és 

amerikai politikusok szerepe a 

korszakban.) 

Elbeszélések, filmek vizsgálata a 

hitelesség szempontjából. (Pl. A 

mások élete *2006+.) 

Mindennapi élethelyzetek 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret: 

Tömegkommunikáció, a média 

és a mindennapi élet. 

 

Informatika:  

Neumann János és a modern 

számítógépek. Az internet. 

 

Biológia-egészségtan:  

A DNS és a géntechnológia. 

 

Fizika:  

Az űrkutatás. 
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elbeszélése, eljátszása a 

különböző szereplők 

nézőpontjából. (Pl. a hippi 

mozgalom.) 

 

Kommunikáció: 

Képi és egyéb információk 

elemzése. (Pl. szovjet és 

amerikai karikatúrák elemzése.) 

 

Tájékozódás térben és időben: 

Kronológiai adatok rendezése. 

(Pl. a hidegháború, enyhülés, kis 

hidegháború.) 

Egyszerű térképvázlatok 

készítése. 

Ének-zene:  

A beat és a rock. Szórakoztató 

zenei műfajok. 

Értelmező 

kulcsfogalmak 

Történelmi idő, ok és következmény, történelmi források, tény és bizonyíték, 

interpretáció, történelmi nézőpont. 

Tartalmi 

kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, népesedés, 

népességrobbanás, migráció, életmód, város, nemzet, nemzetiség, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, 

gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, gazdasági teljesítmény, kereskedelem, 

pénzgazdálkodás, piac, piacgazdaság, gazdasági válság, adó, 

politika, állam, államforma, államszervezet, parlamentarizmus, emberi jog, 

állampolgári jog, diktatúra, birodalom, szuverenitás, centrum, periféria, 

népképviselet, demokrácia, diktatúra, 

vallás, vallásüldözés. 

Fogalmak, 

adatok 

Fogalmak: fegyverkezési verseny, enyhülési politika, szociális piacgazdaság, 

ökumené, harmadik világ, beat korszak, hippi mozgalom, olajválság, iszlám 

fundamentalizmus, terrorizmus, Cartha ’77 mozgalom, prágai tavasz, 

diáklázadások, szolidaritás, Európai Unió, PC, mobiltelefon. 

Személyek: Tito, De Gaulle, Brezsnyev, Ceaușescus, Willy Brandt, Thatcher, 

Reagan, Gorbacsov, Helmuth Kohl, Lech Wałęsa, Václav Havel, II. János Pál. 

Topográfia: Berlin, Helsinki, Prága, Gdaosk, Csernobil, Temesvár. Kronológia: 

1964-1973 (a vietnami háború), 1967 (a „hatnapos háború”), 1968 (a prágai 
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tavasz, a Brezsnyev-doktrína, párizsi diáklázadások), 1969 (az első Holdra szállás), 

1975 (a helsinki értekezlet), 1989 (a kelet-közép-európai rendszerváltások, a 

berlini fal lebontása), 1991 (a Szovjetunió szétesése, a délszláv válság és az Öböl-

háború kirobbanása). 

 

 

Tematikai egység A Kádár-korszak  
Órakeret 8 

óra 

Előzetes tudás 

A Kádár-korszak legfontosabb politikai, gazdasági, társadalmi és kulturális 

jellemzői. A szocialista rendszer válságának okai. A magyar rendszerváltozás 

fordulópontjai és főszereplői. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

 A tanuló családtagjain keresztül tájékozódik a megélt és megírt történelem 

különbözőségeiről. Tudatosítja a hatalom által a társadalomra kényszerített 

kompromisszum jellemzőit és hatásait. Átlátja a szocialista időszak 

Magyarország további történelmére és jelenére gyakorolt hatásait. Megérti, 

hogy Kádár János személye és a nevével fémjelzett korszak miért osztja meg 

ma is a közvéleményt. 

A tanuló megismeri az 1956-os forradalom és szabadságharcot követő 

kegyetlen megtorlás tényeit, a törvénytelen bírósági tárgyalások, ítéletek 

jellemzőit. Ismeri a Kádár-rendszer jellegét, és tisztában van annak 

mozgásterével. Képes sokoldalúan elemezni a Kádár-rendszer válságának és 

bukásának okait, körülményeit, felismeri a rendszer lényegi 

reformálhatatlanságát. Ismeri a békés rendszerváltozás menetét. 

Képes mások érvelésének összefoglalására, értékelésére és figyelembe 

vételére, meghatározott álláspontok cáfolására, véleménykülönbségek 

tisztázására, valamint a saját álláspont gazdagítására. 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Megtorlás és a konszolidáció. 

 

Gazdasági reformok, társadalmi 

változások a Kádár-korszakban. 

 

Életmód és mindennapok, a 

szellemi- és sportélet. 

 

Ismeretszerzés, tanulás: 

Ismeretszerzés statisztikai 

táblázatokból, diagramokból. 

(Pl. a földterületek nagyságának 

változása 1956-1980 között.) 

Ismeretszerzés írásos 

forrásokból. (Pl. a gazdasági 

mechanizmus reformja.)  

Emberi magatartástípusok, 

élethelyzetek megfigyelése, 

Magyar nyelv és irodalom: 

Németh László, Nagy László, 

Sütő András, Weöres Sándor, 

Ottlik Géza, Örkény István. 

 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret: 

Dokumentumfilmek, híradók 

elemzése; stílusirányzatok: 
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A Kádár-rendszer válsága, a 

külpolitikai változások és az 

ellenzéki mozgalmak. 

 

A rendszerváltozás 

„forgatókönyve”, mérlege, 

nyertesek és vesztesek. 

Forradalom, reform és 

kompromisszum. 

 

Nemzetiségek Magyarországon 

a kétpólusú világ időszakában. 

Népesség, demográfia. 

 

A határon túli és a világban 

szétszóródott magyarság 

helyzete a kétpólusú világ 

időszakában. 

következtetések levonása. (Pl. a 

Kádár-korszak besúgói; 

ellenzéke.) 

 

Kritikai gondolkodás: 

Feltevések megfogalmazása 

egyes társadalmi-történelmi 

jelenségek hátteréről. (Pl. a 

magyar társadalom 

megbékélése a kádári 

hatalommal.) 

Tételmondat meghatározása, 

szövegtömörítés. (Pl. a 

rendszerváltó pártok 

programjai.) 

Többféleképpen értelmezhető 

szövegek jelentésrétegeinek 

feltárása. (Pl. a Kádár-korszak 

viccei.) 

 

Kommunikáció: 

Folyamatábra, diagram 

készítése. (Pl. a parlamenti 

patkó az 1990-es választás 

után.) 

Beszámoló, kiselőadás tartása 

(Pl. ifjúsági szubkultúrák a 

Kádár-korszakban címmel.) 

 

Tájékozódás időben és térben: 

A világtörténet, az európai és a 

magyar történelem 

kölcsönhatásainak elemzése. 

(Pl. összehasonlító kronológiai 

táblázat készítése.) 

budapesti iskola. 

 

Testnevelés és sport: 

Olimpiatörténet, magyar 

részvétel és sikerek a korszak 

olimpiáin. 
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Értelmező 

kulcsfogalmak 

Ok és következmény, történelmi forrás, tény és bizonyíték, interpretáció, 

történelmi nézőpont. 

Tartalmi 

kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, felemelkedés, 

lesüllyedés, elit réteg, középréteg, alsó réteg, népesedés, népességrobbanás, 

migráció, életmód, város, nemzet, nemzetiség, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrások, 

gazdasági szereplők, gazdasági kapcsolatok, gazdasági teljesítmény, 

kereskedelem, pénzgazdálkodás, piac, adó, 

politika, állam, államforma, köztársaság, államszervezet, parlamentarizmus, 

közigazgatás, szuverenitás, népképviselet, demokrácia, diktatúra, emberi jog, 

állampolgári jog, 

vallás, vallásüldözés, vallásszabadság. 

Fogalmak, adatok 

Fogalmak: Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP), disszidens, amnesztia, új 

gazdasági mechanizmus, háztáji, második gazdaság, „három T”, lakótelep, 

televízió, Rubik-kocka, ellenzéki mozgalmak, szamizdat,besúgó, ügynök, monori 

találkozó, lakiteleki találkozó, ellenzéki kerekasztal, spontán privatizáció, 

falurombolás, MDF, SZDSZ, FIDESZ, MSZMP, FKgP, KDNP, MSZP, 

többpártrendszer, gyülekezési jog, pluralizmus, jogállam, nemzeti kerekasztal, 

sarkalatos törvények, Alkotmánybíróság. 

Személyek: Kádár János, Nagy Imre, Pozsgay Imre, Tőkés László, Antall József, 

Göncz Árpád, Sólyom László, Teller Ede. 

Topográfia: Salgótarján, Szászhalombatta, Monor, Lakitelek, Bős-Nagymaros. 

Kronológia: 1958 (Nagy Imre kivégzése), 1963 (részleges amnesztia), 1968 (az új 

gazdasági mechanizmus bevezetése), 1971 (magyar-vatikáni megállapodás, 

Mindszenty József elhagyja Magyarországot), 1978 (az Egyesült Államok 

visszaadja a Szent Koronát), 1985 (a monori találkozó), 1987 (a lakiteleki 

találkozó), 1980 (Farkas Bertalan a világűrben), 1989. június 16. (Nagy Imre és 

mártírtársainak újratemetése), 1989. október 23. (a harmadik Magyar 

Köztársaság kikiáltása), 1989 (társasági és egyesülési törvény), 1990 (szabad 

országgyűlési és önkormányzati választások), 1991 (a szovjet csapatok kivonása 

Magyarországról). 

 

 

Tematikai egység Az egységesülő Európa, a globalizáció kiteljesedése 
Órakeret 5 

óra 
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Előzetes tudás 

Az Európai Unió létrejötte és az európai polgárok alapvető jogai. 

A vasfüggöny lebontása és következményei a keleti blokk országaiban. Globális 

problémák: urbanizáció, környezetszennyezés, terrorizmus, migráció, 

klímaváltozás. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

 A tanuló tisztázza álláspontját a globalizációval kapcsolatban, annak előnyei 

és hátrányai ismeretében. 

Azonosul a fő morális célokkal (demokrácia, antirasszizmus, háborúellenesség), 

felismerve azok esetenkénti ellentmondásait is. Képes a demokratikus értékek 

ismeretében a történelmi-társadalmi kérdések, folyamatok árnyalt 

megítélésére, érti a felelős állampolgári magatartás lényegét. Kialakul benne a 

környezettudatos magatartás, ismeri az ehhez kapcsolódó egyéni feladatokat, 

valamint felismeri a társadalom egészének érdekeit. 

Megismeri a globalizáció fő mozgatórugóit, és tisztában vannak a világ 

fejlődésére gyakorolt hatásaival. Képes a globalizációs folyamatok, kihívások és 

az egységesülő Európa előnyeinek és hátrányainak sokoldalú feldolgozására. 

Képes önálló esszé készítéséhez önálló kérdések világos megfogalmazására, és 

magának az esszének a megírására is. Képes más iskolai tantárgyak 

ismeretanyagának a felhasználására is. 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az információs – technikai 

forradalom és a tudásipar. A 

globális világgazdaság új 

kihívásai és ellenmondásai. 

Technikai fejlődés feltételei és 

következményei. 

Erőforrások és termelési 

kultúrák. 

 

A fenntarthatóság dilemmái. A 

civilizációk, kultúrák közötti 

ellentétek kiéleződése. 

 

Az egypólusútól a többpólusú 

világrend felé. 

 

Ismeretszerzés, tanulás: 

Az internet felhasználása 

történelmi ismeretek 

szerzésére. (Pl. atomfegyverrel 

rendelkező országok az 

ezredforduló után.) 

Vizuális rendezők (táblázatok, 

ábrák, vázlatok) készítése. (Pl. a 

mai hatalmi viszonyokat 

bemutató ábra.) 

 

Kritikai gondolkodás: 

Adatok, modellek, elbeszélések 

elemzése a bizonyosság, a 

lehetőség és a valószínűség 

szempontjából. (Pl. globális 

világ fejlődésének határai.) 

Földrajz: 

Az EU kialakulása, jellemzői, 

tagállamai; globális 

világgazdaság napjainkban, 

globális környezeti problémák; 

népesség, népesedés, 

urbanizáció; fejlődő és fejlett 

országok gazdaságának 

jellemzői; Kína. 

 

Informatika: 

Információk gyűjtése az 

internetről. Bemutatók, 

dokumentumok készítése. 

Információs társadalom. 

Információkeresés, információ-

felhasználás. 
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A mediatizált világ. A 

tömegkultúra új jelenségei 

napjainkban. 

Tömegtájékoztatás, sajtó, 

propaganda. 

 

Az Európai Unió alapelvei, 

intézményei, működése és 

problémái. 

Erkölcsi kérdéseket felvető 

helyzetek felismerése, 

bemutatása. (Pl. klónozás) 

 

Kommunikáció:  

Tabló készítése önállóan 

gyűjtött képekből. (Pl. globális 

környezeti problémák.) 

Beszélgetés (vita) társadalmi, 

történelmi témákról. (Pl. 

Brazília, Oroszország, India, Kína 

megnövekedett szerepe.) 

 

Tájékozódás térben és időben: 

A világtörténet, az európai 

történelem, a magyar 

történelem eltérő időbeli 

ritmusának és 

kölcsönhatásainak elemzése. 

(Pl. centrumok és perifériák 

napjainkban.) 

 

Etika; filozófia: 

Korunk erkölcsi kihívásai. 

 

Ének-zene: 

Világzene. 

Értelmező 

kulcsfogalmak 

Történelmi idő, változás és folyamatosság, tény és bizonyíték, történelmi 

nézőpont. 

Tartalmi 

kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, felemelkedés, 

lesüllyedés, elit réteg, középréteg, alsó réteg, népesedés, népességrobbanás, 

migráció, életmód, város, nemzet, nemzetiség, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, 

gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, gazdasági teljesítmény, kereskedelem, 

pénzgazdálkodás, piac, gazdasági válság, adó, centrum, periféria, 

politika, állam, államforma, államszervezet, parlamentarizmus, közigazgatás, 

önkormányzat, szuverenitás, népképviselet, demokrácia, diktatúra, 

vallás, vallásüldözés.  

Fogalmak, 

adatok 

Fogalmak: globalizáció, multikulturalizmus, nemzetközi terrorizmus, vallási 

fanatizmus, xenofóbia, fogyasztói társadalom, adósságspirál, globális 

felmelegedés, ökológiai katasztrófa, fenntarthatóság, környezetvédelem, 

fiatalodó és öregedő társadalom, migráció, foglalkozási szerkezet, diszkrimináció, 
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integráció, euró, internet, tömegkommunikáció. 

Személyek: George Bush, Borisz Jelcin, Bill Clinton, Tony Blair, George W. Bush. 

Topográfia: az EU tagállamai. 

Kronológia: 1992 (a maastrichti szerződés aláírása), 1993 (Csehország és 

Szlovákia szétválása), 1995 (a schengeni egyezmény életbe lépése), 1999 (a NATO 

bombázza Szerbiát), 2001 (terrortámadás az Egyesült Államok ellen), 2002 (az 

euró bevezetése), 2004 (tíz új tagállam csatlakozik az EU-hoz, köztük 

Magyarország is). 

 

 

Tematikai egység 
A demokratikus viszonyok megteremtése és kiépítése 

Magyarországon 

Órakeret 6 

óra 

Előzetes tudás 

A magyar rendszerváltozás fordulópontjai és főszereplői. A demokratikus 

viszonyok megteremtése és kiépítése Magyarországon. A szomszédos 

országokban élő magyarság sorsa. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

 A tanuló híve és őrzője demokratikus rendszerünk vívmányainak, 

elkötelezettje a továbbfejlesztésének. 

Felismeri a közösségi és egyéni érdekek ütközését, kiegyenlítési törekvéseit a 

társadalomban. Megérti a kisebbségi lét problémáit a Magyarországon élő 

etnikai és kulturális kisebbségek, nemzetiségek, illetve a határokon túl élő 

magyar kisebbség szempontjából egyaránt. 

A tanuló átlátja a békés rendszerváltozás jelentőségét, és tudatosulnak benne 

annak árnyoldalai, ellentmondásai (pl. forradalomszerű átalakulások 

társadalmi egyeztetés nélkül). Belátja, hogy a rendszerváltozásnak nyertesei 

és vesztesei egyaránt voltak, nem mindig a társadalmi igazságosságnak 

megfelelően. Tisztában van a rendszerváltozás előtti és az azt követő időszak 

politikai és gazdasági rendszere közötti legfontosabb különbségekkel. Reális 

kép alakul ki benne Magyarország szerepéről és lehetőségeiről az európai 

integráción belül, továbbá ismeri fontosabb külkapcsolatait, és tudatosul 

benne a jelentősebb nemzetiségi és emigráns közösségek híd szerepe. 

Képes a nemzet, kisebbség, nemzetiség és a helyi társadalmak fogalmak 

szakszerű használatára. Érvekkel is alátámasztott véleményt tud 

megfogalmazni az elmúlt évtizedek hazai gazdasági-társadalmi folyamatairól. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A posztszocialista régió és 

Magyarország helyzete, 

Ismeretszerzés, tanulás: 

Ismeretszerzés statisztikai 

Informatika: 

Információkeresés, információ-
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problémái 1990 után. 

 

A közjogi rendszer jogállami 

átalakítása és 

intézményrendszere 1990 után. 

Hatalommegosztás formái, 

színterei. 

 

A piacgazdaságra való áttérés 

és az átalakulás ellentmondásai, 

regionális gazdasági 

különbségek. 

 

Magyarország euroatlanti 

csatlakozásának folyamata 

Fölzárkózás, lemaradás. 

 

A társadalmi egyenlőtlenségek 

és a mobilitás problémái. A 

magyarországi cigányok 

(romák). Nők, férfiak életmódja 

és társadalmi helyzete, 

életformák, szegények és 

gazdagok világa. 

Szegregáció, bűnbakkeresés 

 

A határon túli magyarság 

helyzete. Magyarok a 

nagyvilágban. 

Kisebbség, többség, 

nemzetiségek. 

táblázatokból, grafikonokból, 

diagramokból. (Pl. 

Magyarország demográfiai 

helyzete.) 

Magatartástípusok, 

élethelyzetek megfigyelése, 

következtetések levonása. (Pl. 

kisebbségek, nemzetiségek 

határon innen és túl.) 

Az internet felhasználása 

történelmi ismeretek 

szerzésére. (Pl. Magyarország és 

az Európai Unió kapcsolata.) 

 

Kritikai gondolkodás: 

Különbségek felismerése, a 

változások nyomon követése 

egy-egy történelmi jelenség 

kapcsán. (Pl. Magyarország 

államberendezkedésének 

változásai a XX. század 

folyamán.) 

 

Kommunikáció:  

Beszélgetés (vita) egy 

társadalmi, történelmi témáról. 

Saját vélemény 

megfogalmazása. (Pl. cigányság 

/romák integrációja.) 

Események, történetek, 

jelenségek dramatikus 

megjelenítése. (Pl. 

hajléktalansors, 

munkanélküliség, a 

mélyszegénység problémái.) 

 

Tájékozódás térben és időben: 

felhasználás. 

 

Matematika: 

Diagramok, táblázatok, 

grafikonok – adatleolvasás, 

készítés, értelmezés, statisztikai 

fogalmak ismerete. 

 

Etika; filozófia:  

Korunk erkölcsi kihívásai. 

Kirekesztés, fajgyűlölet. 
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Az adott téma 

tanulmányozásához leginkább 

megfelelő térkép kiválasztása 

különféle atlaszokból. (Pl. 

Magyarország népesedési 

viszonyainak, az 

életkörülmények változásainak 

bemutatása.) 

Értelmező 

kulcsfogalmak 

Történelmi idő, változás és folyamatosság, tények és bizonyítékok, történelmi 

nézőpont. 

Tartalmi 

kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, felemelkedés, 

lesüllyedés, elit réteg, középréteg, alsó réteg, népesedés, népességrobbanás, 

migráció, életmód, város, nemzet, nemzetiség, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, 

gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, gazdasági teljesítmény, kereskedelem, 

pénzgazdálkodás, piac, gazdasági válság, adó, centrum, periféria, 

politika, állam, államforma, államszervezet, parlamentarizmus, közigazgatás, 

önkormányzat, szuverenitás, népképviselet, demokrácia, diktatúra, 

vallás, vallásüldözés. 

Fogalmak, 

adatok 

Fogalmak: privatizáció, kárpótlás, migráció, mobilitás, foglalkozási szerkezet, 

munkanélküliség, diszkrimináció, szegregáció, kirekesztés, fajgyűlölet, anti-

cionizmus, integráció, népszavazás, ombudsman, autonómia, magyar igazolvány, 

kettős állampolgárság. 

Személyek: Horn Gyula, Orbán Viktor, Mádl Ferenc, Medgyessy Péter. 

Topográfia: a határon túli magyarlakta területek. 

Kronológia: 1996 (a magyar honfoglalás millecentenáriuma), 1999 (Magyarország 

a NATO tagjává válik), 2000 (a magyar államalapítás millenniuma), 2004 

(Magyarország csatlakozása az Európai Unióhoz). 

 

 

Tematikai egység Társadalmi ismeretek 
Órakeret 4 

óra 

Előzetes tudás 
A társadalmi tagozódással kapcsolatos korábbi történelmi és földrajzi 

ismeretek, valamint személyes tapasztalatok. 

A tematikai egység  A társadalom makro- és mikrostruktúráját alkotó elemek azonosítása. 
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nevelési-fejlesztési 

céljai 

A társadalom tagoltságából eredő egyenlőtlenségek felismertetése, ezek 

okainak azonosítása. 

A társadalmi felelősségvállalás elvi szükségességének megértetése és néhány 

gyakorlati módjának megismertetése. 

A kisközösségek szerepe a helyi, lokális és országos ügyek alakításában.  

Ismeretek Fejlesztési feladatok Kapcsolódási pontok 

Családformák a mai világban. 

Kortárscsoport és ifjúsági 

szubkultúrák. 

 

A helyi társadalom, a civil 

társadalom és az önkéntesség. 

 

Nemzet és nemzetiség. 

Kulturális és etnikai kisebbségek, 

nemzetiségek Magyarországon. 

 

Esélyegyenlőtlenség és 

hátrányos társadalmi helyzet. 

Társadalmi felelősségvállalás és 

szolidaritás. 

 

A nagy ellátórendszerek 

(egészségügy, társadalom-

biztosítás, oktatás) 

megismerése. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

Családtípusok azonosítása és 

jellemzése személyes 

tapasztalatok és a médiából vett 

példák alapján. 

 

Kritikai gondolkodás: 

A nemzeti, a közép-európai, 

valamint az európai identitás 

értelmezése. 

 

Kommunikáció: 

Aktuális szocializációs kérdések, 

dilemmák és problémák 

megvitatása. 

A többes identitás fogalmának 

és gyakorlati érvényesülésének 

megvitatása. 

Egy nemzetiség, valamint egy 

hátrányos helyzetű társadalmi 

csoport életének bemutatása 

szóban vagy írásban. 

Földrajz:  

Magyarország régiói; 

demográfiai mutatók; a magyar 

tájak kulturális, néprajzi értékei. 

 

Etika:  

Társadalmi szolidaritás. Többség 

és kisebbség. 

Kulcsfogalmak Család, társadalom, szocializáció, kultúra, etnikum, nemzet, nemzetiség. 

Fogalmak 

Szubkultúra, kortárscsoport, helyi társadalom, civil társadalom, kisebbség, 

többség, érdekképviselet, érdekegyeztetés, identitás, hátrányos helyzet, 

felelősségvállalás, szolidaritás, önkéntesség. 
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Tematikai egység 
Állampolgári ismeretek Órakeret 4 

óra 

Előzetes tudás 

A politikai rendszerek és az állampolgárok közötti viszony történelmi 

formáinak ismerete. Az iskolai diákönkormányzat működésével kapcsolatos 

tapasztalatok. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

 Az aktív és felelős állampolgársághoz szükséges ismeretek és készségek 

megerősítése. Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának megismerése. 

Az alapvető állampolgári jogok és kötelességek tudatosítása. Az ezek 

gyakorlásához kapcsolódó legfontosabb tevékenységi formák azonosítása. 

A magyarországi és az uniós politikai rendszer legfőbb elemeinek 

megismertetése, a politikai részvétel jelentőségének tudatosítása. 

Az új Alaptörvény szellemiségének és fontosabb pontjainak feldolgozása. 

Ismeretek Fejlesztési feladatok Kapcsolódási pontok 

Állampolgári jogok és 

kötelességek. 

 

Magyarország és az Európai 

Unió politikai 

intézményrendszere. 

 

A magyar és az európai 

állampolgárság legfontosabb 

ismérvei. 

 

A magyar választási rendszer 

(országgyűlési és helyhatósági 

választások). 

A politikai részvétel formái. 

A közvetett és a közvetlen 

demokrácia eszköztára. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

A magyarországi országgyűlési 

választások modellezése.  

A hazai helyhatósági választások 

működési mechanizmusának 

modellezése. 

 

Kritikai gondolkodás: 

Az állampolgári jogok és 

kötelességek kölcsönös 

viszonyrendszerének elemzése. 

A felelősségteljes választói 

magatartás értelmezése. 

A többes állampolgárság 

fogalmának értelmezése. 

Földrajz:  

Az Európai Unió kialakulása és 

működésének jellemzői. 

 

Etika:  

Törvény és lelkiismeret. 

Kulcsfogalmak Állam, állampolgár, politika, intézmény. 

Fogalmak 
Állampolgári jog, állampolgári kötelesség, politikai intézményrendszer, választás, 

választási rendszer, unió, országgyűlés, helyhatóság, politikai részvétel, közvetett 

demokrácia, közvetlen demokrácia, önkormányzat, párt, parlamenti küszöb, 
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alapvető jogok biztosa, Állami Számvevőszék. 

 

 

Tematikai egység Pénzügyi és gazdasági kultúra 
Órakeret 4 

óra 

Előzetes tudás 
A bankok működésével kapcsolatos gazdaságföldrajzi ismeretek.  

A gazdálkodással és a pénzkezeléssel kapcsolatos személyes tapasztalatok. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

 Az alapvető pénzügyi és gazdasági fogalmak megismertetése, a gazdasági 

folyamatok fő hatótényezőinek megértetése. 

A tudatos és felelős állampolgári gazdálkodás elveinek megismerése, 

elfogadása.  

Ismeretek Fejlesztési feladatok Kapcsolódási pontok 

Az állam gazdasági 

szerepvállalása és kapcsolata a 

gazdaság különböző 

szereplőivel. Az állam bevételei. 

Az állam stabilizációs, 

redisztribúciós és tőkeallokációs 

feladatai. 

 

A költségvetési és a monetáris 

politika eszköztára, szerepe a 

gazdaságpolitikai célok 

megvalósításában. 

 

A pénzpiac működése, 

megtakarítók és forrásigénylők. 

A pénzügyi közvetítők helye a 

nemzetgazdaságban. 

 

A vállalkozások helye a 

nemzetgazdaságban, szerepük a 

GDP megtermelésében. 

Vállalkozási formák. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

Az adók és járulékok szerepének 

megértése a modern 

nemzetgazdaságok 

működésében. 

A vállalkozási formák 

különbségeinek megértése, 

különféle példák elemzése 

révén. 

A banki és a nem banki pénzügyi 

közvetítők sajátos gazdasági 

szerepeinek azonosítása. 

Néhány hazai vállalkozás és a 

vállalkozói életforma 

megismerése példákon 

keresztül. 

 

Kritikai gondolkodás: 

A tőkeszerzés különféle 

lehetőségeinek (tőzsde, 

értékpapírok, lízing) 

összehasonlítása. 

Földrajz:  

A modern pénzügyi 

közvetítőrendszer a 

világgazdaságban (pénzügyi 

piacok, nemzetközi monetáris 

intézmények, 

nemzetközi tőkeáramlás,  

környezeti problémák, 

fenntarthatóság és az állam). 

 

Etika:  

A felelősség új dimenziói a 

globalizáció korában. 
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Vállalkozások létrehozása és 

működtetése. A vállalkozások és 

a piac kapcsolata.  

Az üzleti terv. 

Az állami szerepvállalás és az 

adózás közötti kapcsolatok 

feltárása. 

A pénzügyekkel, gazdasággal 

foglalkozó írott vagy 

audiovizuális médiaszövegek 

elemzése és feldolgozása. 

Vázlatos üzleti terv készítése 

szituációs gyakorlat keretében. 

Vita az adózási morállal 

kapcsolatos kérdésekről. 

Kulcsfogalmak Állam, gazdaság, piac, pénz. 

Fogalmak 

Költségvetés, adó, járulék, vállalkozás, személyi jövedelemadó, áfa, juttatások, 

társadalombiztosítás, nyugdíjjárulék, költségvetési intézmény, költségvetési 

egyenleg, deficit, pénzpiac, monetáris politika, jegybank, bankrendszer, 

kereskedelemi bank, megtakarítás, forrás, tőzsde, értékpapír, rt, kft, kkt, bt, 

egyéni vállalkozás, szövetkezet, korlátlan felelősség, korlátolt felelősség, 

egyetemleges felelősség, biztosító társaság, lízingtársaságok, pénzügyi közvetítő 

rendszer. 

 

 

Tematikai egység Munkavállalás  
Órakeret 4 

óra 

Előzetes tudás 
Diákmunka során szerzett személyes tapasztalatok. A környezet munkával 

kapcsolatos mintáinak ismerete.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

 Az alapvető munkavállalói jogok és kötelezettségek tudatosítása. 

A munkába állás folyamatának és az alkalmazotti lét néhány fontos 

jellemzőjének megismertetése. 

A munkatevékenység emberformáló és értékteremtő erejének felismerése, 

elfogadása. 

Ismeretek Fejlesztési feladatok Kapcsolódási pontok 

A munkaerő és a piac 

kapcsolata. Munkaerőpiaci 

elvárások itthon és külföldön. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

Munkaerőpiaci információk 

gyűjtése, a magyarországi és az 

uniós lehetőségek 

Magyar nyelv és irodalom:  

Tájékozódás listaszerű, nem 

folyamatos szövegekben. 

Ismerkedés az olyan, 
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Szakképzettség. Álláskeresési 

technikák. Pályakezdés, 

beilleszkedés a munkahelyi 

közösségbe. 

 

Munkajogi alapok. 

Foglalkoztatási formák. 

A munkaszerződés tartalma. 

 

A munkaviszonyhoz kapcsolódó 

jogok és kötelezettségek 

(munkaszerződés, bérszámítás, 

adózás, egészségbiztosítás és 

nyugdíjbiztosítás, kollektív 

szerződés). 

 

A munkaviszony megszűnése, 

munkanélküli ellátás, 

álláskeresési támogatás, 

visszatérés a foglalkoztatásba. 

feltérképezése (állások és 

elvárások). 

Egy állás elnyeréséhez 

kapcsolódó lépések 

megismerése, tapasztalatok 

szerzése a dokumentumok 

kezelésével kapcsolatban 

(álláshirdetés, tájékozódás, 

önéletrajz, motivációs levél, 

interjú, munkaszerződés). 

A munkaviszonyhoz kapcsolódó 

adózási, egészség- és 

társadalombiztosítási teendők 

modellezése. 

Saját bankszámla nyitásának, 

bankkártya kiváltásának és az 

internetes bankfiók 

használatának modellezése. 

Tájékozódás a munkanélküliek 

ellátásáról, átképzési és 

visszatérési lehetőségekről a 

területileg illetékes hivatalokon 

keresztül. 

Kommunikáció: 

A munkahelyi közösségbe való 

beilleszkedés problémáinak 

modellezése szerepjáték 

keretében. 

Az egyéni és a vállalati érdek 

ütközését megjelenítő viták 

szervezése. 

végrehajtásra szánt, aktusszerű 

szövegekkel, mint a számla, az 

önéletrajz, a szerződés és az 

adóbevallás. 

 

Informatika: Információk 

gyűjtése az internetről. 

Bemutatók, dokumentumok 

készítése. 

Kulcsfogalmak Gazdaság, piac, munka. 

Fogalmak 

Állás, adó, biztosítás, szerződés, munkaerőpiac, munkaadó, munkavállaló, 

foglalkoztatás, munkaviszony, önéletrajz, motivációs levél, munkajog, 

munkaszerződés, munkaidő, munkabér, adózás, adóbevallás, személyi 

jövedelemadó, egészségbiztosítás, társadalombiztosítás, munkanélküliség, 

munkanélküli ellátás, álláskeresési támogatás. 
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Tematikai egység Rendszerező ismétlés 
Órakeret 5 

óra 

Előzetes tudás A középiskolai történelem, társadalom és állampolgári ismeretanyag. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Az érettségi témakörök rendszerező ismétlése során felkészülés az érettségi 

vizsgára. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

Az újkori és modern kori egyetemes és magyar történelmi jelenségek, események 

rendszerező feldolgozásával a jelenben zajló folyamatok előzményeinek 

felismerése, a nemzeti öntudatra és aktív állampolgárságra nevelés. 

A múltat és a történelmet formáló, alapvető folyamatok, ok-okozati 

összefüggések felismerése (pl. a globalizáció felerősödése és a lokális közösségek 

megerősödése) és egyszerű, átélhető erkölcsi tanulságok (pl. társadalmi 

kirekesztés) azonosítása, ezeknek jelenre vonatkoztatása, megítélése. 

Az új- és modern korban élt emberek, közösségek sokoldalú élet-, gondolkodás- 

és szokásmódjainak azonosítása, a hasonlóságok és különbségek árnyalt 

felismerése, több szempontú értékelése. 

A civilizációk története jellegzetes sémájának alkalmazása újkori és modern kori 

egyetemes történelemre. 

A történelem értelmezését segítő kulcsfogalmak és egyéb egyedi fogalmak 

rendszeres és szakszerű alkalmazása révén, többoldalú történelmi tájékozódás és 

árnyalt gondolkodás.  

Ismerje fel a tanuló, hogy az utókor, a történelmi emlékezet a nagy történelmi 

személyiségek tevékenységét többféle módon és szempont szerint értékeli, 

egyben legyen képes saját értékítélete megfogalmazásakor a közösség hosszú 

távú nézőpontját alkalmazni.  

Ismerje a XIX-XX. század kisebb korszakainak megnevezését, illetve egy-egy 

korszak főbb jelenségeit, jellemzőit, szereplőit, összefüggéseit. 

Ismerje a magyar történelem főbb csomópontjait az 1848–1849-es szabadságharc 

leverésétől az Európai Unióhoz való csatlakozásunkig. Legyen képes e bonyolult 

történelmi folyamat meghatározó összefüggéseit, szereplőit beazonosítani, 

valamint legyen képes egy-egy korszak főbb kérdéseinek problémaközpontú 

bemutatására, elemzésére. 
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Ismerje az új- és modern korban meghatározó egyetemes és magyar történelem 

eseményeit, évszámait, történelmi helyszíneit. Legyen képes összefüggéseket 

találni a térben és időben eltérő történelmi események között, különös tekintettel 

azokra, amelyek a magyarságot közvetlenül vagy közvetetten érintik. 

Tudja, hogy a XIX–XX. században lényegesen átalakult Európa társadalma és 

gazdasága (polgárosodás, iparosodás), és ezzel párhuzamosan új eszmeáramlatok, 

politikai mozgalmak, pártok jelennek meg. Ismerje fel, hogy az Egyesült Államok 

milyen körülmények között vált a mai világ vezető hatalmává, és mutasson rá az 

ebből fakadó ellentmondásokra.  

Tudja a trianoni békediktátum máig tartó hatását, következményeit értékelni, és 

legyen képes a határon túli magyarság sorskérdéseit felismerni. 

Tudja a demokratikus és diktatórikus államberendezkedések közötti 

különbségeket, legyen képes a demokratikus berendezkedés előnyeit és 

működési nehézségeit egyaránt felismerni és azokat elemezni. 

Ismerje fel a tanuló a világot – és benne hazánkat is – fenyegető veszélyeket (pl. 

túlnépesedés, betegségek, elszegényesedés, munkanélküliség, élelmiszerválság, 

tömeges migráció). Tudjon élni a globalizáció előnyeivel, benne az európai 

állampolgársággal. 

Ismerje az alapvető emberi jogokat, valamint állampolgári jogokat és 

kötelezettségeket, Magyarország politikai rendszerének legfontosabb 

intézményeit, értse a választási rendszer működését. 

Legyen képes ismereteket meríteni különböző ismeretforrásokból, történelmi, 

társadalomtudományi, filozófiai és etikai kézikönyvekből, atlaszokból, 

szaktudományi munkákból, legyen képes ezek segítségével történelmi 

oknyomozásra. Jusson el kiselőadások, beszámolók önálló jegyzetelése szintjére. 

Legyen képes az internet kritikus és tudatos használatára történelmi, filozófia- és 

etikatörténeti ismeretek megszerzése érdekében. 

Legyen képes különböző történelmi elbeszéléseket (pl. emlékiratok) 

összehasonlítani a narráció módja alapján. Legyen képes a különböző szövegek, 

hanganyagok, filmek stb. vizsgálatára és megítélésére a történelmi hitelesség 

szempontjából. Legyen képes történelmi jeleneteket elbeszélni, adott esetben 

eljátszani különböző szempontokból. Legyen képes erkölcsi kérdéseket felvető 

élethelyzeteket felismerni és bemutatni. Fogalmazzon meg önálló véleményt 

társadalmi, történelmi eseményekről, szereplőkről, jelenségekről, filozófiai 

kérdésekről. Legyen képes mások érvelésének összefoglalására, értékelésére és 

figyelembe vételére, a meghatározott álláspontok cáfolására, a 

véleménykülönbségek tisztázására, valamint a saját álláspont gazdagítására is. 

Legyen képes történelmi-társadalmi adatokat, modelleket és elbeszéléseket 

elemezni a bizonyosság, a lehetőség és a valószínűség szempontjából. Legyen 

képes összehasonlítani társadalmi-történelmi jelenségeket strukturális és 
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funkcionális szempontok alapján. Legyen képes értékrendek összehasonlítására, 

saját értékek tisztázására. Értékelje a társadalmi-történelmi jelenségeket az 

értékrendek alapján.  

Legyen képes történelmi-társadalmi témákat vizuálisan ábrázolni, esszét írni 

(filozófiai kérdésekről is), ennek kapcsán kérdéseket világosan megfogalmazni. 

Legyen képes a történelmi időben történő sokoldalú tájékozódásra. Legyen képes 

a különböző időszakot bemutató történelmi térképek összehasonlítása során a 

változások (területi változások, népsűrűség, vallási megosztottság stb.) hátterének 

feltárására. 

Legyen képes a nemzet, a kisebbség, a nemzetiség fogalmának és a helyi 

társadalom fogalmának szakszerű használatára, tudjon érvelni a társadalmi 

felelősségvállalás, illetve a szolidaritás fontossága mellett. 

Legyen képes átlátni a nemzetgazdaság, a bankrendszer, a vállalkozási formák 

működésének legfontosabb szabályait. 

Legyen képes munkavállalással összefüggő, a munkaviszonyhoz kapcsolódó 

adózási, egészség- és társadalombiztosítási kötelezettségek, illetve szolgáltatások 

rendszerét átlátni. 

 

 

 

 
 

MATEMATIKA 

 

 

A matematikai gondolkodás fejlesztése segíti a gondolkodás általános kultúrájának 

kiteljesedését. Megmutathatja a matematika hasznosságát, belső szépségét, az emberi 

kultúrában betöltött szerepét. Fejleszti a tanulók térbeli tájékozódását, esztétikai érzékét. A 

tanulás elvezethet a matematika szerepének megértésére a természet- és társadalom-

tudományokban. 

A matematika: kulturális örökség; gondolkodásmód; alkotó tevékenység; a gondolkodás 

örömének forrása; a mintákban, struktúrákban tapasztalható rend és esztétikum megjelenítője; 

önálló tudomány; más tudományok segítője; a mindennapi élet része és a szakmák eszköze. 

A matematika oktatásának célja a tanulók matematikai kompetenciájának fejlesztése, amivel 

természetesen növeljük a tanulóink esélyeit az életben, a munkaerőpiacon, az egész életen át 

tartó tanulásban. A tanuló képes lesz matematikai problémák megoldása során és mindennapi 

helyzetekben egyszerű modelleket alkotni, használni. Felismer egyszerű ok-okozati 

összefüggéseket, logikai kapcsolatokat és törekszik ezeket pontosan megfogalmazni. 

Gyakorlott a mindennapi életben is használt mennyiségek becslésében, a mennyiségek 

összehasonlításában. Képes következtetésre épülő problémamegoldás során az egyszerű 
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algoritmusok kialakítására, követésére. Képessé válik konkrét tapasztalatok alapján az 

általánosításra, matematikai problémák megvitatása esetén is érveket, cáfolatokat 

megfogalmazni, egyes állításait bizonyítani. Fontos, hogy hangsúlyozottan építsünk a felnőtt 

tanulók előzetes élet-, munkatapasztalataira!  

A tanulási folyamat során fokozatosan megismertetjük a matematika belső struktúráját 

(fogalmak, axiómák, tételek, bizonyítások elsajátítása). Fejlesztjük a tanulók absztrakciós és 

szintetizáló képességét. Az új fogalmak alkotása, az összefüggések felfedezése és az 

ismeretek feladatokban való alkalmazása fejleszti a kombinatív készséget, a kreativitást, az 

önálló gondolatok megfogalmazását, a felmerült problémák megfelelő önbizalommal történő 

megközelítését, megoldását. A diszkussziós képesség fejlesztése, a többféle megoldás 

keresése, megtalálása és megbeszélése a többféle nézőpont érvényesítését, a komplex 

problémakezelés képességét is fejleszti. A folyamat végén a tanulók eljutnak az önálló, 

rendszerezett, logikus gondolkodás bizonyos szintjére. 

A tanulók megismerik a világ számszerű vonatkozásait, összefüggéseit, az ember 

szempontjából legfontosabb törvényszerűségeket, relációkat. A tantárgyi ismeretek 

elsajátítását olyan problémák, eljárások alkalmazásával kell segíteni, hogy a tanulók ismerjék 

fel a matematikának a gyakorlati életben és más ismereteik bővítésében való 

alkalmazhatóságát. Mindezek elemzéséhez, megismeréséhez, szakmai gyakorlati 

alkalmazásához legyenek algebrai, halmazelméleti, geometriai ismereteik, melyekkel képessé 

válnak a világ térbeli, időbeli folyamatainak objektív értelmezésére, a változás, fejlődés 

tendenciáinak felismerésére. Az adatok, táblázatok, grafikonok értelmezésének megismerése 

segíti a mindennapokban, a reális tájékozódásban. Mindehhez elengedhetetlen egyszerű 

matematikai szövegek értelmezése, elemzése. 

A felnőttek középiskolájában sajátos problémák közepette kell ezt a célt megvalósítani.  

Alapesetben a tanulók előzőleg a duális szakközépiskola 9-11. évét végezték el, ahol csak 

alapozó matematikai ismeretekkel találkozhattak, amelyek azonban nem csak a tanulók 

képességeitől, hanem az egyes szakmák sajátosságaitól függő mélységűek voltak. Így az 

iskola itt igen vegyes előképzettségű, korosztályú és motivációjú fiatalokkal – és 

idősebbekkel ‒ találkozik, másrészt a nappalis időkeretnél kevesebb kontaktórában a tanulókat 

ugyanarra az érettségi vizsgára kell felkészíteni.  

Ezért a középiskola kezdetén a megelőző tanulmányok tananyagának alapos, konkrét 

feladatokhoz kapcsolódó ismétlésével kell foglalkoznunk. Az ismétlés során mutassuk meg a 

tanult matematikai ismeretek rendszerét, az egyes fogalmak kialakulásának és fejlődésének 

útját, mutassuk meg a folyamatot, amely a probléma felvetésétől a megoldásig vezet.  

A tanulási folyamatot, a tevékenységeket úgy kell megszervezni, hogy növekedjék a tanuló 

figyelemkoncentrációja, fejlődjék önálló és logikus gondolkodása, kreativitása, problémát és 

összefüggéseket felismerő, fegyelmezett, precíz, kooperatív munkára való képessége, 

bővüljön kommunikációs tere (szöveg, ábra, jelrendszer), a folyamatos önellenőrzés iránti 

igénye.  

Mindezen célok elérése érdekében a hangsúlyokat a következő területekre, tevékenységekre 

helyezzük: 

- Hétköznapok matematikája (gyakorlat, becslés, kerekítés, fejben számolás) 

- Kommunikáció fejlesztése (szöveges problémamegoldás) 

- Szövegek matematikai tartalmának értelmezése, elemzése 

- Kombinatorika, valószínűség, statisztika elemei 

- Matematikai modell és alkalmazhatósága 



 

838 

 

- Algoritmus, kiszámíthatóság 

- Mennyiségek közötti kapcsolat (függvény, illetve valószínűségi) megértése 

- Többféle megoldási mód keresése 

- Önellenőrzés módjai (eredmény realitása) 

- Számológép és számítógép használata.  

A matematika tanítása alkalmazásközpontú, elsősorban az induktív gondolkodásra épít, 

tevékenységhez kapcsolódik, és az egyre önállóbb tanulói munkára is épít. A tanuló számára a 

saját hétköznapi teendőin, azok megoldásán át vezet az út a magasabb absztrakciós szint felé. 

Tudatosítanunk kell, hogy minden más ismeretanyag, információ feldolgozása is a 

matematikai eszközök használatát igényli. A tanítási óra a gyakorlatból indul ki, és 

következtetései, eredményei ‒ általánosítva és magasabb szintre emelve ‒ oda is térnek 

vissza. 

A matematika jellemzően fontos része az állítások, tételek bizonyítása. Ennek tanítása során 

maradjunk a tanulóink és a körülmények által adott határokon belül. Lényeg a bizonyítás 

iránti igénynek, a logikai levezetés szükségességének felismerése.  

A matematika tanításának kiemelt szerepe van a pénzügyi-gazdasági kompetenciák 

kialakításában. Bevezetünk feladatainkban pénzügyi fogalmakat: bevétel, kiadás, haszon, 

kölcsön, kamat, értékcsökkenés, -növekedés, törlesztés, futamidő stb. A matematikához való 

pozitív hozzáállást nagyban segíthetik a matematika tartalmú játékok és a matematikához 

kapcsolódó érdekességek, fejtörők és feladványok. 

A matematika támogatni tudja az elektronikus eszközök, Internet, oktatóprogramok stb. 

célszerű felhasználását, ezzel a digitális kompetencia fejlődéséhez is hozzájárul. 

A matematika a kultúrtörténetnek is része. Segítheti a matematikához való pozitív hozzáállást, 

ha bemutatjuk a tananyag egyes elemeinek a művészetekben való alkalmazását. Ide 

kapcsolódik a nagy matematikusok életének, munkásságának megismerése. A NAT néhány 

nagy matematikus nevének ismeretét írja elő: Euklidész, Pitagorasz, Descartes, Bolyai Farkas, 

Bolyai János, Thalész, Euler, Gauss, Pascal, Cantor, Erdős, Neumann.  

A megismerés módszerei között fontos a gyakorlati tapasztalatszerzés, az ismeretszerzés fő 

módszere a tapasztalatokból szerzett információk rendszerezése, igazolása, ellenőrzése, és az 

ezek alapján elsajátított ismeretanyag alkalmazása. A középiskola első két évfolyamán 

előkerülnek a korábban már szereplő ismeretek, összefüggések, fogalmak. A fogalmak 

definiálásán, az összefüggések igazolásán, az ismeretek rendszerezésén, kapcsolataik 

feltárásán és az alkalmazási lehetőségeik megismerésén van a hangsúly. Ezért a tanulóknak 

meg kell ismerkedniük a tudományos feldolgozás alapvető módszereivel. (Mindenki által 

elfogadott alapelvek/axiómák, már bizonyított állítások, új sejtések, állítások megfogalmazása 

és azok igazolása, a fentiek összegzése, a nyitva maradt kérdések felsorolása, a 

következmények elemzése.) A felsorolt célok az alapfokú matematikatanítás céljaihoz képest 

minőségi ugrást jelentenek, így fontos, hogy változatos módszertani megoldásokkal 

könnyítsük meg.  

Változatos példákkal, feladatokkal mutathatunk rá arra, hogy milyen előnyöket jelenthet a 

mindennapi életben, ha valaki jól tud problémákat megoldani. Gazdasági, sport témájú 

feladatokkal, geometriai, algebrai szélsőérték-feladattal lehet gyakorlati kérdésekre optimális 

megoldásokat keresni.  

A felnőtt tanulók esetében fontos az önálló tanulás, otthoni ismeretszerzés, melynek 

legfontosabb eszköze napjainkban a számítógép, az internet. Elvárás lehet, hogy egyes 
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adatoknak, fogalmaknak, ismereteknek könyvtárban, interneten nézzenek utána. Ez a 

kutatómunka hozzájárulhat a tanulók digitális kompetenciájának növeléséhez, ugyanúgy, mint 

a geometriai és egyéb matematikai programok használata is.  

A szakiskolák középiskolája kifejezetten az érettségire felkészítés intenzív időszaka, ezért a 

fejlesztésnek kiemelten fontos tényezője az elemző- és összegző képesség alakítása. Ebben a 

két évfolyamban áttekintését adjuk a korábbi évek ismereteinek, eljárásainak, 

problémamegoldó módszereinek, emellett sok, gyakorlati területen széles körben használható 

tudást is közvetítünk. Az érettségi előtt elvárható többféle ismeret együttes alkalmazása. A 

sík- és térgeometriai fogalmak és tételek mind a térszemlélet, mind az analógiás gondolkodás 

fejlesztése szempontjából lényegesek. A koordináta-geometria elemeinek tanításával a 

matematika különböző területeinek összefüggéseit, s így a matematika komplexitását 

mutatjuk meg.  

Minden témában nagy hangsúllyal ki kell térnünk a gyakorlati alkalmazásokra, az ismeretek 

más tantárgyakban és a hétköznapokban való felhasználhatóságára. A statisztikai kimutatások 

és az információk kritikus értelmezése, az esetleges manipulációs szándék felfedeztetése 

hozzájárul a vállalkozói kompetencia fejlesztéséhez, a helyes döntések meghozatalához. 

Gyakran alkalmazhatjuk a digitális technikát az adatok, problémák gyűjtéséhez, a véletlen 

jelenségek vizsgálatához. A terület-, felszín-, térfogatszámítás más tantárgyakban és 

mindennapjaink gyakorlatában is elengedhetetlen. A sorozatok, kamatos kamat témakör 

kiválóan alkalmas a pénzügyi, gazdasági problémákban való jártasság kialakításra.  

Az egyes tematikus egységekre javasolt óraszámokat a következő táblázat tartalmazza. A 

kezdő tanévben 36 tanítási héttel, a végzős évben 32 tanítási héttel kell számolni. A tematikus 

egységekhez rendelt óraszámok hozzávetőleges arányokat fejeznek ki, minthogy a tantárgyi 

sajátosságok következtében az egyes részegységek feldolgozásában átfedések fordulnak elő. 

(Pl. képletek behelyettesítése, képletgyűjtemények használata a geometria, az algebra, a 

függvények témakörnél is előfordul, a geometria feladatai nagyrészt szöveges feladatoknak 

minősülnek, megoldásuk legtöbbször egyenlettel és függvénnyel kapcsolatos.)  

 

 

Matematika 

I. (11.) 

Nappali 

tagozat 
(36 hét) 

II. (12.) 

Nappali 

tagozat 
(32 hét) 

heti óraszám  7 7 

éves óraszám 252 224 

 

A témaköröket tartalmazó táblázatokban a két tanéves ciklus teljes óraszáma szerepel. 

 

11. évfolyam  

 

Tematikai egység/ A tanulók teljesítményének a mérése 

Javaslat:  

Ez a mérés lehet néhány szokványos órai írásbeli és/vagy egyéni tanulói 

vállaláson alapuló kiselőadás, bemutató, akár egy kiscsoportos munka 

során egymás értékelésével összekötött önértékelési folyamat, esetleg 

hosszabb idő alatt kidolgozott (egy vagy több tanuló által készített) 

projektmunka minősítése is. Az éves munka végső minősítése 

természetesen tartalmazza a tanuló összes órai teljesítményét is. 

Kiemelten kell törekedni a gyakori, azonnali, személyre szóló, szöveges 

fejlesztő értékelés megvalósítására. 
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Tematikai egység 
1. Gondolkodási és megismerési módszerek (halmaz, 

logika) 

Órakeret 

20 óra 

Előzetes tudás 

Példák halmazokra, geometriai alapfogalmak, alapszerkesztések. 

Halmazba rendezés több szempont alapján. A matematikai 

szakkifejezések adott szinthez illeszkedő ismerete. 

A tantárgyhoz 

(műveltségterület

hez) kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok  

A valós számok halmazának ismerete. Kommunikáció, 

együttműködés. Igaz és hamis állítások megkülönböztetése. Halmazok 

eszközjellegű használata. Gondolkodás; ismeretek rendszerezési 

képességének fejlesztése. Önfejlesztés, önellenőrzés segítése, 

absztrakciós képesség, kombinációs készség fejlesztése.  

Ismeretek / Fejlesztési követelmények 

Véges és végtelen halmazok. Végtelen számosság szemléletes fogalma. Matematikatörténet: 

Cantor. 

Annak megértése, hogy csak a véges halmazok elemszáma adható meg természetes számmal.  

Részhalmaz. Halmazműveletek: unió, metszet, különbség. Halmazok közötti viszonyok 

megjelenítése. Szöveges megfogalmazások matematikai modellre fordítása. Elnevezések 

megtanulása, definíciókra való emlékezés. 

Alaphalmaz és komplementer halmaz. Annak tudatosítása, hogy alaphalmaz nélkül nincs 

komplementer halmaz. Halmaz közös elem nélküli halmazokra bontása jelentőségének 

belátása. 

A megismert számhalmazok: természetes számok, egész számok, racionális számok. A 

számírás története. A megismert számhalmazok áttekintése. Természetes számok, egész 

számok, racionális számok elhelyezése halmazábrában, számegyenesen. 

Valós számok halmaza. Az intervallum fogalma, fajtái. Irracionális szám létezése. Annak 

tudatosítása, hogy az intervallum végtelen halmaz. 

Távolsággal megadott ponthalmazok, adott tulajdonságú ponthalmazok (kör, gömb, felező 

merőleges, szögfelező, középpárhuzamos). 

Ponthalmazok megadása ábrával. Megosztott figyelem; két, illetve több szempont egyidejű 

követése (például két feltétellel megadott ponthalmaz). 

Logikai műveletek: „nem”, „és”, „vagy”, „ha…, akkor”. 

Matematikai és más jellegű érvelésekben a logikai műveletek felfedezése, megértése, önálló 

alkalmazása. A köznyelvi kötőszavak és a matematikai logikában használt kifejezések 

jelentéstartalmának összevetése. A hétköznapi, nem tudományos szövegekben található 

matematikai információk felfedezése, rendezése a megadott célnak megfelelően. 

Matematikai tartalmú (nem tudományos jellegű) szöveg értelmezése. 

Szöveges feladatok. Szöveges feladatok értelmezése, megoldási terv készítése, megoldása és 

szöveg alapján történő ellenőrzése.  Gondolatmenet lejegyzése (megoldási terv).  

Megosztott figyelem; két, illetve több szempont egyidejű követése (a szövegben előforduló 

információk). Figyelem összpontosítása. Problémamegoldó gondolkodás és 

szövegfeldolgozás: az indukció és dedukció, a rendszerezés, a következtetés.  

A „minden” és a „van olyan” helyes használata. Nyitott mondatok igazsághalmaza, 

szemléltetés módjai. Halmazok eszközjellegű használata. 

A matematikai bizonyítás. Kísérletezés, módszeres próbálkozás, sejtés, cáfolás. 

Matematikatörténet: Euklidesz. 

Kísérletezés, módszeres próbálkozás, sejtés, cáfolás megkülönböztetése. Érvelés, vita. Érvek 

és ellenérvek. Ellenpélda szerepe. Mások gondolataival való vitába szállás és a kulturált 

vitatkozás. Megosztott figyelem; két, illetve több szempont (pl. a saját és a vitapartner 

szempontjának) egyidejű követése. 

Állítás és megfordítása. „Akkor és csak akkor” típusú állítások. Az „akkor és csak akkor” 
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használata. Feltétel és következmény felismerése a „Ha …, akkor …” típusú állítások 

esetében. 

Bizonyítás.  

Gondolatmenet tagolása. Rendszerezés (érvek logikus sorrendje). Következtetés megítélése 

helyessége szerint. A bizonyítás gondolatmenetére, bizonyítási módszerekre való emlékezés. 

Kidolgozott bizonyítás gondolatmenetének követése, megértése. Példák a hétköznapokból 

helyes és helytelenül megfogalmazott következtetésekre. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Unió, metszet, különbség, komplementer halmaz. Gráf csúcsa, éle, csúcs 

fokszáma. Logikai művelet (NEM, ÉS, VAGY. „Ha …., akkor …”). 

Feltétel és következmény. Sejtés, bizonyítás, megcáfolás. Ellentmondás.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
2. Számtan, algebra 

Órakeret 

 80 óra 

Előzetes tudás 

Számolás racionális számkörben. Prímszám, összetett szám, 

oszthatósági szabályok. Hatványjelölés. Egyszerű algebrai kifejezések 

ismerete, zárójel használata. Egyenlet, egyenlet megoldása. 

Egyenlőtlenség. Egyszerű szöveg alapján egyenlet felírása (modell 

alkotása), megoldása, ellenőrzése. 

A tantárgyhoz 

(műveltségterület-

hez) kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

Tájékozódás a világ mennyiségi viszonyaiban, tapasztalatszerzés. 

Problémakezelés és -megoldás. Algebrai kifejezések biztonságos 

ismerete, kezelése. Első- és másodfokú egyenletek, egyenletrendszerek 

megoldási módszerei, a megoldási módszer önálló kiválasztási 

képességének kialakítása.  

Gyakorlati problémák matematikai modelljének felállítása, a modell 

hatókörének vizsgálata, a kapott eredmény összevetése a valósággal; 

ellenőrzés fontossága. A problémához illő számítási mód kiválasztása, 

eredmény kerekítése a tartalomnak megfelelően.  

Alkotás öntevékenyen, saját tervek szerint; alkotás adott feltételeknek 

megfelelően; átstrukturálás. Számológép használata. 

Ismeretek / Fejlesztési követelmények 

Számelmélet elemei. A tanult oszthatósági szabályok. Prímtényezős felbontás, legnagyobb 

közös osztó, legkisebb közös többszörös. Relatív prímek. Matematikatörténeti és 

számelméleti érdekességek (pl. végtelen sok prímszám létezik, tökéletes számok, barátságos 

számok).  

A tanult oszthatósági szabályok rendszerezése. Prímtényezős felbontás, legnagyobb közös 

osztó, legkisebb közös többszörös meghatározása a felbontás segítségével. Egyszerű 

oszthatósági feladatok, szöveges feladatok megoldása. Gondolatmenet követése, egyszerű 

gondolatmenet megfordítása. Érvelés. 

Hatványozás 0 és negatív egész kitevőre. Permanencia-elv. Fogalmi általánosítás: a korábbi 

definíció kiterjesztése. 

A hatványozás azonosságai. Korábbi ismeretekre felelevenítése, rendszerezés. 

Számok abszolút értéke. Egyenértékű definíció (távolsággal adott definícióval). 

Különböző számrendszerek. A helyi értékes írásmód lényege. Kettes számrendszer. 

Matematikatörténet: Neumann János. A különböző számrendszerek egyenértékűségének 

belátása. 

Számok normálalakja. Az egyes fogalmak (távolság, idő, terület, tömeg, népesség, pénz, adat 

stb.) mennyiségi jellemzőinek kifejezése számokkal, mennyiségi következtetések. Számolás 

normálalakkal írásban és számológép segítségével. A természettudományokban és a 

társadalomban előforduló nagy és kis mennyiségekkel történő számolás. 
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Nevezetes azonosságok: kommutativitás, asszociativitás, disztributivitás. Számolási 

szabályok, zárójelek használata. 

Szöveges számítási feladatok a természettudományokból, a mindennapokból.  

Szöveges számítási feladatok megoldása a természettudományokból, a mindennapokból (pl. 

százalékszámítás: megtakarítás, kölcsön, áremelés, árleszállítás, bruttó ár és nettó ár, ÁFA, 

jövedelemadó, járulékok, élelmiszerek százalékos összetétele).  A növekedés és csökkenés 

kifejezése százalékkal („mihez viszonyítunk?”). Gondolatmenet lejegyzése (megoldási terv). 

Számológép használata. Az értelmes kerekítés megtalálása. 

(a ± b)
2
, (a ± b)

3
 polinom alakja, 22 ba   szorzat alakja. Azonosság fogalma. Ismeretek 

tudatos memorizálása (azonosságok).  

Geometria és algebra összekapcsolása az azonosságok igazolásánál. 

Egyszerű feladatok polinomok, illetve algebrai törtek közötti műveletekre. Tanult 

azonosságok alkalmazása. Algebrai tört értelmezési tartománya. Algebrai kifejezések 

egyszerűbb alakra hozása. 

Ismeretek felidézése, mozgósítása (pl. szorzattá alakítás, tört egyszerűsítése, bővítése, 

műveletek törtekkel). 

Egyes változók kifejezése fizikai, kémiai képletekből.  A képlet értelmének, jelentőségének 

belátása. Helyettesítési érték kiszámítása képlet alapján. 

Elsőfokú kétismeretlenes egyenletrendszer megoldása.  

Megosztott figyelem; két, illetve több szempont egyidejű követése. Különböző módszerek 

alkalmazása ugyanarra a problémára (behelyettesítő módszer, ellentett együtthatók 

módszere). 

Elsőfokú egyenletre, egyenlőtlenségre, egyenletrendszerre vezető szöveges feladatok.  

A mindennapokhoz kapcsolódó problémák matematikai modelljének elkészítése (egyenlet, 

egyenlőtlenség, illetve egyenletrendszer felírása); a megoldás ellenőrzése, a gyakorlati 

feladat megoldásának összevetése a valósággal (lehetséges-e?). 

Egy abszolútértéket tartalmazó egyenletek. baxcx  . 

A négyzetgyök definíciója. A négyzetgyök azonosságai.  Számológép használata. A 

négyzetgyök azonosságainak használata konkrét esetekben. 

A másodfokú egyenlet megoldása, a megoldóképlet.  

Különböző algebrai módszerek alkalmazása ugyanarra a problémára (szorzattá alakítás, teljes 

négyzetté kiegészítés). Ismeretek tudatos memorizálása (rendezett másodfokú egyenlet és 

megoldóképlet összekapcsolódása). A megoldóképlet biztos használata. 

Másodfokú egyenletre vezető gyakorlati problémák, szöveges feladatok.  

Matematikai modell (másodfokú egyenlet) megalkotása a szöveg alapján. A megoldás 

ellenőrzése, gyakorlati feladat megoldásának összevetése a valósággal (lehetséges-e?). 

Gyöktényezős alak. Másodfokú polinom szorzattá alakítása. Algebrai ismeretek alkalmazása. 

Gyökök és együtthatók összefüggései. Önellenőrzés: egyenlet megoldásának ellenőrzése.  

Néhány egyszerű magasabb fokú egyenlet megoldása. Annak belátása, hogy vannak a 

matematikában megoldhatatlan problémák. 

Egyszerű négyzetgyökös egyenletek. dcxbax  . Megoldások ellenőrzése. 

Másodfokú egyenletrendszer. A behelyettesítő módszer. Egyszerű másodfokú 

egyenletrendszer megoldása. A behelyettesítő módszerrel is megoldható feladatok. 

Megosztott figyelem; két, illetve több szempont egyidejű követése. 

Egyszerű másodfokú egyenlőtlenségek. 02  cbxax  (vagy > 0) alakra visszavezethető 

egyenlőtlenségek ( 0a ). Egyszerű másodfokú egyenlőtlenség megoldása. Másodfokú 

függvény eszközjellegű használata. 

Példák adott alaphalmazon ekvivalens és nem ekvivalens egyenletekre, átalakításokra. 

Alaphalmaz, értelmezési tartomány, megoldáshalmaz. Hamis gyök, gyökvesztés. 
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Összefüggés két pozitív szám számtani és mértani közepe között. Gyakorlati példa minimum 

és maximum probléma megoldására. Geometria és algebra összekapcsolása az azonosság 

igazolásánál. Gondolatmenet megfordítása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Hatvány. Normálalak. Egyenlet. Alaphalmaz, értelmezési tartomány. 

Azonosság. Ekvivalens egyenlet. Hamis gyök. Első- és másodfokú 

egyenlet, diszkrimináns. Egyenletrendszer. Egyenlőtlenség. Számtani 

közép, mértani közép. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
3. Függvények 

Órakeret 

16 óra 

Előzetes tudás 
Halmazok. Hozzárendelés fogalma. Grafikonok készítése, olvasása. 

Pontok ábrázolása koordináta-rendszerben.  

A tantárgyhoz 

(műveltségterület

hez) kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

Összefüggések, folyamatok megjelenítése matematikai formában 

(függvény-modell), vizsgálat a grafikon alapján. A vizsgálat 

szempontjainak kialakítása. Függvénytranszformációk algebrai és 

geometriai megjelenítése.  

Ismeretek / Fejlesztési követelmények 

A függvény megadása, elemi tulajdonságai. 

Ismeretek tudatos memorizálása (függvénytani alapfogalmak). Alapfogalmak megértése, 

konkrét függvények elemzése a grafikonjuk alapján. Időben lejátszódó valós folyamatok 

elemzése grafikon alapján. Számítógép használata a függvények vizsgálatára. 

A lineáris függvény, lineáris kapcsolatok. A lineáris függvények tulajdonságai. Az egyenes 

arányosság. A lineáris függvény grafikonjának meredeksége, ennek jelentése lineáris 

kapcsolatokban. Táblázatok készítése adott szabálynak, összefüggésnek megfelelően.  

Időben lejátszódó történések megfigyelése, a változás megfogalmazása. Modellek alkotása: 

lineáris kapcsolatok felfedezése a hétköznapokban (pl. egységár, a változás sebessége). 

Lineáris függvény ábrázolása paraméterei alapján. Számítógép használata a lineáris folyamat 

megjelenítésében. 

Az abszolútérték-függvény. Az baxx   függvény grafikonja, tulajdonságai ( 0a ).  

A négyzetgyökfüggvény. Az xx  ( 0x ) függvény grafikonja, tulajdonságai. 

A fordított arányosság függvénye. 
x

a
x  ( 0ax ) grafikonja, tulajdonságai.  

Függvények alkalmazása. Valós folyamatok függvénymodelljének megalkotása. A folyamat 

elemzése a függvény vizsgálatával, az eredmény összevetése a valósággal.   

Egyenlet, egyenletrendszer grafikus megoldása.  

Egy adott probléma megoldása két különböző módszerrel. Az algebrai és a grafikus módszer 

összevetése. Számítógépes program használata. 

Az cbxaxx 2  (a  0) másodfokú függvény ábrázolása és tulajdonságai. Függvény-

transzformációk áttekintése az vuxax  2)(  alak segítségével.  

Kulcsfogalmak

/ fogalmak 

Függvény. Valós függvény. Értelmezési tartomány, értékkészlet, 

zérushely, növekedés, fogyás, szélsőértékhely, szélsőérték. Alapfüggvény. 

Függvénytranszformáció. Lineáris kapcsolat. Meredekség. Grafikus 

megoldás. 

 

 

Tematikai egység/ 4. Geometria Órakeret 
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Fejlesztési cél 60 óra 

Előzetes tudás 

Térelemek, illeszkedés. Sokszögek, háromszögek alaptulajdonságai, 

négyszögek csoportosítása; speciális háromszögek és négyszögek 

elnevezése, felismerése, alaptulajdonságaik. Alapszerkesztések, 

háromszög szerkesztése alapadatokból. Háromszög köré írt kör és 

beírt kör szerkesztése. Háromszögek egybevágósága. Kör és gömb, 

hasábok, hengerek és gúlák felismerése, alaptulajdonságaik. A 

Pitagorasz-tétel ismerete. 

A tantárgyhoz  

(műveltségterülethez

) kapcsolható 

fejlesztési feladatok 

Tájékozódás a térben. Számítások síkban és térben. A geometriai 

transzformációk alkalmazása problémamegoldásban. A szimmetria 

szerepének felismerése a matematikában, a valóságban. 

Tájékozódás valóságos viszonyokról térkép és egyéb vázlatok 

alapján. Összetett számítási probléma lebontása, számítási terv 

készítése (megfelelő részlet kiválasztása, a részletszámítások 

logikus sorrendbe illesztése). Valós probléma geometriai 

modelljének megalkotása, számítások a modell alapján, az 

eredmények összevetése a valósággal; a valóságos tárgyak 

formájának és a tanult formáknak az összevetése, gyakorlati 

számítások (henger, hasáb, kúp, gúla, gömb). Korábbi ismeretek 

mozgósítása. Számológép, számítógép használata. 

Ismeretek / Fejlesztési követelmények 

Geometriai alapfogalmak. Térelemek, távolságok és szögek értelmezése. Idealizáló 

absztrakció: pont, egyenes, sík, síkidomok, testek. Vázlat készítése. 

A háromszög nevezetes vonalai, körei. Oldalfelező merőlegesek, belső szögfelezők, 

magasságvonalak, középvonalak tulajdonságai. Körülírt kör, beírt kör.  A definíciók és 

tételek pontos ismerete, alkalmazása.  

Konvex sokszögek általános tulajdonságai. Átlók száma, belső szögek összege. Szabályos 

sokszög belső szöge. Fogalmak alkotása specializálással: konvex sokszög, szabályos 

sokszög. 

Kör és részei, kör és egyenes. Ív, húr, körcikk, körszelet. Szelő, érintő. Fogalmak pontos 

ismerete. 

A körív hossza. Egyenes arányosság a középponti szög és a hozzá tartozó körív hossza között 

(szemlélet alapján). 

Együttváltozó mennyiségek összetartozó adatpárjainak vizsgálata. 

A körcikk területe. Egyenes arányosság a középponti szög és a hozzá tartozó körcikk területe 

között. Együtt változó mennyiségek összetartozó adatpárjainak vizsgálata. 

A szög mérése. A szög ívmértéke. Mérés, mérési elvek megismerése. Mértékegység-

választás, mérőszám. 

Thalész tétele. A matematika mint kulturális örökség. 

Ismeretek tudatos memorizálása. Állítás és megfordításának gyakorlása. 

Pitagorasz-tétel alkalmazásai. (Koordináta-geometria előkészítése.) Állítás és 

megfordításának gyakorlása.  

A tengelyes és a középpontos tükrözés, az eltolás, a pont körüli elforgatás. A transzformációk 

tulajdonságai. A geometriai vektorfogalom.  

Egybevágóság, szimmetria.  Szimmetria felismerése a matematikában, a művészetekben, a 

környezetünkben található tárgyakban. 

Szimmetrikus négyszögek. Négyszögek csoportosítása szimmetriáik szerint. Szabályos 

sokszögek. Fogalmak alkotása specializálással. 

Egyszerű szerkesztési feladatok. Szerkesztési eljárások gyakorlása. Szerkesztési terv 

készítése, ellenőrzés. 
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Középpontos hasonlóság, hasonlóság. Arányos osztás. A hasonlósági transzformáció.  

Hasonló alakzatok.  A megmaradó és a változó tulajdonságok tudatosítása: a megfelelő 

szakaszok hosszának aránya állandó, a megfelelő szögek egyenlők, a kerület, a terület, a 

felszín és a térfogat változik. 

A háromszögek hasonlóságának alapesetei. Szükséges és elégséges feltétel 

megkülönböztetése. Ismeretek tudatos memorizálása. 

A hasonlóság alkalmazásai. Háromszög súlyvonalai, súlypontja, hasonló síkidomok 

kerületének, területének aránya.  

Magasságtétel, befogótétel a derékszögű háromszögben. Két pozitív szám mértani közepe. 

Ismeretek alkalmazása szakaszok hosszának számolásánál, szakaszok szerkesztésénél.  

A hasonlóság gyakorlati alkalmazásai. Távolság, szög, terület a tervrajzon, térképen. 

Hasonló testek felszínének, térfogatának aránya. Annak tudatosítása, hogy nem egyformán 

változik egy test felszíne és térfogata, ha kicsinyítjük vagy nagyítjuk. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Tér, sík, egyenes, pont. Sokszög. Háromszög, négyszög, speciális 

háromszög, speciális négyszög. Belső szög, külső szög, átló. Kerület, 

terület. Egybevágó, hasonló. Szimmetria. Arány. Vektor. 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
5.Trigonometria 

Órakeret 

 45 óra 

Előzetes tudás 

Pitagorasz-tétel ismerete. 

Hegyesszögek szögfüggvényei. Ekvivalens egyenlet. Elsőfokú és 

másodfokú egyenlet, kétismeretlenes egyenletrendszer algebrai 

megoldása. Függvénytani alapfogalmak. Függvény megadása, 

tulajdonságai. 

A tantárgyhoz 

(műveltségterület

hez) kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

Tájékozódás a térben. Számítások síkban és térben.  

Tájékozódás valóságos viszonyokról térkép és egyéb vázlatok alapján. 

Összetett számítási probléma lebontása, számítási terv készítése. Valós 

probléma geometriai modelljének megalkotása, számítások, az 

eredmények összevetése a valósággal. Számológép, használata. 

A folyamatok elemzése a függvényelemzés módszerével.  

Függvénytranszformációk algebrai és geometriai megjelenítése. 
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Ismeretek / Fejlesztési követelmények 

Vektorok összege, két vektor különbsége. Műveleti analógiák (összeadás, kivonás). Vektor 

szorzása valós számmal.  j műveletfogalom kialakítása és gyakorlása. 

Vektorok felbontása összetevőkre. Ismeretek mozgósítása új helyzetben. 

Bázisvektorok, vektorkoordináták. 

Elnevezések, jelek és egyéb megállapodások megjegyzése. Emlékezés definíciókra. 

Hegyesszög szinusza, koszinusza, tangense és kotangense.  

A Pitagorasz-tétel és a hegyesszög szögfüggvényeinek alkalmazása a derékszögű háromszög 

hiányzó adatainak kiszámítására. Távolságok és szögek számítása gyakorlati feladatokban, 

síkban és térben.  

A valós problémák matematikai (geometriai) modelljének megalkotása, a problémák önálló 

megoldása.  

Szögfüggvények kiterjesztése, trigonometrikus alapfüggvények (sin, cos, tg). 

A kiterjesztés szükségességének, alapgondolatának megértése. Időtől függő periodikus 

jelenségek kezelése. 

A trigonometrikus függvények transzformációi: cxf )( , )( cxf  ; )(xcf ; )(cxf . 

Tudatos megfigyelés a változó szempontok és feltételek szerint. 

Pitagoraszi összefüggés egy szög szinusza és koszinusza között. Összefüggés a szög és a 

mellékszöge szinusza, illetve koszinusza között. A tangens kifejezése a szinusz és a 

koszinusz hányadosaként. 

A trigonometrikus azonosságok megértése, használata. Függvénytáblázat alkalmazása 

feladatok megoldásában. 

Egyszerű trigonometrikus egyenletek. Trigonometrikus egyenletre vezető, háromszöggel 

kapcsolatos valós problémák. Azonosság alkalmazását igénylő egyszerű trigonometrikus 

egyenlet. 

Kulcsfogalmak

/ fogalmak 

Szinusz, koszinusz, tangens, kotangens. 

Szinuszfüggvény, koszinuszfüggvény, tangensfüggvény. 

Ekvivalens egyenlet, megoldások száma, hamis gyök. 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
6.Gráfok, statisztika 

Órakeret 

15 óra 

Előzetes tudás 

Gráffal kapcsolatos alapfogalmak. 

A statisztika alapfogalmai. Adathalmaz statisztikai jellemzői, 

adathalmaz ábrázolása. Táblázatok kezelése. Táblázatok, diagramok 

olvasása. Százalékszámítás. 

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez

) kapcsolható 

fejlesztési feladatok 

 A gráffal kapcsolatos alapfogalmak (csúcs, él, fokszám). Egyszerű 

hálózat szemléltetése. Gráfok alkalmazása problémamegoldásban.  

Számítógépek egy munkahelyen, elektromos hálózat a lakásban, 

település úthálózata stb. szemléltetése gráffal. Gondolatmenet 

megjelenítése gráffal. (relatív gyakoriság, eloszlás), 

következtetések. Diagram, vonaldiagram, oszlopdiagram, 

kördiagram készítése, olvasása. Táblázat értelmezése, készítése. 

Számítógép használata az adatok rendezésében, értékelésében, 

ábrázolásában 

Ismeretek / Fejlesztési követelmények 

Gráfelméleti alapfogalmak, alkalmazásuk. Fokszám összeg és az élek száma közötti 

összefüggés. Matematikatörténet: Euler. 
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Modell alkotása valós problémához: gráfmodell. 

Statisztikai adatok és ábrázolásuk (gyakoriság, relatív gyakoriság, eloszlás, kördiagram, 

oszlopdiagram, vonaldiagram). 

Adatok jegyzése, rendezése, ábrázolása. Együttváltozó mennyiségek összetartozó 

adatpárjainak jegyzése.  

Diagramok, táblázatok olvasása, készítése. Grafikai szervezők összevetése más formátumú 

dokumentumokkal, következtetések levonása írott, ábrázolt és számszerű információ 

összekapcsolásával. Számítógép használata. 

Adathalmazok jellemzői: átlag, medián, módusz, terjedelem, szórás. Nagy adathalmazok 

jellemzése statisztikai mutatókkal. A statisztikai kimutatások és a valóság: az információk 

kritikus értelmezése. Közvélemény-kutatás, minőség-ellenőrzés, egyéb gyakorlati 

alkalmazások elemzése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Gráf. Adat. Diagram, táblázat. Módusz, medián, átlag. Véletlen kísérlet. 

Gyakoriság, relatív gyakoriság,  

 

 

Tematikai egység/ A tananyag rendszerezése  
Órakeret 

N: 16 óra 

Javaslat:  

Minden tanév végén szükség van annak rövid összefoglalására, miről is 

szól, milyen témakörökkel foglalkozik a matematika, ill. milyen 

elemeivel ismerkedhettek meg az elmúlt tanulási szakaszban. Mivel itt 

az iskolába járók fő célja az érettségi vizsga (kisebb arányban várható 

felsőfokú továbbtanulás), hangsúlyozni kell, mely ismeretek, módszerek 

tartoznak a legfontosabb érettségi követelmények közé. (Ez a felnőtt 

tanulóknál sokkal jobban, célirányosabban megvalósítható, mint a 

tanköteles korúak tanítása során.) 

 

 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei az 

évfolyam végén 

Gondolkodási és megismerési módszerek 

 Halmazokkal kapcsolatos alapfogalmak ismerete, halmazok 

szemléltetése, halmazműveletek ismerete; számhalmazok ismerete. 

 Értsék és jól használják a matematika logikában megtanult 

szakkifejezéseket a hétköznapi életben. 

 Definíció, tétel felismerése, az állítás és a megfordításának 

felismerése; bizonyítás gondolatmenetének követése. 

 Egyszerű leszámlálási feladatok megoldása, a megoldás 

gondolatmenetének rögzítése szóban, írásban. 

Számtan, algebra 

 Egyszerű algebrai kifejezések használata, műveletek algebrai 

kifejezésekkel; a tanultak alkalmazása a matematikai problémák 

megoldásában (pl. modellalkotás szöveg alapján, egyenletek 

megoldása, képletek értelmezése); egész kitevőjű hatványok, 
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azonosságok. 

 Elsőfokú, másodfokú egyismeretlenes egyenlet megoldása; ilyen 

egyenletre vezető szöveges és gyakorlati feladatokhoz egyenletek 

felírása és azok megoldása, a megoldás önálló ellenőrzése. 

 Elsőfokú és másodfokú (egyszerű) kétismeretlenes egyenletrendszer 

megoldása; ilyen egyenletrendszerre vezető szöveges és gyakorlati 

feladatokhoz az egyenletrendszer megadása, megoldása, a megoldás 

önálló ellenőrzése. 

 Egyismeretlenes egyszerű másodfokú egyenlőtlenség megoldása. 

 Az időszak végére elvárható a valós számkör biztos ismerete, e 

számkörben megismert műveletek gyakorlati és elvontabb 

feladatokban való alkalmazása. 

 A tanulók képesek a matematikai szöveg értő olvasására, 

tankönyvek, keresőprogramok célirányos használatára, szövegekből a 

lényeg kiemelésére. 

Összefüggések, függvények, sorozatok 

 A függvény megadása, a szereplő halmazok ismerete (értelmezési 

tartomány, értékkészlet); valós függvény alaptulajdonságainak 

ismerete. 

 A tanult alapfüggvények ismerete (tulajdonságok, grafikon). 

 Egyszerű függvénytranszformációk végrehajtása. 

 Valós folyamatok elemzése a folyamathoz tartozó függvény 

grafikonja alapján. 

 Függvénymodell készítése lineáris kapcsolatokhoz; a meredekség. 

 A tanulók tudják az elemi függvényeket ábrázolni koordináta-

rendszerben, és a legfontosabb függvénytulajdonságokat 

meghatározni, nemcsak a matematika, hanem a természettudományos 

tárgyak megértése miatt, és különböző gyakorlati helyzetek 

leírásának érdekében is. 

Geometria, trigonometria 

 Térelemek ismerete; távolság és szög fogalma, mérése. 

 Nevezetes ponthalmazok ismerete, szerkesztésük. 

 A tanult egybevágósági és hasonlósági transzformációk és ezek 

tulajdonságainak ismerete. 
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 Egybevágó alakzatok, hasonló alakzatok; két egybevágó, illetve két 

hasonló alakzat több szempont szerinti összehasonlítása (pl. 

távolságok, szögek, kerület, terület, térfogat). 

 Szimmetria ismerete, használata. 

 Háromszögek tulajdonságainak ismerete (alaptulajdonságok, 

nevezetes vonalak, pontok, körök). 

 Derékszögű háromszögre visszavezethető (gyakorlati) számítások 

elvégzése Pitagorasz-tétellel és a hegyesszögek szögfüggvényeivel; 

magasságtétel és befogótétel ismerete. 

 Szimmetrikus négyszögek tulajdonságainak ismerete. 

 Vektor fogalmának ismerete; három új művelet ismerete: vektorok 

összeadása, kivonása, vektor szorzása valós számmal; vektor 

felbontása, vektorkoordináták meghatározása adott bázisrendszerben. 

 Kerület, terület, felszín és térfogat szemléletes fogalmának 

kialakulása, a jellemzők kiszámítása (képlet alapján); 

mértékegységek ismerete; valós síkbeli, illetve térbeli probléma 

geometriai modelljének megalkotása. 

 A geometriai ismeretek bővülésével, a megismert geometriai 

transzformációk rendszerezettebb tárgyalása után fejlődött a tanulók 

dinamikus geometriai szemlélete, diszkussziós képessége. 

 A háromszögekről tanult ismeretek bővülésével a tanulók képesek 

számítási feladatokat elvégezni, és ezeket gyakorlati problémák 

megoldásánál alkalmazni. 

 A szerkesztési feladatok során törekednek az igényes, pontos 

munkavégzésre. 

Gráf, statisztika 

 Gráffal kapcsolatos alapfogalmak ismerete. Alkalmazzák a gráfokról 

tanult ismereteiket gondolatmenet szemléltetésére, probléma 

megoldására. 

 A gráfok ne csak matematikai fogalomként szerepeljenek 

tudásukban, alkalmazzák ismereteiket a feladatmegoldásban is. 

 Adathalmaz rendezése megadott szempontok szerint, adat 

gyakoriságának és relatív gyakoriságának kiszámítása. 

 Táblázat olvasása és készítése; diagramok olvasása és készítése. 
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 Adathalmaz móduszának, mediánjának, átlagának értelmezése, 

meghatározása. 

 Statisztikai feladatok megoldása során a diákok rendszerező 

képessége fejlődött. A tanulók képesek adatsokaságot jellemezni, 

ábrákról adatsokaság jellemzőit leolvasni. Szisztematikus 

esetszámlálással meg tudják határozni egy adott esemény 

bekövetkezésének esélyét.  

 

 

 

12. évfolyam 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
1. Számtan, algebra 

Órakeret 

45 óra 

Előzetes tudás 
Hatvány fogalma egész kitevőre, hatványozás azonosságai. Egyenlet, 

egyenlőtlenség megoldása. Ekvivalens egyenlet fogalma.  

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható 

fejlesztési feladatok 

Tájékozódás a világ mennyiségi viszonyaiban: valós problémák 

megoldása megfelelő modell választásával. A matematika 

alkalmazása más tudományokban. Ismeretek rendszerezése, 

alkalmazása. A matematika épülésének elvei: létező fogalom 

újraértelmezése, kiterjesztése. A fogalmak kiterjesztése 

követelményeinek megértése. Függvénytulajdonság alkalmazása 

egyenlet megoldásánál (pl. szigorú monotonitás).  

Ismeretek / Fejlesztési követelmények 

n-edik gyök.  A négyzetgyök fogalmának általánosítása. 

A matematika belső fejlődésének felismerése, új fogalmak alkotása.  

Hatványozás pozitív alap és racionális kitevő esetén. 

Fogalmak módosítása újabb tapasztalatok, ismeretek alapján. A hatványfogalom célszerű 

kiterjesztése, permanenciaelv alkalmazása.  

Tematikai egység/ A tanulók teljesítményének a mérése 

Javaslat:  

Lehet néhány szokványos órai írásbeli és/vagy egyéni tanulói vállaláson 

alapuló kiselőadás, bemutató, akár egy kiscsoportos munka során 

egymás értékelésével összekötött önértékelési folyamat, esetleg 

hosszabb idő alatt kidolgozott (egy vagy több tanuló által készített) 

projektmunka minősítése is. Kiemelten kell törekedni a gyakori, 

azonnali, személyre szóló, szöveges fejlesztő értékelés megvalósítására. 

Az éves munka végső minősítése természetesen tartalmazza a tanuló 

összes órai teljesítményét is. Az érettségi előtt ajánlott a vizsgafeladatok 

formáját, tematikáját kipróbálni, hosszabb kidolgozási idejű komplex 

feladatsort is kiadni.  
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Hatványozás azonosságainak alkalmazása. Példák az azonosságok érvényben maradására. 

A definíciók és a hatványozás azonosságainak közvetlen alkalmazásával megoldható 

exponenciális egyenletek.  

Modellek alkotása (algebrai modell): exponenciális egyenletre vezető valós problémák 

(például: befektetés, hitel, értékcsökkenés, népesség alakulása, radioaktivitás). 

A logaritmus értelmezése. Korábbi ismeretek: hatvány fogalma. 

Zsebszámológép használata, táblázat használata. Annak felismerése, hogy a technika 

fejlődésének alapja a matematikai tudás.  

A logaritmus azonosságai. A hatványozás és a logaritmus kapcsolatának felismerése. 

A definíciók és a logaritmus azonosságainak közvetlen alkalmazásával megoldható 

logaritmusos egyenletek. Modellek alkotása (algebrai modell): logaritmus alkalmazásával 

megoldható egyszerű exponenciális egyenletek; ilyen egyenletre vezető valós problémák 

(például: befektetés, hitel, értékcsökkenés, népesség alakulása, radioaktivitás). 

Az exponenciális függvények. Permanencia-elv alkalmazása. 

A logaritmusfüggvények vizsgálata. Logaritmus alapfüggvények grafikonja, jellemzésük. 

A logaritmusfüggvény mint az exponenciális függvény inverze. Függvénynek és inverzének a 

grafikonja a koordináta-rendszerben. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

n-edik gyök. Racionális kitevőjű hatvány. Exponenciális növekedés, 

csökkenés. Logaritmus. Exponenciális függvény, logaritmusfüggvény. 

Exponenciális folyamat. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
2. Sorozatok 

Órakeret 

18 óra 

Előzetes tudás 
Függvénytani alapfogalmak. Hatványozás azonosságai. 

Négyzetgyök. Függvény megadása, tulajdonságai.  

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható 

fejlesztési feladatok 

A folyamatok elemzése a függvényelemzés módszerével. 

Tájékozódás az időben: lineáris folyamat, exponenciális folyamat. A 

matematika és a valóság: matematikai modellek készítése, vizsgálata. 

Alkotás öntevékenyen, saját tervek szerint; alkotások adott 

feltételeknek megfelelően. Sorozat vizsgálata; rekurzió, képletek 

értelmezése. 

Ismeretek / Fejlesztési követelmények 

A számsorozat fogalma. A függvény értelmezési tartománya a pozitív egész számok halmaza. 

Matematikatörténet: Fibonacci. Sorozat megadása rekurzióval és képlettel. 

Számtani sorozat, az n. tag, az első n tag összege. Matematikatörténet: Gauss.  A sorozat 

felismerése, a megfelelő képletek használata problémamegoldás során. 

Mértani sorozat, az n. tag, az első n tag összege. A sorozat felismerése, a megfelelő képletek 

használata problémamegoldás során. A számtani sorozat mint lineáris függvény és a mértani 

sorozat mint exponenciális függvény összehasonlítása. 

Kamatoskamat-számítás. Modellek alkotása: befektetés és hitel; különböző feltételekkel 

meghirdetett befektetések és hitelek vizsgálata; a hitel költségei, a törlesztés módjai. Korábbi 

ismeretek mozgósítása (pl. százalékszámítás).  

A szövegbe többszörösen beágyazott, közvetett módon megfogalmazott információk és 

kategóriák azonosítása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Exponenciális függvény, logaritmusfüggvény. Exponenciális folyamat. 

Számsorozat. Rekurzió. Számtani sorozat, mértani sorozat. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
3. Geometria 

Órakeret 

55 óra 

Előzetes tudás 

Sokszögekkel, körrel kapcsolatos ismeretek. Ponthalmazok, nevezetes 

ponthalmazok ismerete. Háromszög nevezetes vonalai, pontjai, körei. 

Háromszögekre, speciális háromszögekre vonatkozó tételek. 

Egybevágóság, hasonlóság, szimmetria. Hegyesszögek szögfüggvényei. 

Ekvivalens egyenlet. Elsőfokú és másodfokú egyenlet, kétismeretlenes 

egyenletrendszer algebrai megoldása. Alapszerkesztések, egyszerű 

szerkesztési feladatok körrel, háromszöggel kapcsolatosan. Vektorok, 

vektorműveletek. Hasáb, henger, gúla, kúp, gömb felismerése. Felszín, 

térfogat szemléletes fogalma. Poliéder felszíne. Számológép 

(számítógép) használata. 

A tantárgyhoz 

(műveltségterületh

ez) kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

Tájékozódás a térben. Tájékozódás a világ mennyiségi viszonyaiban: 

távolságok, szögek, terület, kerület, felszín és térfogat kiszámítása. A 

matematika két területének (geometria és algebra) összekapcsolása: 

koordináta-geometria. Emlékezés, korábbi ismeretek rendszerezése, 

alkalmazása. 

Ismeretek / Fejlesztési követelmények 

Szinusztétel, koszinusztétel. Általános eset, különleges eset viszonya (a derékszögű 

háromszög és a két tétel). 

Síkidomok kerületének és területének számítása. 

Két vektor skaláris szorzata. A skaláris szorzat tulajdonságai. Két vektor merőlegességének 

szükséges és elégséges feltétele. A művelet újszerűségének felfedezése. A szükséges és az 

elégséges feltétel felismerése, megkülönböztetése. 

Helyvektor. Emlékezés: jelek, jelölések, megállapodások. 

Műveletek koordinátáikkal adott vektorokkal. Vektorok és rendezett számpárok közötti 

megfeleltetés. A vektor fogalmának bővítése (algebrai vektorfogalom). Sík és tér: a dimenzió 

szemléletes fogalmának fejlesztése. 

A helyvektor koordinátái. Szakasz felezőpontjának, harmadoló pontjának, a háromszög 

súlypontjának koordinátái.  

Képletek értelmezése, alkalmazása. 

Két pont távolsága, a szakasz hossza. Képletek értelmezése, alkalmazása. 

A kör egyenlete.  Geometria és algebra összekapcsolása. 

Az egyenes különböző megadási módjai. Az irányvektor, a normálvektor, az iránytangens. 

Iránytangens és az egyenes meredeksége. 

A merőlegesség megfogalmazása skaláris szorzattal.  

Geometriai ismeretek felelevenítése, megfogalmazása algebrai alakban. 

Az egyenes egyenlete.  Két egyenes párhuzamosságának, merőlegességének feltétele. 

Az egyenest jellemző adatok, a közöttük felfedezhető összefüggések értése, használata.  

Két egyenes metszéspontja. Kör és egyenes kölcsönös helyzete. 

Geometriai probléma megoldása algebrai eszközökkel. Ismeretek mozgósítása, alkalmazása 

(elsőfokú, illetve másodfokú kétismeretlenes egyenletrendszer megoldása). 

A kör adott pontjában húzott érintője. 

A geometriai fogalmak megjelenítése algebrai formában. 

A koordinátageometriai ismeretek alkalmazása egyszerű síkgeometriai feladatok 

megoldásában. 

Geometriai problémák megoldása algebrai eszközökkel. Geometriai problémák számítógépes 

megjelenítése. 

Mértani testek csoportosítása. Hengerszerű testek (hasábok és hengerek), kúpszerű testek 
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(gúlák és kúpok), csonka testek (csonka gúla, csonka kúp). Gömb. 

A problémához illeszkedő vázlatos ábra alkotása; síkmetszet elképzelése, ábrázolása. 

Fogalomalkotás közös tulajdonság szerint (hengerszerű, kúpszerű testek, poliéderek). 

A tanult testek felszínének, térfogatának kiszámítása. Gyakorlati feladatok. 

A valós problémákhoz modell alkotása: geometriai modell. Ismeretek megfelelő 

csoportosítása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Valós szám szinusza, koszinusza, tangense. Bázisrendszer, helyvektor. 

Skaláris szorzat. Ponthalmaz egyenlete; kétismeretlenes egyenletnek 

megfelelő ponthalmaz. Felszín, térfogat. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
4. Kombinatorika, valószínűség 

Órakeret 

25 óra 

Előzetes tudás 

Sorbarendezési, leszámlálási problémák megoldása  

A véletlen esemény fogalma, a véletlen kísérlet fogalma. Gyakoriság, 

relatív gyakoriság. Esély és valószínűség hétköznapi fogalma. 

Kombinatorikai ismeretek. 

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethe

z) kapcsolható 

fejlesztési feladatok 

Ismeretek rendszerezése, alkalmazása, bővítése. Műveletek 

értelmezése az események között. Matematikai elvonatkoztatás: a 

valószínűség matematikai fogalmának fejlesztése. Véletlen mintavétel 

módszerei jelentőségének megértése.  

Ismeretek / Fejlesztési követelmények 

Egyszerű kombinatorikai feladatok: leszámlálás, sorbarendezés, gyakorlati problémák. 

Kombinatorika a mindennapokban. 

Rendszerezés: az esetek összeszámlálásánál minden esetet meg kell találni, de minden esetet 

csak egyszer lehet számításba venni. Megosztott figyelem; két, illetve több szempont 

egyidejű követése. Esetfelsorolások, diszkusszió (pl. van-e ismétlődés). Sikertelen megoldási 

kísérlet után újjal való próbálkozás; a sikertelenség okának feltárása (pl. minden feltételre 

figyelt-e) Vegyes kombinatorikai feladatok, kiválasztási feladatok. A kombinatorika 

alkalmazása egyszerű geometriai feladatokban. Mintavétel visszatevés nélkül és 

visszatevéssel. Matematikatörténet: Erdős Pál. 

Binomiális együtthatók. Jelek szerepe, alkotása, használata: célszerű jelölés 

megválasztásának jelentősége a matematikában. 

Eseményekkel végzett műveletek. Példák események összegére, szorzatára, komplementer 

eseményre, egymást kizáró eseményekre. Elemi események. Események előállítása elemi 

események összegeként. Példák független és nem független eseményekre. 

A matematika különböző területei közötti kapcsolatok tudatosítása. Logikai műveletek, 

halmazműveletek és események közötti műveletek összekapcsolása. 

Véletlen esemény, valószínűség. A valószínűség matematikai definíciójának bemutatása 

példákon keresztül. A véletlen kísérletekből számított relatív gyakoriság és a valószínűség 

kapcsolata. 

A valószínűség klasszikus modellje. A modell és a valóság kapcsolata. 

Egyszerű valószínűség-számítási problémák. Tanult kombinatorikai módszerek alkalmazása. 

Valószínűségek visszatevéses mintavétel esetén. Visszatevés nélküli mintavétel. Modell 

alkotása (valószínűségi modell): a mintavételi eljárás lényege. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Faktoriális.Valószínűség matematikai fogalma. Klasszikus 

valószínűség-számítási modell. Szórás. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Rendszerező összefoglalás 

Órakeret 

81 óra 

Előzetes tudás A középiskolai matematika anyaga.  

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

A matematika épülésének elvei: ismeretek rendszerezése, 

alkalmazása. Motiválás. Emlékezés. Önismeret, önértékelés, 

reflektálás, önszabályozás. Alkotás és kreativitás: alkotás 

öntevékenyen, saját tervek szerint; alkotások adott feltételeknek 

megfelelően; átstrukturálás.  

Hatékony, önálló tanulás kompetenciájának fejlesztése. 

Ismeretek / Fejlesztési követelmények 

Gondolkodási és megismerési módszerek 

Halmazok. Ponthalmazok és számhalmazok. Valós számok halmaza és részhalmazai. A 

problémának megfelelő szemléltetés kiválasztása (Venn-diagram, számegyenes, koordináta-

rendszer). 

Állítások logikai értéke. Logikai műveletek. Szövegértés. A szövegben található információk 

összegyűjtése, rendszerezése. 

A halmazelméleti és a logikai ismeretek kapcsolata. Halmazok eszközjellegű használata. 

Definíció és tétel. A tétel bizonyítása. A tétel megfordítása. Emlékezés a tanult definíciókra 

és tételekre, alkalmazásuk önálló problémamegoldás során. 

Bizonyítási módszerek. Direkt és indirekt bizonyítás közötti különbség megértése. Néhány 

tipikusan hibás következtetés bemutatása, elemzése. 

Kombinatorika: leszámlálási feladatok. Egyszerű feladatok megoldása gráfokkal. 

Sorbarendezési és kiválasztási problémák felismerése. Gondolatmenet szemléltetése gráffal. 

Műveletek értelmezése és műveleti tulajdonságok. Absztrakt fogalom és annak konkrét 

megjelenései: valós számok halmazán értelmezett műveletek, halmazműveletek, logikai 

műveletek, műveletek vektorokkal, műveletek vektorral és valós számmal, műveletek 

eseményekkel. 

Számtan, algebra 

Gyakorlati számítások. Kerekítés, közelítő érték, becslés. Számológép használata, értelmes 

kerekítés. 

Egyenletek és egyenlőtlenségek. Megoldások az alaphalmaz, értelmezési tartomány, 

megoldáshalmaz megfelelő kezelésével.  

Algebrai azonosságok, hatványozás azonosságai, logaritmus azonosságai, trigonometrikus 

azonosságok. Az azonosságok szerepének ismerete, használatuk. Matematikai fogalmak 

fejlődésének bemutatása pl. a hatvány, illetve a szögfüggvények példáján. 

Egyenletek és egyenlőtlenségek megoldása. Algebrai megoldás, grafikus megoldás. 

Ekvivalens egyenletek, ekvivalens átalakítások. A megoldások ellenőrzése. Adott 

egyenlethez illő megoldási módszer önálló kiválasztása. Az önellenőrzésre való képesség. 

Önfegyelem fejlesztése: sikertelen megoldási kísérlet után újjal való próbálkozás. 

Első- és másodfokú egyenlet és egyenlőtlenség. Négyzetgyökös egyenletek. Abszolút értéket 

tartalmazó egyenletek. Egyszerű exponenciális, logaritmikus és trigonometrikus egyenletek. 

Tanult egyenlettípusok és egyenlőtlenségtípusok önálló megoldása. 

Elsőfokú és egyszerű másodfokú kétismeretlenes egyenletrendszer megoldása. A tanult 

megoldási módszerek biztos alkalmazása. 

Egyenletekre, egyenlőtlenségekre vezető gyakorlati életből vett és szöveges feladatok. 

Matematikai modell (egyenlet, egyenlőtlenség) megalkotása, vizsgálatok a modellben, 

ellenőrzés. . 

Összefüggések, függvények, sorozatok 

A függvény megadása. A függvények tulajdonságai.  Értelmezési tartomány, értékkészlet, 



 

 855. 

zérushely, szélsőérték, monotonitás, periodicitás, paritás fogalmak alkalmazása konkrét 

feladatokban. Az alapfüggvények ábrázolása és tulajdonságai.  

A tanult alapfüggvények ismerete. 

Függvénytranszformációk: cxf )( , )( cxf  ; )(xcf ; )(cxf . Eltolás, nyújtás és összenyomás a 

tengelyre merőlegesen. Kapcsolat a matematika két területe között: függvény-

transzformációk és geometriai transzformációk. 

Függvényvizsgálat a tanult szempontok szerint. 

Függvények használata valós folyamatok elemzésében. Függvény alkalmazása matematikai 

modell készítésében. 

Geometria 

Geometriai alapfogalmak, ponthalmazok. 

Térelemek kölcsönös helyzete, távolsága, szöge. Távolságok és szögek kiszámítása. Valós 

problémában a megfelelő geometriai fogalom felismerése, alkalmazása. 

Geometriai transzformációk. Távolságok és szögek vizsgálata a transzformációknál. 

Egybevágóság, hasonlóság. Szimmetriák. Szerepük felfedezése művészetekben, játékokban, 

gyakorlati jelenségekben. 

Háromszögekre vonatkozó tételek és alkalmazásuk.  A háromszög nevezetes vonalai, pontjai 

és körei. Összefüggések a háromszög oldalaiés szögei között. A derékszögű háromszög 

oldalai, az oldalai és a szögei közötti összefüggések. A problémának megfelelő 

összefüggések felismerése, alkalmazása. 

Négyszögekre vonatkozó tételek és alkalmazásuk. Négyszögek csoportosítása különböző 

szempontok szerint. Szimmetrikus négyszögek tulajdonságai. 

Körre vonatkozó tételek és alkalmazásuk. Számítási feladatok. 

Vektorok, vektorok koordinátái. Bázisrendszer. 

Vektorok alkalmazásai. 

Egyenes egyenlete. Kör egyenlete. Két alakzat közös pontja. Geometria és algebra 

összekapcsolása. 

Valószínűség-számítás, statisztika 

Diagramok. Statisztikai mutatók: módusz, medián, átlag, szórás. Adathalmazok jellemzése 

önállóan választott mutatók segítségével. A reprezentatív minta jelentőségének megértése. 

Gyakoriság, relatív gyakoriság. Véletlen esemény valószínűsége. A valószínűség kiszámítása 

a klasszikus modell alapján. A véletlen törvényszerűségei. A valószínűség és a statisztika 

törvényei érvényesülésének felfedezése a termelésben, a pénzügyi folyamatokban, a 

társadalmi folyamatokban.  

Kulcsfogalmak

/ 

fogalmak 

Következtetés. Definíció. Tétel. Bizonyítás. Halmaz, alaphalmaz, 

igazsághalmaz, megoldáshalmaz. Függvény/transzformáció. Értelmezési 

tartomány. Művelet, műveleti tulajdonság. Egyenlet, azonosság, 

egyenletrendszer, egyenlőtlenség. Ekvivalencia. Ellenőrzés. Véletlen, 

valószínűség. Adat, statisztikai mutató. Térelem, mennyiségi jellemző 

(távolság, szög, kerület, terület, felszín, térfogat). Matematikai modell. 

 

 

Tematikai egység/ A tanulók teljesítményének a mérése  

Javaslat:  

Az érettségi évében az érettségire való felkészülés a fő cél. Javasolható 

akár egy „próbaérettségi” jellegű munka, amikor egy már lefolyt 

érettségi feladatsorát önállóan (szigorú érettségi formák közepette) 

oldják meg, majd ennek kiértékelése, a hivatalos helyes megoldások 

közös elemzése (saját megoldásuk kijavítása) után ezt megismétlik. Így 

ez a munka megfelelhet egy fontos tanulói „felmérő” dolgozatnak is.  
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A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos 

középiskolai  

ciklus végén 

Gondolkodási és megismerési módszerek 

– A kombinatorikai problémához illő módszer önálló megválasztása. 

– A gráfok eszközjellegű használata problémamegoldásában. 

– Bizonyított és nem bizonyított állítás közötti különbség megértése. 

– Feltétel és következmény biztos felismerése a következtetésben. 

– A szövegben található információk önálló kiválasztása, értékelése, 

rendezése problémamegoldás céljából.  

– A szöveghez illő matematikai modell elkészítése. 

– A tanulók a rendszerezett összeszámlálás, a tanult ismeretek 

segítségével tudjanak kombinatorikai problémákat jól megoldani  

– A gráfok ne csak matematikai fogalomként szerepeljenek tudásukban, 

alkalmazzák ismereteiket a feladatmegoldásban is. 

Számtan, algebra 

– A kiterjesztett gyök- és hatványfogalom ismerete. 

– A logaritmus fogalmának ismerete. 

– A gyök, a hatvány és a logaritmus azonosságainak alkalmazása konkrét 

esetekben probléma megoldása céljából. 

– Egyszerű exponenciális és logaritmusos egyenletek felírása szöveg 

alapján, az egyenletek megoldása, önálló ellenőrzése. 

– A mindennapok gyakorlatában szereplő feladatok megoldása a valós 

számkörben tanult új műveletek felhasználásával. 

– Számológép értelmes használata a feladatmegoldásokban. 

Összefüggések, függvények, sorozatok 

– Trigonometrikus függvények értelmezése, alkalmazása. 

– Függvénytranszformációk végrehajtása. 

– Exponenciális függvény és logaritmusfüggvény ismerete. 

– Exponenciális folyamatok matematikai modelljének megértése. 

– A számtani és a mértani sorozat összefüggéseinek ismerete, gyakorlati 

alkalmazások. 

– Az új függvények ismerete és jellemzése kapcsán a tanulóknak legyen 
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átfogó képük a függvénytulajdonságokról, azok felhasználhatóságáról. 

Geometria 

– Jártasság a háromszögek segítségével megoldható problémák önálló 

kezelésében. 

– A tanult tételek pontos ismerete, alkalmazásuk feladatmegoldásokban. 

– A valós problémákhoz geometriai modell alkotása.  

– Hosszúság, szög, kerület, terület, felszín és térfogat kiszámítása. 

– Két vektor skaláris szorzatának ismerete, alkalmazása. 

– Vektorok a koordináta-rendszerben, helyvektor, vektorkoordináták 

ismerete, alkalmazása. 

– A geometriai és algebrai ismeretek közötti összekapcsolódás elemeinek 

ismerete: távolság, szög számítása a koordináta-rendszerben, kör és 

egyenes egyenlete, geometriai feladatok algebrai megoldása. 

Valószínűség, statisztika 

– Statisztikai mutatók használata adathalmaz elemzésében. 

– A valószínűség matematikai fogalma. 

– A valószínűség klasszikus kiszámítási módja. 

– Mintavétel és valószínűség. 

– A mindennapok gyakorlatában előforduló valószínűségi problémákat 

tudják értelmezni, kezelni.  

– Megfelelő kritikával fogadják a statisztikai vizsgálatok eredményeit, 

lássák a vizsgálatok korlátait, érvényességi körét. 

Összességében 

– A matematikai tanulmányok végére a matematikai tudás segítségével 

önállóan tudjanak megoldani matematikai problémákat. 

– Kombinatív gondolkodásuk fejlődésének eredményeként legyenek 

képesek többféle módon megoldani matematikai feladatokat.  

– Fejlődjön a bizonyítási, diszkussziós igényük olyan szintre, hogy az 

érettségi után a döntési helyzetekben tudjanak reálisan dönteni. 

– Feladatmegoldásokban rendszeresen használják a számológépet, 

elektronikus eszközöket. 

– Tudjanak a síkban, térben tájékozódni, az ilyen témájú feladatok 
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megoldásához célszerű ábrákat készíteni. 

– A feladatmegoldások során helyesen használják a tanult matematikai 

szakkifejezéseket, jelöléseket. 

– A tanulók váljanak képessé a pontos, kitartó, fegyelmezett munkára, 

törekedjenek az önellenőrzésre, legyenek képesek várható eredmények 

becslésére. 

– A helyes érvelésre szoktatással fejlődjön a tanulók kommunikációs 

készsége. 

– A középfokú matematikatanulás lezárásakor rendelkezzenek a 

matematika alapvető kultúrtörténeti ismereteivel, ismerjék a 

legnagyobb matematikusok felfedezéseit, legyen rálátásuk a magyar 

matematikusok eredményeire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 859. 

ANGOL NYELV 
 

 

Az élő idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös Európai 

Referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának 

megalapozása és fejlesztése. A szakközépiskola érettségi vizsgára felkészítő (12–13.) 

évfolyamának résztvevői valós élethelyzeteken alapuló idegen nyelvi környezetben, 

érdeklődésüknek megfelelő, motiváló feladatokon keresztül jutnak el a KER szerinti A2 

szintről a B1 szintre. 

Az idegennyelv-oktatás törekvése, hogy tevékenységközpontú tanulás segítségével a 

program résztvevői képesek legyenek alapszintű receptív, produktív, illetve interaktív nyelvi 

tevékenységek magabiztos használatára. Az idegen nyelvi kommunikáció az alapkészségek 

együttes érvényesülését feltételezi, melyeket valamennyi tanórán integráltan szükséges 

fejleszteni. 

A receptív és a produktív készségek a mindennapi nyelvhasználatban fontos szerepet 

játszanak. A tanuló elsajátítja a szövegértelmezési és szövegalkotási stratégiákat. Receptív 

készségei fejlesztésével képes lesz az írott vagy hallott szövegből a lényeget felfogni, 

kiemelni és összefüggésében értelmezni. A produkció során megtervezi és szóban vagy 

írásban megalkotja a közlendőjét tartalmazó szöveget. 

A sikeres kommunikáció érdekében a tanuló megismeri és elsajátítja azokat a nyelvi 

eszközöket, amelyek segítségével képes gondolatait megfogalmazni, koherens nyelvi 

egységet létrehozni és különféle kommunikációs helyzetekben elboldogulni. Fel kell ismernie, 

hogy a nyelvi érintkezést a nemnek, korosztálynak, társadalmi csoportoknak megfelelően 

szabályok szövik át. Ilyenek például a nyelvi udvariassági szokások, rituálék és a helyzetnek 

megfelelő hangnem használata. 

A nyelvtanítás során törekedni kell arra, hogy a hallott vagy az olvasott szöveg 

autentikus, a feladatvégzés szempontjából hiteles legyen. Az internet segítségével a tanulók 

maguk is viszonylag könnyen kerülhetnek autentikus célnyelvi környezetbe, részeseivé 

válhatnak az adott kultúrának, kapcsolatot teremthetnek a célnyelven beszélőkkel, ami 

komoly motivációs forrás lehet, és elősegítheti az autonóm tanulóvá válást. A tanulási 

folyamat szervezésében nagy jelentősége van a kooperatív feladatoknak és a 

projektmunkának, ezek szintén erősíthetik a motivációt. 

Az idegen nyelv tanulása fejleszti a tanulók toleranciáját, hogy megismerjék és 

tiszteletben tartsák más népek kultúráját; felismerjék saját nemzeti kultúrájuk értékeit, 

valamint megtanulják a kultúrák különbözőségéből adódó félreértések kezelését. 

Fontos, hogy a tanulók az idegen nyelv tanulása során építeni tudjanak más tantárgyak 

keretében szerzett ismereteikre és személyes tapasztalataikra is. Ugyanakkor az idegen 

nyelvvel való foglalkozás olyan ismeretekkel, tapasztalatokkal gazdagíthatja a tanulókat, 

amelyeket más tantárgyak keretében is hasznosítani tudnak. 

Az egész életen át tartó tanulás szempontjából kiemelkedő jelentősége van a 

nyelvtanulási stratégiáknak, amelyek ismerete és alkalmazása segíti a tanulókat abban, hogy 

nyelvtudásukat önállóan ápolják és fejlesszék, valamint újabb nyelveket sajátítsanak el. 

A kerettanterv tartalmazza a nyelvi szintek és kompetenciák fejlesztésére vonatkozó 

elvárásokat, amelyeket a nemzetközi gyakorlatban és az érettségi követelményrendszerben 

mérceként használt KER határoz meg. A nyelvi kompetenciák komplex fejlesztéséhez az 

ajánlott témakörök kínálnak kontextust. 

A szakközépiskola érettségi vizsgára felkészítő (12–13.) évfolyamainak tanulói 

korábbi nappali rendszerű iskolai oktatásban már tanulták az idegen nyelvet, tudásuk nagy 

valószínűséggel a KER szerinti A2 szint felső skáláján mozog, optimális esetben eléri a B1 

szint alsó skáláját. Amennyiben a résztvevők idegennyelvtudása nem éri el az említett szintet, 
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akkor felzárkóztató, szintre hozó szakasz beépítése szükséges. A szintre hozó szakasz hossza 

lerövidíthető vagy hosszabbítható. Az elvárás, hogy a 12. osztály végére minden tanuló elérje 

a KER szerinti B1 szintet, hogy középiskolai tanulmányai végén eredményes érettségi vizsgát 

tegyen. 

A kerettanterv az elérendő célokat és nyelvi szinteket kétéves képzési szakaszra 

határozza meg. 

 

 
Bemeneti szint 

(12. évf. eleje) 
12. évf. vége 13. évf. 

Első idegen nyelv 
heterogén 

A2 – B1 mínusz 
B1 mínusz B1 

 

Az idegen nyelvi kerettanterv fejlesztési egységei a KER-ben leírt készségeknek megfelelően 

a hallott és olvasott szöveg értése, a szóbeli interakció, az összefüggő beszéd, valamint az 

íráskészség. 

Az idegen nyelvi kommunikatív kompetencia fejlesztése szoros kapcsolatban áll a 

Natban megfogalmazott kulcskompetenciákkal. A kommunikatív nyelvi kompetencia több 

ponton érintkezik az anyanyelvi kompetenciával. A szövegalkotás, szövegértelmezés, szóbeli 

és írásbeli kommunikáció számos készségeleme kölcsönhatásban van az anyanyelvi 

kommunikációval. A két terület erősítheti egymást, megfelelő módszerekkel az anyanyelv 

használata tudatosabbá válhat. 

A tanórán kívüli idegennyelv-tanulást támogató tevékenységek megismerése 

kiemelten fontos a szakközépiskola érettségi vizsgára felkészítő (12–13.) évfolyamain, mivel 

a képzés nappali, esti és levelező tagozatból áll, és az utóbbi két képzési formában a tanítási 

órák száma a nappali munkarendű képzés óraszámainál alacsonyabb, amíg a kimeneti 

követelmény a nappali, az esti és a levelező képzésben részt vevők számára is azonos. Az 

önálló tanulás képességének kialakítása nélkülözhetetlen a sikeres érettségi vizsga érdekében. 

A hatékony önálló tanulásban segítséget nyújt a modern technika, az interneten található 

autentikus szövegek, a direkt és indirekt nyelvtanulási lehetőségek sokasága. Az internet 

segítségével a tanulók megtapasztalhatják, hogyan tudnak autentikus nyelvi környezetben 

eligazodni. Komoly motivációs forrás lehet az idegen nyelvű szövegek megértése. Az önálló 

internetes kutatás bátorítja és elősegíti az autonóm tanulás kialakulását és az informatikai 

készségeik fejlődését. 

Az önálló tanulás mellett hangsúlyos szerepet kap a közös tevékenységben 

megvalósuló „egymástól tanulás”. A projektmunka, a kooperatív tanulási módszerek tovább 

fokozzák a tanulási kedvet, erősítik a szociális kompetenciákat. 

A táblázatokban megjelenő fejlesztési egységek (a hallott szöveg értése, szóbeli 

interakció, összefüggő beszéd, az olvasott szöveg értése és az íráskészség) fejlesztése mindig 

integráltan történik, ahogy azok a valós kommunikációs helyzetekben előfordulnak. Ezért 

nem szerepelnek óraszámok a fejlesztési egységek mellett, és külön táblázat tartalmazza az 

ajánlott témaköröket az ajánlott óraszámokkal. A témakörök feldolgozásának sorrendjét az 

intézmények – profiljuk és igényeik szerint – helyi tanterveikben határozzák meg. A szabadon 

választható órakerettel a helyi tantervek tetszőlegesen kibővíthetik a témák ajánlott 

óraszámait. A 12–13. évfolyamon a témák visszatérnek, folyamatosan bővülnek, és magasabb 

nyelvi szinten kerülnek feldolgozásra. 

A kerettanterv évfolyamonkénti mérés-értékelést tervez, amely a 12. évfolyam elején 

egy diagnosztikus (feltáró) méréssel indul (2 óra), amely a heterogén nyelvtudású tanulók 

sikeres felzárkóztatását segítő egyéni és csoportos fejlesztési terv elkészítéséhez biztosítja a 

szükséges információkat. A tanév folyamán formatív (fejlesztő) értékelések sorozata 

támogatja a folyamatos fejlődést, majd a 12. évet szummatív (minősítő) méréssel zárja le (2 
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óra). A 13. évfolyam befejezése előtt a tanulók próba érettségivel készülnek az utolsó 

megmérettetésre (4 óra). 

 

12–13. évfolyam 

 

A szakközépiskola érettségi vizsgára felkészítő (12–13.) évfolyamain a tanulók a KER 

szerinti A2 (optimális esetben a B1 mínusz) szintről folytatják tanulmányaikat, és haladnak a 

KER szerinti B1 szint felé. Kiemelt fontosságú a tanulás tanítása, változatos nyelvtanulási 

stratégiák alkalmazása, mivel a tanulóknak a 12. évfolyam végére olyan tanulási 

képességekkel kell rendelkezniük, amelyek lehetővé teszik nyelvtudásuk önálló fenntartását 

és továbbfejlesztését további tanulmányaik vagy munkájuk során, egész életükön át. 

A tanulók motivációját növeli, ha a nyelvoktatás lehetőséget biztosít tantárgyi 

tartalmak célnyelvi feldolgozására és az infokommunikációs technológiák használatára. A 13. 

évfolyamon lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a tanulók megismerjék a nyelvi érettségi 

felépítését, követelményeit, és elsajátítsák az ezeknek megfelelő stratégiákat; megismerjék az 

érettségi során használt értékelési szempontokat, és alkalmazni tudják azokat önértékeléseik 

során; illetve gyakorlatot szerezzenek az érettségi vizsga feladatainak megoldásában is. 

 

Angol nyelv 

12. 

Nappali 

tagozat 
(36 hét) 

13. 

Nappali 

tagozat 
(31 hét) 

heti óraszám 7 6 

éves óraszám  

(ebből a tematikai 

egységekhez 

kötött) 

252 (231) 
186 

(168) 

szabad órakeret 21 18 

 

A témaköröket tartalmazó táblázatokban a két tanéves ciklus teljes óraszáma szerepel. 

 

 

Tematikai egység 
A tanulók teljesítményének bemeneti  

diagnosztikus mérése 

12. évf. év eleje 

Órakeret 

2 óra 

 

 

 

A heterogén nyelvtudású tanulók sikeres felzárkóztatásához szükséges 

egyéni és csoportos fejlesztési terv elkészítéséhez biztosítja a szükséges 

információkat. 

 

 

Tematikai egység Beszédértés 

Előzetes tudás 

A tanuló főbb vonalaiban megérti a köznyelvi beszédet a számára 

rendszeresen előforduló ismerős témákról.  

Megérti a legfontosabb információkat az aktuális eseményekről szóló 

vagy az érdeklődési köréhez kapcsolódó rádió- és tévéműsorokban, ha 

viszonylag lassan és érthetően beszélnek. 
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A tantárgyhoz 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

Ismerős témákról szóló köznyelvi beszéd megértése főbb vonalaiban és 

egyes részleteiben is. 

Egy beszélgetés során a résztvevők világosan megfogalmazott érveinek 

megértése több beszélő esetén is. 

Fontos információk megértése azokban a rádió- és tévéműsorokban, 

filmjelenetekben, amelyek aktuális eseményekről, illetve az érdeklődési 

köréhez kapcsolódó témákról szólnak, ha viszonylag lassan és érthetően 

beszélnek. 

A fenti 

tevékenységekhez 

használható 

szövegfajták, 

szövegforrások 

Rádió- és tévéműsorok, hírek, riportok, filmjelenetek stb. 

 

 

Tematikai egység Szóbeli interakció 

Előzetes tudás 

A tanuló felkészülés nélkül megbirkózik a mindennapi élet legtöbb 

helyzetével. 

Gondolatokat cserél, véleményt mond az érdeklődési körébe tartozó 

témákról.  

Boldogul a leggyakoribb kommunikációs helyzetekben. 

Stílusában próbál alkalmazkodni a kommunikációs helyzethez. 

A tantárgyhoz 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

Önálló boldogulás a mindennapi élet legtöbb, akár váratlan helyzetében 

is. 

Gondolatok cseréje, véleménynyilvánítás és érvelés az érdeklődési körbe 

tartozó és általános témákról is. 

A leggyakoribb kommunikációs forgatókönyvek ismerete és biztonsággal 

történő alkalmazása. 

Alkalmazkodás a kommunikációs helyzethez stílusban, 

regiszterhasználatban. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Társalgásban való részvétel ismerős témák esetén, felkészülés nélkül. 

Érzelmek kifejezése és reagálás mások érzelmeire, mint például reménykedés, csalódottság, 

aggodalom, öröm. 

Problémák felvetése, megvitatása, teendők meghatározása, választási lehetőségek 

összehasonlítása. 

A tanulmányokhoz, érdeklődési körhöz kapcsolódó beszélgetésben való részvétel, 

információcsere, álláspont kifejtése, rákérdezés mások nézeteire. 

Gondolatok, vélemény kifejezése kulturális témákkal kapcsolatban, például zene, film, 

könyvek.  

Elbeszélés, újságcikk, előadás, eszmecsere, interjú vagy dokumentumfilm összefoglalása, 

véleménynyilvánítás, a témával kapcsolatos kérdések megválaszolása. 

Nézetek világos kifejtése, érvek egyszerű cáfolata. 

Választási lehetőségek összehasonlítása, előnyök és hátrányok mérlegelése. 

Utazások során felmerülő feladatok, például közlekedés, szállás intézése vagy ügyintézés a 

hatóságokkal külföldi látogatás során. 

Váratlan nehézségek kezelése (pl. elveszett poggyász, lekésett vonat). 

Szolgáltatásokkal kapcsolatos helyzetek kezelése akár váratlan nehézségek esetén is, panasz, 

reklamáció. 

Részletes utasítások adása, követése és kérése (pl. hogyan kell valamit csinálni). 
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Interjúban, konzultáción való részvétel kezdeményezése és információ megadása (pl. tünetek 

ismertetése orvosnál). 

Órai interakciókban, pármunkában való magabiztos részvétel. 

Ismerős témáról beszélgetés kezdeményezése, fenntartása, szó átvétele, átadása, mások 

bevonása, beszélgetés lezárása. 

Beszélgetésben elhangzottak összefoglalása, a lényeg kiemelése, a megértés ellenőrzése, 

félreérthető megfogalmazás javítása, körülírás, szinonimák használata. 

A kommunikációs eszközök széles körének alkalmazása és reagálás azokra közismert nyelvi 

megfelelőik semleges stílusban való használatával. 

Az udvariassági szokások ismerete és alkalmazása. 

A mindennapi témák, család, érdeklődési kör, iskola, utazás és aktuális események 

megtárgyalásához elegendő szókincs és annak általában helyes alkalmazása. 

Ismerős kontextusokban elfogadhatóan helyes nyelvhasználat. 

A szövegszervezés alapvető eszközeinek megbízható használata. 

Általában tisztán érthető kiejtés és intonáció. 

A szóbeli interaktív vizsgához szükséges kommunikációs stratégiák. 

A fenti 

tevékenységekhez 

használható 

szövegfajták, 

szövegforrások 

Társalgás, megbeszélés, eszmecsere, tranzakciók, utasítások, interjúk, 

viták. 

 

 

Tematikai egység Összefüggő beszéd 

Előzetes tudás 
A tanuló már változatosabban és részletesebben tudja bemutatni a 

családját, más embereket, lakóhelyét, tanulmányait, iskoláját stb. 

A tantárgyhoz 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

Folyamatos önkifejezés a szintnek megfelelő szókincs és szerkezetek 

segítségével ismerős témakörökben. 

Érthető és folyamatos beszéd, a mondanivaló tudatos nyelvtani és 

szókincsbeli megtervezése és szükség szerinti módosítása. 

Egy gondolat vagy probléma lényegének tartalmilag pontos kifejtése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Folyamatos megnyilatkozás az érdeklődési körnek megfelelő témákról a gondolatok lineáris 

összekapcsolásával. 

Elbeszélések vagy leírások lényegének összefoglalása folyamatos beszédben, a gondolatok 

lineáris összekapcsolásával. 

Részletes élménybeszámoló az érzések és reakciók bemutatásával. 

Valóságos vagy elképzelt események részleteinek bemutatása. 

Könyv vagy film cselekményének összefoglalása és az ehhez kapcsolódó reakciók 

megfogalmazása. 

Álmok, remények és ambíciók, történetek elmondása. 

Vélemények, tervek és cselekedetek rövid magyarázata. 

Rövid, begyakorolt megnyilatkozás ismerős témákról. 

Előre megírt, lényegre törő, követhető előadás ismerős témáról.  

Az összefüggő beszéd tervezése során új kombinációk, kifejezések begyakorlása, 

alkalmazása. 

Az összefüggő beszédben kompenzáció alkalmazása, például körülírás elfelejtett szó esetén. 

Ismerős kontextusokban a nyelvi norma követésére törekvő nyelvhasználat. 

A nyelvi eszközök rugalmas használata a mondanivaló kifejezésére, ezek adaptálása kevésbé 

begyakorolt helyzetekben. 
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A közlés magabiztos bevezetése, kifejtése és lezárása alapvető eszközökkel. 

Önellenőrzés és önkorrekció, például a félreértéshez vezető hibák felismerése és javítása. 

Mindezeknek a szóbeli érettségi vizsgán történő alkalmazására való felkészülés. 

A fenti 

tevékenységekhez 

használható 

szövegfajták, 

szövegforrások 

Leírások, képleírások, témakifejtés (például vizuális segédanyag 

alapján), elbeszélő szöveg, érveléssor, előadás, prezentáció (önállóan 

vagy segédanyagok, instrukciók alapján), projektek bemutatása, versek, 

rapszövegek. 

 

 

Tematikai egység Olvasott szöveg értése 

Előzetes tudás 

A tanuló megérti a hétköznapi nyelven írt, érdeklődési köréhez 

kapcsolódó, lényegre törő szövegek fő gondolatait. 

Tudja, hogy a szövegek olvasásakor a helyzetnek megfelelő stratégiákat 

kell alkalmaznia, és képes az ismeretlen elemek jelentését a 

szövegkörnyezet segítségével kikövetkeztetni. 

A tantárgyhoz 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

A nagyrészt közérthető nyelven írt, érdeklődési körhöz kapcsolódó, 

lényegre törő szövegek megértése. 

Az írott vélemény, érvelés követése, ezekből a lényeges részinformációk 

kiszűrése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

A fontos általános vagy részinformációk megértése autentikus, hétköznapi nyelven íródott 

szövegekben, például levelekben, brosúrákban és rövid, hivatalos dokumentumokban. 

A feladat megoldásához szükséges információk megtalálása hosszabb szövegekben is. 

A fontos gondolatok felismerése ismerős témákról szóló, lényegre törő újságcikkekben. 

A gondolatmenet és a következtetések felismerése világosan írt érvelésekben. 

A köznyelven írt szövegekben az érzések, kérések és vágyak kifejezésének megértése. 

A mindennapi témákkal összefüggő, köznyelven írt magánlevelek megértése annyira, hogy 

sikeres írásbeli kommunikációt tudjon folytatni. 

Különböző eszközök egyszerű, világosan megfogalmazott használati utasításának megértése. 

Ismert témájú hivatalos levélben az elintézéshez szükséges információk megértése. 

Az egyszerű szövegfajták felépítésének felismerése, ezen ismeret alkalmazása a szövegértés 

során. 

A feladat elvégzéséhez szükséges információk összegyűjtése a szöveg különböző részeiből, 

illetve több szövegből. 

Az egyszerű szövegfajták felépítésének felismerése, ezen ismeret alkalmazása a szövegértés 

során. 

Az ismeretlen szavak jelentésének kikövetkeztetése a mondat megértett részei és a 

szövegösszefüggés alapján. 

Az autentikus szövegek jellegéből fakadó ismeretlen fordulatok kezelése a szövegben. 

Felkészülés mindezek alkalmazására az érettségi vizsga feladatainak megoldása során. 

A fenti 

tevékenységekhez 

használható 

szövegfajták, 

szövegforrások 

Utasítások (pl. feliratok, használati utasítások), tájékoztató szövegek (pl. 

hirdetés, reklám, menetrend, prospektus, műsorfüzet), játékszabályok, 

hagyományos és elektronikus levelek, újságcikkek (pl. hír, beszámoló, 

riport), internetes fórumok hozzászólásai, ismeretterjesztő szövegek, 

képregények, viccek, egyszerű irodalmi szövegek. 

 

 

Tematikai egység Írás 

Előzetes tudás A tanuló egyszerű, rövid, összefüggő szövegeket fogalmaz ismert, 
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hétköznapi témákról. 

Írásban beszámol eseményekről, élményeiről, érzéseiről, benyomásairól 

és véleményéről; írásbeli interakciót kezdeményez, fenntartja és befejezi. 

Jegyzetet készít olvasott vagy hallott köznyelvi szövegből, illetve saját 

ötleteiről. 

Minták alapján rövid, lényegre törő szövegeket alkot az ismert műfajok 

főbb jellegzetességeinek és alapvető stílusjegyeinek követésével. 

A tantárgyhoz 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

Részletesebb, összefüggő és tagolt szövegek fogalmazása ismert, 

hétköznapi és elvontabb témákról. 

Eseményekről, élményekről, érzésekről, benyomásokról és véleményről 

írásbeli beszámolás, valamint vélemény alátámasztása. 

Hatékony írásbeli interakció folytatása. 

Jegyzetkészítés olvasott vagy hallott, érdeklődési körhöz tartozó 

szövegről, illetve saját ötletekről. 

Több ismert műfajban is rövid, lényegre törő szövegek létrehozása a 

műfaj főbb jellegzetességeinek és stílusjegyeinek alkalmazásával. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Egyszerű, összefüggő, lényegre törő szöveg írása számos, a tanuló érdeklődési köréhez 

tartozó, ismerős témában, rövid, különálló elemek lineáris összekapcsolásával. 

Hírek, gondolatok, vélemények és érzések közlése olyan elvontabb és kulturális témákkal 

kapcsolatban is, mint például a zene vagy a művészet. 

Információt közlő/kérő feljegyzések/üzenetek írása pl. barátoknak, szolgáltatóknak, 

tanároknak. 

Véleményt kifejező üzenet, komment írása (pl. internetes fórumon, blogban). 

Formanyomtatvány, kérdőív kitöltése, online ügyintézés. 

Életrajz, lényegre koncentráló leírás, elbeszélés készítése. 

Riport, cikk, esszé írása. 

Rövid, olvasott vagy hallott szöveg átfogalmazása, összefoglalása, jegyzet készítése. 

Saját ötletekről jegyzet készítése. 

Interaktív írás esetén megerősítés, vélemény kérése, az információ ellenőrzése, problémákra 

való rákérdezés, ill. problémák elmagyarázása. 

Az írás egyszerű tagolása: bevezetés, kifejtés, lezárás; bekezdések szerkesztése. 

Néhány egyszerű szövegkohéziós és figyelemvezető eszköz használata. 

Az alapvető írásbeli műfajok fő szerkezeti és stílusjegyeinek követése (pl. levélben/e-mailben 

megszólítás, záró formula; a formális és informális regiszterhez köthető néhány szókincsbeli 

és helyesírási sajátosság). 

Kreatív, önkifejező műfajokkal való kísérletezés (pl. vers, rap, rigmus, dalszöveg, rövid 

jelenet, paródia írása, illetve átírása). 

Írásos minták követése és aktuális tartalmakkal való megtöltésük. 

Kész szövegekből a tanuló számára hasznos fordulatok kiemelése és saját írásában való 

alkalmazása. 

Irányított fogalmazási feladat kötött tartalmainak a fogalmazásban való megjelenítése. 

Írásának tudatos ellenőrzése, javítása; félreértést okozó hibáinak korrigálása. 

A mondanivaló közvetítése egyéb vizuális eszközökkel (pl. nyilazás, kiemelés, központozás, 

internetes/SMS rövidítés, emotikon, rajz, ábra, térkép, kép).  

A fenti 

tevékenységekhez 

használható 

szövegfajták, 

szövegforrások 

Hagyományos és elektronikus nyomtatvány, kérdőív; listák; 

hagyományos és elektronikus képeslapok; poszter szövegek; 

képaláírások. Üzenetek; SMS-ek/MMS-ek; személyes adatokat 

tartalmazó bemutatkozó levelek, e-mailek vagy internes profilok. 

Tényszerű információt nyújtó, illetve kérő levelek és e-mailek; 
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személyes információt, tényt, ill. tetszést/nemtetszést kifejező üzenetek, 

internetes bejegyzések; egyszerű cselekvéssort tartalmazó instrukciók. 

Egyszerű ügyintéző levelek/e-mailek (pl. tudakozódás, megrendelés, 

foglalás, visszaigazolás); egyszerű, rövid történetek, elbeszélések, rövid 

jellemzések. Rövid leírások; jegyzetek; riportok, cikkek, esszék, 

felhívások, versek, rapszövegek, rigmusok, dalszövegek, rövid jelenetek, 

paródiák. 

 

 

Ajánlott témakörök és óraszámok a 12–13. évfolyamra 

 

Témák 

Órakeret 

12. 

évfolyam 

13. 

évfolyam 

Személyes vonatkozások, család 

A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai. Személyes 

tervek. Családi élet, családi kapcsolatok. A családi élet 

mindennapjai, otthoni teendők. Egyén és család nálunk és a 

célországokban. 

    16 óra 

 

15 óra 

 

Ember és társadalom  

Emberek külső és belső jellemzése. Baráti kör. Társas kapcsolatok. 

Női és férfi szerepek, ismerkedés, házasság. Felelősségvállalás 

másokért, rászorulók segítése. Ünnepek, családi ünnepek. 

Öltözködés, divat. Hasonlóságok és különbségek az emberek 

között, tolerancia, pl. fogyatékkal élők. Konfliktusok és kezelésük. 

Társadalmi szokások nálunk és a célországokban. 

 19 óra 

 

19 óra 

 

Környezetünk 

Az otthon, a lakóhely és környéke (a lakószoba, a lakás, a ház 

bemutatása). A lakóhely nevezetességei, szolgáltatások, 

szórakozási lehetőségek. A városi és a vidéki élet összehasonlítása. 

Növények és állatok a környezetünkben. Időjárás, éghajlat. 

Környezetvédelem a szűkebb környezetünkben és globálisan. Mit 

tehetünk környezetünkért és a természet megóvásáért, a 

fenntarthatóságért? 

 24 óra 

 

18 óra 

 

Az iskola 

Saját iskolájának bemutatása (sajátosságok, pl. szakmai képzés, 

tagozat). Tantárgyak, órarend, érdeklődési kör, tanulmányi munka 

nálunk és más országokban. Az ismeretszerzés különböző módjai. A 

nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe, fontossága. Az internet szerepe 

az iskolában, a tanulásban. Az iskolai élet tanuláson kívüli 

eseményei. Iskolai hagyományok nálunk és a célországokban. 

17 óra 

 

15 óra 

 

A munka világa 

Foglalkozások és a szükséges kompetenciák, rutinok, 

kötelességek. Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába állás. 

Önéletrajz, motivációs levél, állásinterjú. 

 25 óra 

 

19 óra 

 

Életmód 

Napirend, időbeosztás. Az egészséges életmód (a helyes és a 

helytelen táplálkozás, a testmozgás szerepe az egészség 

megőrzésében, testápolás). Életünk és a stressz. Étkezési szokások 

a családban. Ételek, kedvenc ételek, sütés-főzés. Étkezés iskolai 

16 óra 

 

15 óra 
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menzán, éttermekben, gyorséttermekben. Ételrendelés telefonon és 

interneten. Gyakori betegségek, sérülések, baleset. Gyógykezelés 

(háziorvos, szakorvos, kórházak, alternatív gyógymódok). Életmód 

nálunk és más országokban. Függőségek (dohányzás, alkohol, 

internet, drog stb.). 

Szabadidő, művelődés, szórakozás 

Szabadidős elfoglaltságok, hobbik. Színház, mozi, koncert, 

kiállítás stb. A művészetek szerepe a mindennapokban. Sportolás, 

kedvenc sport, iskolai sport. Olvasás, rádió, tévé, videó, 

számítógép, internet. Az infokommunikáció szerepe a 

mindennapokban. Kulturális és sportélet nálunk és más 

országokban. 

16 óra 

 

15 óra 

 

Utazás, turizmus 

A közlekedés eszközei, lehetőségei, a tömegközlekedés, a 

kerékpáros közlekedés. Nyaralás itthon, illetve külföldön. Utazási 

előkészületek, egy utazás megtervezése, megszervezése. Az egyéni 

és a társas utazás előnyei és hátrányai. Turisztikai célpontok. 

Célnyelvi és más kultúrák. 

21 óra 

 

16 óra 

 

Tudomány és technika 

Népszerű tudományok, ismeretterjesztés. A technikai eszközök 

szerepe a mindennapi életben. Az internet szerepe a magánéletben, 

a tanulásban és a munkában. 

 17 óra 

 

 

13 óra 

 

 

Gazdaság és pénzügyek 

Családi gazdálkodás. A pénz szerepe a mindennapokban. Vásárlás, 

szolgáltatások (pl. posta, bank). Üzleti világ, fogyasztás, reklámok. 

Pénzkezelés a célnyelvi országokban. 

 20 óra 

 

 19 óra 

 

 

 

Tematikai egység Szabadon felhasználható órakeret 
Órakeret 

12. évf. 13. évf. 

Javaslat 

A szabadon választható órakerettel a helyi 

tantervek tetszőlegesen kibővíthetik a témák 

ajánlott óraszámait. 

21 óra 

 

18 óra 

 

 

 

 
A teljesítmény mérése a 12–13. 

évfolyamon 

Óraszám 

12. évf. 13. évf. 

 

A 12. évfolyamon a mérés lehetőséget ad 

arra, hogy a tanulók megismerjék a nyelvi 

érettségi felépítését, követelményeit, és 

kipróbálják a gyakorlatban az ezeknek 

megfelelő stratégiákat; megismerjék az 

érettségi során használt értékelési 

szempontokat is. A mérésnek tartalmilag és 

formailag összhangban kell állnia az 

érettségi vizsga követelményeivel.  

 

Tematikai egység/ 

A mérés  

− Három területen (olvasott és hallott 

szövegértés és az íráskészség) végezzük.  

2 óra 4 óra 



 

 868. 

− A nyelvi jelentésre és ne a nyelvi 

formára koncentráljunk. 

− Az olvasott szöveg értését mérő 

feladatokban a szövegek lényegét kelljen 

megérteni a szövegösszefüggésre 

támaszkodva, vagy konkrét információt 

kelljen kikeresni a szövegből.  

− A feladatok fokozatosan nehezedő 

egységeket tartalmazzanak a 

minimumszinttől az alapszint felé vezető 

skálán.  

− A szövegek a célcsoportok számára 

érdekesek, motiválók legyenek, olyan 

témakörökhöz kapcsolódjanak, melyek 

az elvégzett tananyagban megtalálhatók.  

− A feladatokhoz idegen nyelven 

egyszerűen megfogalmazott, közérthető 

utasításokat adjunk.  

− A feladatok mindegyike példával 

kezdődjön. 

− Lényeges a párosításon alapuló 

feladatoknál, hogy a szükségesnél 

mindig több lehetőség közül kelljen az 

odaillőt kiválasztani.  

− A feladatlapok az érettségi vizsgák 

feladattípusaiból állhatnak: 

olvasott/hallott szöveg értése: igaz-

hamis-nincs a szövegben, 

feleletválasztós feladatok, párosítás, 

hiányos szöveg, rövid válaszok, mondat 

kiegészítés, összekevert bekezdések; 

nyelvhelyesség: feleletválasztós 

feladatok, szöveg kiegészítés, szóképzés; 

íráskészség: rövid szöveg: képeslapírás, 

meghívás, üzenet; hosszabb szöveg: 

baráti levél, érdeklődő, panasz-, állásra 

jelentkező levél. 
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A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

B1 nyelvi szint. 

A tanuló képes főbb vonalaiban és egyes részleteiben is megérteni a 

köznyelvi beszédet a számára ismerős témákról. 

Képes önállóan boldogulni, véleményt mondani és érvelni a mindennapi 

élet legtöbb, akár váratlan helyzetében is. Stílusában és 

regiszterhasználatában alkalmazkodik a kommunikációs helyzethez.  

Ki tudja magát fejezni a szintnek megfelelő szókincs és szerkezetek 

segítségével az ismerős témakörökben. Beszéde folyamatos, érthető, a 

főbb pontok tekintetében tartalmilag pontos, stílusa megfelelő. 

Több műfajban képes részleteket is tartalmazó, összefüggő szövegeket 

fogalmazni ismert, hétköznapi és elvontabb témákról. Írásbeli 

megnyilatkozásaiban megjelennek műfaji sajátosságok és különböző 

stílusjegyek. 

Képes megérteni a gondolatmenet lényegét és egyes részinformációkat a 

nagyrészt közérthető nyelven írt, érdeklődési köréhez kapcsolódó, 

lényegre törően megfogalmazott szövegekben.  
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12. évfolyam  
Éves óraszám: 216  

Heti óraszám: 6  

 

 

Témakörök struktúrája 

 

TÉMA MEGNEVEZÉSE ÓRASZÁM 

Bemeneti diagnosztikus mérés   2 

Személyes vonatkozás, család 20 

Ember és társadalom 22 

Környezetünk 23 

Az iskola világa 20 

Egészséges életmód 20 

Utazás 22 

Szabadidő, szórakozás 20 

Munka világa 25 

Tudomány, technika 20 

Gazdaság, pénzügyek 22 

ÖSSZESEN 216 

 

A továbbhaladás feltételei 

 

Hallott szöveg értése  

A tanuló legyen képes  

- kb. 200 szavas köznyelvi szövegben a lényeges információt a lényegtelentől 

elkülöníteni;  

- kb. 200 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen nyelvi elem jelentését a 

szövegösszefüggésből kikövetkeztetni;  

- kb. 200 szavas köznyelvi szövegben fontos információt megérteni;  

- köznyelvi beszélgetést vagy monologikus szöveget különösebb nehézség nélkül 

megérteni.  

 
Beszédkészség  
A tanuló legyen képes  

- árnyaltabban megfogalmazott kérdésekre rendezett válaszokat adni;  

- választékos mondatokban közléseket megfogalmazni, kérdéseket feltenni, eseményeket 

elmesélni, érzelmeket kifejezni;  

- megértési, illetve kifejezési problémák esetén segítséget kérni;  

- beszélgetésben részt venni;  

 

Olvasott szöveg értése 

 A tanuló legyen képes:  

- kb. 200 szavas, köznyelven megírt szöveget elolvasni;  

- kb. 200 szavas szövegben lényeges információt a lényegtől megkülönböztetni;  

- ismert nyelvi elemek segítségével kb. 200 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen nyelvi 

elemek jelentését kikövetkeztetni;  

- kb. 200 szavas szövegben fontos információt megtalálni;  

 
Íráskészség  
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A tanuló legyen képes  

- kb. 120 szavas, tényszerű információt közvetítő néhány bekezdésből álló, szöveget írni; 

- gondolatait és érzelmeit megfelelő kifejezésekkel, mondatszerkezetekkel, és egyszerű 

nyelvi eszközök használatával, logikai összefüggések alapján bekezdésbe rendezett 

szövegben megfogalmazni;  

- különböző szövegfajtákat létrehozni; 

 

 

 

 

 

 

 

13. évfolyam  
Éves óraszám: 186  

Heti óraszám: 6  

Témakörök struktúrája 

 

TÉMA MEGNEVEZÉSE ÓRASZÁM 

Személyes vonatkozás  15 

Ember és társadalom  22 

Környezetünk  22 

Az iskola világa  16 

Egészséges életmód  22 

Utazás  16 

Szabadidő, szórakozás  16 

Munka világa  18 

Tudomány, technika  15 

Gazdaság, pénzügyek  20 

Próba érettségi   4 

ÖSSZESEN 186 

 

Kommunikációs szándékok  
Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok:  

- megszólítás;  

- köszönés, elköszönés;  

- bemutatás, bemutatkozás;  

- telefonálásnál bemutatkozás és elköszönés;  

- személyes levélben megszólítás és;  

- elbúcsúzás;  

- érdeklődés hogylét iránt és arra reagálás;  

- engedélykérés és arra reagálás;  

- köszönet és arra reagálás;  

- bocsánatkérés és arra reagálás;  

Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok:  

- sajnálkozás;  

- öröm;  

- elégedettség, elégedetlenség;  

- csodálkozás;  

- személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok:  
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- véleménynyilvánítás;  

- valaki igazának az elismerése és el nem ismerése;  

- egyetértés, egyet nem értés;  

- érdeklődés;  

- tetszés, nem tetszés;  

- dicséret;  

- ellenvetés;  

- akarat, kívánság, képesség, kötelezettség, szükségesség, lehetőség;  

- ígéret; szándék,  

Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok:  

- dolgok, személyek megnevezése, leírása;  

- események leírása;  

- információkérés, információadás;  

- igenlő vagy nemleges válasz;  

- tudás, nem tudás;  

- bizonyosság, bizonytalanság; 

- ismerés, nem ismerés.  

A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok:  

- kérés;  

- tiltás, felszólítás;  

- segítségkérés és arra reagálás;  

- javaslat és arra reagálás; 

- kínálás és arra reagálás;  

- meghívás és arra reagálás.  

Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok:  

- visszakérdezés, ismétléskérés;  

- nem értés;  

- betűzés kérése, betűzés;  

- felkérés lassabb, hangosabb beszédre;  

- beszélési szándék jelzése, téma bevezetése;  

- témaváltás, beszélgetés lezárása.  

 
Fogalomkörök  

- cselekvés, történés, létezés kifejezése,  

- birtoklás kifejezése,  

- térbeli és időbeli viszonyok,  

- függő beszéd,  

- mennyiségi és minőségi viszonyok,  

- modalitás,  

 
A továbbhaladás feltételei  

 
Hallott szöveg értése 

A tanuló legyen képes  

- kb. 250 szavas szövegben a lényeges információt a lényegtelentől elkülöníteni;  

- kb. 250 szavas szövegben ismeretlen nyelvi elem jelentését a szövegösszefüggésből 

kikövetkeztetni;  

- kb. 250 szavas szövegben fontos információt megérteni;  
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Beszédkészség  
A tanuló legyen képes  

- árnyaltabban megfogalmazott kérdésekre rendezett válaszokat adni;  

- egyszerű mondatokban közléseket megfogalmazni, kérdéseket feltenni, eseményeket 

elmesélni, érzelmeket kifejezni;  

- gondolatait megfelelő logikai sorrendben előadni;  

- megértési, illetve kifejezési problémák esetén segítséget kérni;  

- beszélgetésben részt venni;  

- társalgásban részt venni.  

 
Olvasott szöveg értése  

A tanuló legyen képes  

- kb. 250 szavas szöveget elolvasni;  

- kb. 250 szavas szövegben lényeges információt a lényegtelentől megkülönböztetni;  

- ismert nyelvi elemek segítségével kb. 250 szavas szövegben ismeretlen nyelvi elemek 

jelentését kikövetkeztetni;  

- kb. 250 szavas szövegben fontos információt megtalálni;  

 
Íráskészség  
A tanuló legyen képes  

- kb. 150 szavas, tényszerű információt közvetítő néhány bekezdésből álló, szöveget írni;  

- gondolatait, érzelmeit, érvekkel alátámasztott véleményét megfelelő kifejezésekkel, 

mondatszerkezetekkel, és egyszerű nyelvi eszközök használatával logikai összefüggések 

alapján, bekezdésbe rendezett szövegben megfogalmazni;  

- különböző szövegtípusokat létrehozni; 

 
 

NÉMET NYELV 
 

 

Az élő idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös Európai 

Referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának 

megalapozása és fejlesztése. A szakközépiskola érettségi vizsgára felkészítő (12–13.) 

évfolyamainak résztvevői valós élethelyzeteken alapuló idegen nyelvi környezetben, 

érdeklődésüknek megfelelő, motiváló feladatokon keresztül jutnak el a KER szerinti A2 

szintről a B1 szintre. 

Az idegennyelv-oktatás törekvése, hogy tevékenységközpontú tanulás segítségével a 

program résztvevői képesek legyenek alapszintű receptív, produktív, illetve interaktív nyelvi 

tevékenységek magabiztos használatára. Az idegen nyelvi kommunikáció az alapkészségek 

együttes érvényesülését feltételezi, melyeket valamennyi tanórán integráltan szükséges 

fejleszteni. 

A receptív és a produktív készségek a mindennapi nyelvhasználatban fontos szerepet 

játszanak. A tanuló elsajátítja a szövegértelmezési és szövegalkotási stratégiákat. Receptív 

készségei fejlesztésével képes lesz az írott vagy hallott szövegből a lényeget felfogni, 

kiemelni és összefüggésében értelmezni. A produkció során megtervezi és szóban vagy 

írásban megalkotja a közlendőjét tartalmazó szöveget. 

A sikeres kommunikáció érdekében a tanuló megismeri és elsajátítja azokat a nyelvi 

eszközöket, amelyek segítségével képes gondolatait megfogalmazni, koherens nyelvi 

egységet létrehozni és különféle kommunikációs helyzetekben elboldogulni. Fel kell ismernie, 
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hogy a nyelvi érintkezést a nemnek, korosztálynak, társadalmi csoportoknak megfelelően 

szabályok szövik át. Ilyenek például a nyelvi udvariassági szokások, rituálék és a helyzetnek 

megfelelő hangnem használata. 

A nyelvtanítás során törekedni kell arra, hogy a hallott vagy az olvasott szöveg 

autentikus, a feladatvégzés szempontjából hiteles legyen. Az internet segítségével a tanulók 

maguk is viszonylag könnyen kerülhetnek autentikus célnyelvi környezetbe, részeseivé 

válhatnak az adott kultúrának, kapcsolatot teremthetnek a célnyelven beszélőkkel, ami 

komoly motivációs forrás lehet, és elősegítheti az autonóm tanulóvá válást. A tanulási 

folyamat szervezésében nagy jelentősége van a kooperatív feladatoknak és a 

projektmunkának, ezek szintén erősíthetik a motivációt. 

Az idegen nyelv tanulása fejleszti a tanulók toleranciáját, hogy megismerjék és 

tiszteletben tartsák más népek kultúráját; felismerjék saját nemzeti kultúrájuk értékeit; 

valamint megtanulják a kultúrák különbözőségéből adódó félreértések kezelését. 

Fontos, hogy a tanulók az idegen nyelv tanulása során építeni tudjanak más tantárgyak 

keretében szerzett ismereteikre és személyes tapasztalataikra is. Ugyanakkor az idegen 

nyelvvel való foglalkozás olyan ismeretekkel, tapasztalatokkal gazdagíthatja a tanulókat, 

amelyeket más tantárgyak keretében is hasznosítani tudnak. 

Az egész életen át tartó tanulás szempontjából kiemelkedő jelentősége van a 

nyelvtanulási stratégiáknak, amelyek ismerete és alkalmazása segíti a tanulókat abban, hogy 

nyelvtudásukat önállóan ápolják és fejlesszék, valamint újabb nyelveket sajátítsanak el.  

A kerettanterv tartalmazza a nyelvi szintek és kompetenciák fejlesztésére vonatkozó 

elvárásokat, amelyeket a nemzetközi gyakorlatban és az érettségi követelményrendszerben 

mérceként használt KER határoz meg. A nyelvi kompetenciák komplex fejlesztéséhez az 

ajánlott témakörök kínálnak kontextust. 

A szakközépiskola érettségi vizsgára felkészítő (12–13.) évfolyamainak tanulói 

korábbi nappali rendszerű iskolai oktatásban már tanulták az idegen nyelvet, tudásuk nagy 

valószínűséggel a KER szerinti A2 szint felső skáláján mozog, optimális esetben eléri a B1 

szint alsó skáláját. Amennyiben a résztvevők idegennyelv-tudása nem éri el az említett 

szintet, akkor felzárkóztató, szintre hozó szakasz beépítése szükséges. A szintre hozó szakasz 

hossza lerövidíthető, vagy hosszabbítható. Az elvárás, hogy a 12. osztály végére minden 

tanuló elérje a KER szerinti B1 szintet, hogy középiskolai tanulmányai végén eredményes 

érettségi vizsgát tegyen. 

A kerettanterv az elérendő célokat és nyelvi szinteket kétéves képzési szakaszra 

határozza meg. 

 

 
Bemeneti szint  

(12. évf. eleje) 
12. évf. vége 13. évf. 

Első idegen nyelv 
heterogén 

A2 – B1 mínusz 
B1 mínusz B1 

 

Az idegen nyelvi kerettanterv fejlesztési egységei a KER-ben leírt készségeknek megfelelően 

a hallott és olvasott szöveg értése, a szóbeli interakció, az összefüggő beszéd, valamint az 

íráskészség. 

Az idegen nyelvi kommunikatív kompetencia fejlesztése szoros kapcsolatban áll a 

Natban megfogalmazott kulcskompetenciákkal. A kommunikatív nyelvi kompetencia több 

ponton érintkezik az anyanyelvi kompetenciával. A szövegalkotás, szövegértelmezés, szóbeli 

és írásbeli kommunikáció számos készségeleme kölcsönhatásban van az anyanyelvi 

kommunikációval. A két terület erősítheti egymást, megfelelő módszerekkel az anyanyelv 

használata tudatosabbá válhat. 
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A tanórán kívüli idegennyelv-tanulást támogató tevékenységek megismerése 

kiemelten fontos a szakközépiskola érettségi vizsgára felkészítő (12–13.) évfolyamain , mivel 

a képzés nappali, esti és levelező tagozatból áll, és az utóbbi két képzési formában a tanítási 

órák száma a nappali munkarendű képzés óraszámainál alacsonyabb, amíg a kimeneti 

követelmény a nappali, az esti- és a levelező képzésben részt vevők számára is azonos. Az 

önálló tanulás képességének kialakítása nélkülözhetetlen a sikeres érettségi vizsga érdekében. 

A hatékony önálló tanulásban segítséget nyújt a modern technika, az interneten található 

autentikus szövegek, a direkt és indirekt nyelvtanulási lehetőségek sokasága. Az internet 

segítségével a tanulók megtapasztalhatják, hogyan tudnak autentikus nyelvi környezetben 

eligazodni. Komoly motivációs forrás lehet az idegen nyelvű szövegek megértése. Az önálló 

internetes kutatás bátorítja és elősegíti az autonóm tanulás kialakulását és az informatikai 

készségeik fejlődését. 

Az önálló tanulás mellett hangsúlyos szerepet kap a közös tevékenységben 

megvalósuló „egymástól tanulás”. A projektmunka, a kooperatív tanulási módszerek tovább 

fokozzák a tanulási kedvet, erősítik a szociális kompetenciákat. 

A táblázatokban megjelenő tematikai egységek (a hallott szöveg értése, szóbeli 

interakció, összefüggő beszéd, az olvasott szöveg értése és az íráskészség) fejlesztése mindig 

integráltan történik, ahogy azok a valós kommunikációs helyzetekben előfordulnak. Ezért 

nem szerepelnek óraszámok a fejlesztési egységek mellett, és külön táblázat tartalmazza az 

ajánlott témaköröket az ajánlott óraszámokkal. A témakörök feldolgozásának sorrendjét az 

intézmények ‒ profiljuk és igényeik szerint ‒ helyi tanterveikben határozzák meg. A szabadon 

választható órakerettel a helyi tantervek tetszőlegesen kibővíthetik a témák ajánlott 

óraszámait. A 12–13. évfolyamon a témák visszatérnek, folyamatosan bővülnek, és magasabb 

nyelvi szinten kerülnek feldolgozásra. 

A kerettanterv évfolyamonkénti mérés-értékelést tervez, amely a 12. évfolyam elején 

egy diagnosztikus (feltáró) méréssel indul (2 óra), amely a heterogén nyelvtudású tanulók 

sikeres felzárkóztatását segítő egyéni és csoportos fejlesztési terv elkészítéséhez biztosítja a 

szükséges információkat. A tanév folyamán formatív (fejlesztő) értékelések sorozata 

támogatja a folyamatos fejlődést, majd a 12. évet szummatív (minősítő) méréssel zárja le (2 

óra). A 13. évfolyam befejezése előtt a tanulók próbaérettségivel készülnek az utolsó 

megmérettetésre (4 óra). 

 

12–13. évfolyam 

 

A szakközépiskola érettségi vizsgára felkészítő (12–13.) évfolyamain tanulók a KER szerinti 

A2 (optimális esetben a B1 mínusz) szintről folytatják tanulmányaikat, és haladnak a KER 

szerinti B1 szint felé. Kiemelt fontosságú a tanulás tanítása, változatos nyelvtanulási 

stratégiák alkalmazása, mivel a tanulóknak a 12. évfolyam végére olyan tanulási 

képességekkel kell rendelkezniük, amelyek lehetővé teszik nyelvtudásuk önálló fenntartását 

és továbbfejlesztését további tanulmányaik vagy munkájuk során, egész életükön át. 

A tanulók motivációját növeli, ha a nyelvoktatás lehetőséget biztosít tantárgyi 

tartalmak célnyelvi feldolgozására és az infokommunikációs technológiák használatára. A 12. 

évfolyamon lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a tanulók megismerjék a nyelvi érettségi 

felépítését, követelményeit, és elsajátítsák az ezeknek megfelelő stratégiákat; megismerjék az 

érettségi során használt értékelési szempontokat, és alkalmazni tudják azokat önértékeléseik 

során; illetve gyakorlatot szerezzenek az érettségi vizsga feladatainak megoldásában is. 

 

Német nyelv 

12. 

Nappali 

tagozat 

13. 

Nappali 

tagozat 

12. 

Esti 

tagozat 

13. 

Esti 

tagozat 
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(36 hét) (31 hét) (36 hét) (31 hét) 

heti óraszám 7 6 3 3 

éves óraszám  

(ebből a tematikai 

egységekhez 

kötött) 

216 

(195) 

186 

(168) 

108 

(98) 

93 

(84) 

szabad órakeret 21 18 10 9 

 

A témaköröket tartalmazó táblázatokban a két tanéves ciklus teljes óraszáma szerepel. 

 

 

Tematikai egység 
A tanulók teljesítményének bemeneti  

diagnosztikus mérése 

12. évf. év eleje 

Órakeret 

N: 2 óra 

E: 2 óra 

 

A heterogén nyelvtudású tanulók sikeres felzárkóztatásához szükséges 

egyéni és csoportos fejlesztési terv elkészítéséhez biztosítja a szükséges 

információkat. 

 

 

Tematikai egység Beszédértés 

Előzetes tudás 

A tanuló főbb vonalaiban megérti a köznyelvi beszédet a számára 

rendszeresen előforduló ismerős témákról. 

Megérti a legfontosabb információkat az aktuális eseményekről szóló, 

vagy az érdeklődési köréhez kapcsolódó rádió- és tévéműsorokban, ha 

viszonylag lassan és érthetően beszélnek. 

A tantárgyhoz 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

Ismerős témákról szóló köznyelvi beszéd megértése főbb vonalaiban és 

egyes részleteiben is. 

Egy beszélgetés során a résztvevők világosan megfogalmazott érveinek 

megértése több beszélő esetén is. 

Fontos információk megértése azokban a rádió- és tévéműsorokban, 

filmjelenetekben, amelyek aktuális eseményekről, illetve az érdeklődési 

köréhez kapcsolódó témákról szólnak, ha viszonylag lassan és érthetően 

beszélnek. 

A fenti 

tevékenységekhez 

használható 

szövegfajták, 

szövegforrások 

Rádió- és tévéműsorok, hírek, riportok, filmjelenetek stb. 

 

 

Tematikai egység Szóbeli interakció 

Előzetes tudás 

A tanuló felkészülés nélkül megbirkózik a mindennapi élet legtöbb 

helyzetével. 

Gondolatokat cserél, véleményt mond az érdeklődési körébe tartozó 

témákról.  

Boldogul a leggyakoribb kommunikációs helyzetekben. 

Stílusában próbál alkalmazkodni a kommunikációs helyzethez. 

A tantárgyhoz Önálló boldogulás a mindennapi élet legtöbb, akár váratlan helyzetében 
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kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

is. 

Gondolatok cseréje, véleménynyilvánítás és érvelés az érdeklődési körbe 

tartozó és általános témákról is. 

A leggyakoribb kommunikációs forgatókönyvek ismerete és biztonsággal 

történő alkalmazása. 

Alkalmazkodás a kommunikációs helyzethez stílusban, 

regiszterhasználatban. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Társalgásban való részvétel ismerős témák esetén, felkészülés nélkül. 

Érzelmek kifejezése és reagálás mások érzelmeire, mint például reménykedés, csalódottság, 

aggodalom, öröm. 

Problémák felvetése, megvitatása, teendők meghatározása, választási lehetőségek 

összehasonlítása. 

A tanulmányokhoz, érdeklődési körhöz kapcsolódó beszélgetésben való részvétel, 

információcsere, álláspont kifejtése, rákérdezés mások nézeteire. 

Gondolatok, vélemény kifejezése kulturális témákkal kapcsolatban, például zene, film, 

könyvek.  

Elbeszélés, újságcikk, előadás, eszmecsere, interjú vagy dokumentumfilm összefoglalása, 

véleménynyilvánítás, a témával kapcsolatos kérdések megválaszolása. 

Nézetek világos kifejtése, érvek egyszerű cáfolata. 

Választási lehetőségek összehasonlítása, előnyök és hátrányok mérlegelése. 

Utazások során felmerülő feladatok, például közlekedés, szállás intézése vagy ügyintézés a 

hatóságokkal külföldi látogatás során. 

Váratlan nehézségek kezelése (pl. elveszett poggyász, lekésett vonat). 

Szolgáltatásokkal kapcsolatos helyzetek kezelése akár váratlan nehézségek esetén is, panasz, 

reklamáció. 

Részletes utasítások adása, követése és kérése (pl. hogyan kell valamit csinálni). 

Interjúban, konzultáción való részvétel kezdeményezése és információ adása (pl. tünetek 

megadása orvosnál). 

Órai interakciókban, pármunkában való magabiztos részvétel. 

Ismerős témáról beszélgetés kezdeményezése, fenntartása, szó átvétele, átadása, mások 

bevonása, beszélgetés lezárása. 

Beszélgetésben elhangzottak összefoglalása, a lényeg kiemelése, a megértés ellenőrzése, 

félreérthető megfogalmazás javítása, körülírás, szinonimák használata. 

A kommunikációs eszközök széles körének alkalmazása, és reagálás azokra közismert nyelvi 

megfelelőik semleges stílusban való használatával. 

Az udvariassági szokások ismerete és alkalmazása. 

A mindennapi témák, család, érdeklődési kör, iskola, utazás és aktuális események 

megtárgyalásához elegendő szókincs és annak általában helyes alkalmazása. 

Ismerős kontextusokban elfogadhatóan helyes nyelvhasználat. 

A szövegszervezés alapvető eszközeinek megbízható használata. 

Általában tisztán érthető kiejtés és intonáció. 

A szóbeli interaktív vizsgához szükséges kommunikációs stratégiák. 

A fenti 

tevékenységekhez 

használható 

szövegfajták, 

szövegforrások 

Társalgás, megbeszélés, eszmecsere, tranzakciók, utasítások, interjúk, 

viták. 
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Tematikai egység Összefüggő beszéd 

Előzetes tudás 
A tanuló már változatosabban és részletesebben tudja bemutatni a 

családját, más embereket, lakóhelyét, tanulmányait, iskoláját stb. 

A tantárgyhoz 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

Folyamatos önkifejezés a szintnek megfelelő szókincs és szerkezetek 

segítségével ismerős témakörökben. 

Érthető és folyamatos beszéd, a mondanivaló tudatos nyelvtani és 

szókincsbeli megtervezése és szükség szerinti módosítása. 

Egy gondolat vagy probléma lényegének tartalmilag pontos kifejtése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Folyamatos megnyilatkozás az érdeklődési körnek megfelelő témákról a gondolatok lineáris 

összekapcsolásával. 

Elbeszélések vagy leírások lényegének összefoglalása folyamatos beszédben, a gondolatok 

lineáris összekapcsolásával. 

Részletes élménybeszámoló az érzések és reakciók bemutatásával. 

Valóságos vagy elképzelt események részleteinek bemutatása. 

Könyv vagy film cselekményének összefoglalása és az ehhez kapcsolódó reakciók 

megfogalmazása. 

Álmok, remények és ambíciók, történetek elmondása. 

Vélemények, tervek és cselekedetek rövid magyarázata. 

Rövid, begyakorolt megnyilatkozás ismerős témákról. 

Előre megírt, lényegre törő, követhető előadás ismerős témáról.  

Az összefüggő beszéd tervezése során új kombinációk, kifejezések begyakorlása, 

alkalmazása. 

Az összefüggő beszédben kompenzáció alkalmazása, például körülírás elfelejtett szó esetén. 

Ismerős kontextusokban a nyelvi norma követésére törekvő nyelvhasználat. 

A nyelvi eszközök rugalmas használata a mondanivaló kifejezésére, ezek adaptálása kevésbé 

begyakorolt helyzetekben. 

A közlés magabiztos bevezetése, kifejtése és lezárása alapvető eszközökkel. 

Önellenőrzés és önkorrekció, például a félreértéshez vezető hibák felismerése és javítása. 

Mindezeknek a szóbeli érettségi vizsgán történő alkalmazására való felkészülés. 

A fenti 

tevékenységekhez 

használható 

szövegfajták, 

szövegforrások 

Leírások, képleírások, témakifejtés (például vizuális segédanyag 

alapján), elbeszélő szöveg, érveléssor, előadás, prezentáció (önállóan 

vagy segédanyagok, instrukciók alapján), projektek bemutatása, versek, 

rapszövegek. 

 

 

Tematikai egység Olvasott szöveg értése 

Előzetes tudás 

A tanuló megérti a hétköznapi nyelven írt, érdeklődési köréhez 

kapcsolódó, lényegre törő szövegek fő gondolatait. 

Tudja, hogy a szövegek olvasásakor a helyzetnek megfelelő stratégiákat 

kell alkalmaznia, és képes az ismeretlen elemek jelentését a 

szövegkörnyezet segítségével kikövetkeztetni. 

A tantárgyhoz 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

A nagyrészt közérthető nyelven írt, érdeklődési körhöz kapcsolódó, 

lényegre törő szövegek megértése. 

Az írott vélemény, érvelés követése, ezekből a lényeges részinformációk 

kiszűrése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

A fontos általános vagy részinformációk megértése autentikus, hétköznapi nyelven íródott 

szövegekben, például levelekben, brosúrákban és rövid, hivatalos dokumentumokban. 
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A feladat megoldásához szükséges információk megtalálása hosszabb szövegekben is. 

A fontos gondolatok felismerése ismerős témákról szóló, lényegre törő újságcikkekben. 

A gondolatmenet és a következtetések felismerése világosan írt érvelésekben. 

A köznyelven írt szövegekben az érzések, kérések és vágyak kifejezésének megértése. 

A mindennapi témákkal összefüggő, köznyelven írt magánlevelek megértése annyira, hogy 

sikeres írásbeli kommunikációt tudjon folytatni. 

Különböző eszközök egyszerű, világosan megfogalmazott használati utasításának megértése. 

Ismert témájú hivatalos levélben az elintézéshez szükséges információk megértése. 

Az egyszerű szövegfajták felépítésének felismerése, ezen ismeret alkalmazása a szövegértés 

során. 

A feladat elvégzéséhez szükséges információk összegyűjtése a szöveg különböző részeiből, 

illetve több szövegből. 

Az egyszerű szövegfajták felépítésének felismerése, ezen ismeret alkalmazása a szövegértés 

során. 

Az ismeretlen szavak jelentésének kikövetkeztetése a mondat megértett részei és a 

szövegösszefüggés alapján. 

Az autentikus szövegek jellegéből fakadó ismeretlen fordulatok kezelése a szövegben. 

Felkészülés mindezek alkalmazására az érettségi vizsga feladatainak megoldása során. 

A fenti 

tevékenységekhez 

használható 

szövegfajták, 

szövegforrások 

Utasítások (pl. feliratok, használati utasítások), tájékoztató szövegek (pl. 

hirdetés, reklám, menetrend, prospektus, műsorfüzet), játékszabályok, 

hagyományos és elektronikus levelek, újságcikkek (pl. hír, beszámoló, 

riport), internetes fórumok hozzászólásai, ismeretterjesztő szövegek, 

képregények, viccek, egyszerű irodalmi szövegek. 

 

 

Tematikai egység Írás 

Előzetes tudás 

A tanuló egyszerű, rövid, összefüggő szövegeket fogalmaz ismert, 

hétköznapi témákról. 

Írásban beszámol eseményekről, élményeiről, érzéseiről, benyomásairól 

és véleményéről; írásbeli interakciót kezdeményez, fenntartja és 

befejezi. 

Jegyzetet készít olvasott vagy hallott köznyelvi szövegből, illetve saját 

ötleteiről. 

Minták alapján rövid, lényegre törő szövegeket alkot az ismert műfajok 

főbb jellegzetességeinek és alapvető stílusjegyeinek követésével. 

A tantárgyhoz 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

Részletesebb, összefüggő és tagolt szövegek fogalmazása ismert, 

hétköznapi és elvontabb témákról. 

Eseményekről, élményekről, érzésekről, benyomásokról és véleményről 

írásbeli beszámolás, valamint vélemény alátámasztása. 

Hatékony írásbeli interakció folytatása. 

Jegyzetkészítés olvasott vagy hallott, érdeklődési körhöz tartozó 

szövegről, illetve saját ötletekről. 

Több ismert műfajban is rövid, lényegre törő szövegek létrehozása a 

műfaj főbb jellegzetességeinek és stílusjegyeinek alkalmazásával. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Egyszerű, összefüggő, lényegre törő szöveg írása számos, a tanuló érdeklődési köréhez 

tartozó, ismerős témában, rövid, különálló elemek lineáris összekapcsolásával. 

Hírek, gondolatok, vélemények és érzések közlése olyan elvontabb és kulturális témákkal 

kapcsolatban is, mint például a zene vagy a művészet. 

Információt közlő/kérő feljegyzések/üzenetek írása pl. barátoknak, szolgáltatóknak, 
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tanároknak. 

Véleményt kifejező üzenet, komment írása (pl. internetes fórumon, blogban). 

Formanyomtatvány, kérdőív kitöltése, online ügyintézés. 

Életrajz, lényegre koncentráló leírás, elbeszélés készítése. 

Riport, cikk, esszé írása. 

Rövid, olvasott vagy hallott szöveg átfogalmazása, összefoglalása, jegyzet készítése. 

Saját ötletekről jegyzet készítése. 

Interaktív írás esetén megerősítés, vélemény kérése, az információ ellenőrzése, problémákra 

való rákérdezés, ill. problémák elmagyarázása. 

Az írás egyszerű tagolása: bevezetés, kifejtés, lezárás; bekezdések szerkesztése. 

Néhány egyszerű szövegkohéziós és figyelemvezető eszköz használata. 

Az alapvető írásbeli műfajok fő szerkezeti és stílusjegyeinek követése (pl. levélben/e-mailben 

megszólítás, záró formula; a formális és informális regiszterhez köthető néhány szókincsbeli 

és helyesírási sajátosság). 

Kreatív, önkifejező műfajokkal való kísérletezés (pl. vers, rap, rigmus, dalszöveg, rövid 

jelenet, paródia írása, illetve átírása). 

Írásos minták követése és aktuális tartalmakkal való megtöltésük. 

Kész szövegekből a tanuló számára hasznos fordulatok kiemelése és saját írásában való 

alkalmazása. 

Irányított fogalmazási feladat kötött tartalmainak a fogalmazásban való megjelenítése. 

Írásának tudatos ellenőrzése, javítása; félreértést okozó hibáinak korrigálása. 

A mondanivaló közvetítése egyéb vizuális eszközökkel (pl. nyilazás, kiemelés, központozás, 

internetes/SMS rövidítés, emotikon, rajz, ábra, térkép, kép).  

A fenti 

tevékenységekhez 

használható 

szövegfajták, 

szövegforrások 

Hagyományos és elektronikus nyomtatvány, kérdőív; listák; 

hagyományos és elektronikus képeslapok; poszterszövegek; 

képaláírások. Üzenetek; SMS-ek/MMS-ek; személyes adatokat 

tartalmazó bemutatkozó levelek, e-mailek vagy internes profilok. 

Tényszerű információt nyújtó, illetve kérő levelek és e-mailek; 

személyes információt, tényt, ill. tetszést/nemtetszést kifejező üzenetek, 

internetes bejegyzések; egyszerű cselekvéssort tartalmazó instrukciók. 

Egyszerű ügyintéző levelek/e-mailek (pl. tudakozódás, megrendelés, 

foglalás, visszaigazolás); egyszerű, rövid történetek, elbeszélések, rövid 

jellemzések. Rövid leírások; jegyzetek; riportok, cikkek, esszék, 

felhívások, versek, rapszövegek, rigmusok, dalszövegek, rövid 

jelenetek, paródiák. 

 

Ajánlott témakörök és óraszámok a 12–13. évfolyamra 

Témák 

Órakeret 

12. 

évfolyam 

13. 

évfolyam 

Személyes vonatkozások, család 

A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai. Személyes 

tervek. Családi élet, családi kapcsolatok. A családi élet 

mindennapjai, otthoni teendők. Egyén és család nálunk és a 

célországokban. 

N: 16 óra 

E: 8 óra 

N: 15 óra 

E: 8 óra 

Ember és társadalom  

Emberek külső és belső jellemzése. Baráti kör. Társas kapcsolatok. 

Női és férfi szerepek, ismerkedés, házasság. Felelősségvállalás 

másokért, rászorulók segítése. Ünnepek, családi ünnepek. 

Öltözködés, divat. Hasonlóságok és különbségek az emberek 

N: 19 óra 

E: 9 óra 

N: 19 óra 

E: 8 óra 
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között, tolerancia, pl. fogyatékkal élők. Konfliktusok és kezelésük. 

Társadalmi szokások nálunk és a célországokban. 

Környezetünk 

Az otthon, a lakóhely és környéke (a lakószoba, a lakás, a ház 

bemutatása). A lakóhely nevezetességei, szolgáltatások, 

szórakozási lehetőségek. A városi és a vidéki élet összehasonlítása. 

Növények és állatok a környezetünkben. Időjárás, éghajlat. 

Környezetvédelem a szűkebb környezetünkben és globálisan. Mit 

tehetünk környezetünkért és a természet megóvásáért, a 

fenntarthatóságért? 

N: 24 óra 

E: 9 óra 

N: 18 óra 

E: 8 óra 

Az iskola 

Saját iskolájának bemutatása (sajátosságok, pl. szakmai képzés, 

tagozat). Tantárgyak, órarend, érdeklődési kör, tanulmányi munka 

nálunk és más országokban. Az ismeretszerzés különböző módjai. A 

nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe, fontossága. Az internet szerepe 

az iskolában, a tanulásban. Az iskolai élet tanuláson kívüli 

eseményei. Iskolai hagyományok nálunk és a célországokban. 

N: 17 óra 

E: 10 óra 

N: 15 óra 

E: 8 óra 

A munka világa 

Foglalkozások és a szükséges kompetenciák, rutinok, kötelességek. 

Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába állás. Önéletrajz, 

motivációs levél, állásinterjú. 

N: 25 óra 

E: 11 óra 

N: 19 óra 

E: 8 óra 

Életmód 

Napirend, időbeosztás. Az egészséges életmód (a helyes és a 

helytelen táplálkozás, a testmozgás szerepe az egészség 

megőrzésében, testápolás). Életünk és a stressz. Étkezési szokások 

a családban. Ételek, kedvenc ételek, sütés-főzés. Étkezés iskolai 

menzán, éttermekben, gyorséttermekben. Ételrendelés telefonon és 

interneten. Gyakori betegségek, sérülések, baleset. Gyógykezelés 

(háziorvos, szakorvos, kórházak, alternatív gyógymódok). Életmód 

nálunk és más országokban. Függőségek (dohányzás, alkohol, 

internet, drog stb.). 

N: 16 óra 

E: 9 óra 

N: 15 óra 

E: 8 óra 

Szabadidő, művelődés, szórakozás 

Szabadidős elfoglaltságok, hobbik. Színház, mozi, koncert, kiállítás 

stb. A művészetek szerepe a mindennapokban. Sportolás, kedvenc 

sport, iskolai sport. Olvasás, rádió, tévé, videó, számítógép, 

internet. Az infokommunikáció szerepe a mindennapokban. 

Kulturális és sportélet nálunk és más országokban. 

N: 16 óra 

E: 10 óra 

N: 15 óra 

E: 8 óra 

Utazás, turizmus 

A közlekedés eszközei, lehetőségei, a tömegközlekedés, a 

kerékpáros közlekedés. Nyaralás itthon, illetve külföldön. Utazási 

előkészületek, egy utazás megtervezése, megszervezése. Az egyéni 

és a társas utazás előnyei és hátrányai. Turisztikai célpontok. 

Célnyelvi és más kultúrák. 

N: 21 óra 

E: 9 óra 

N: 16 óra 

E: 8 óra 

Tudomány és technika 

Népszerű tudományok, ismeretterjesztés. A technikai eszközök 

szerepe a mindennapi életben. Az internet szerepe a magánéletben, 

a tanulásban és a munkában. 

N: 17 óra 

E: 10 óra 

N: 13 óra 

E: 8 óra 
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Gazdaság és pénzügyek 

Családi gazdálkodás. A pénz szerepe a mindennapokban. Vásárlás, 

szolgáltatások (pl. posta, bank). Üzleti világ, fogyasztás, reklámok. 

Pénzkezelés a célnyelvi országokban. 

N: 20 óra 

E: 9 óra 

N: 19 óra 

E: 8 óra 

 

 

Tematikai egység Szabadon felhasználható órakeret 
Órakeret 

12. évf. 13. évf. 

Javaslat 

A szabadon választható órakerettel a helyi 

tantervek tetszőlegesen kibővíthetik a témák 

ajánlott óraszámait. 

N: 21 óra 

E: 10 óra 

N: 18 óra 

E: 9 óra 

 

 

 A teljesítmény mérése a 12–13. évfolyamon 
Óraszám 

11.12. évf. 1213. évf. 

 

A 12. évfolyamon a mérés lehetőséget ad arra, 

hogy a tanulók megismerjék a nyelvi érettségi 

felépítését, követelményeit, és kipróbálják a 

gyakorlatban az ezeknek megfelelő 

stratégiákat; megismerjék az érettségi során 

használt értékelési szempontokat is. A 

mérésnek tartalmilag és formailag 

összhangban kell állnia az érettségi vizsga 

követelményeivel.  

 

Tematikai egység 

A mérés  

− Három területen (olvasott és hallott 

szövegértés és az íráskészség) végezzük. 

− A nyelvi jelentésre és ne a nyelvi formára 

koncentráljunk. 

− Az olvasott szöveg értését mérő 

feladatokban a szövegek lényegét kelljen 

megérteni a szövegösszefüggésre 

támaszkodva, vagy konkrét információt 

kelljen kikeresni a szövegből. 

− A feladatok fokozatosan nehezedő 

egységeket tartalmazzanak a 

minimumszinttől az alapszint felé vezető 

skálán.  

− A szövegek a célcsoportok számára 

érdekesek, motiválók legyenek, olyan 

témakörökhöz kapcsolódjanak, melyek az 

elvégzett tananyagban megtalálhatók. 

− A feladatokhoz idegen nyelven egyszerűen 

2 óra 4 óra 
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megfogalmazott, közérthető utasításokat 

adjunk. 

− A feladatok mindegyike példával 

kezdődjön. 

− Lényeges a párosításon alapuló 

feladatoknál, hogy a szükségesnél mindig 

több lehetőség közül kelljen az odaillőt 

kiválasztani. 

− A feladatlap az érettségi vizsgák 

feladattípusaiból állhatnak: olvasott/hallott 

szöveg értése: igaz-hamis-nincs a 

szövegben, feleletválasztós feladatok, 

párosítás, hiányos szöveg, rövid válaszok, 

mondatkiegészítés, összekevert 

bekezdések; nyelvhelyesség: 

feleletválasztós feladatok, 

szövegkiegészítés, szóképzés; íráskészség: 

rövid szöveg: képeslapírás, meghívás, 

üzenet; hosszabb szöveg: baráti levél, 

érdeklődő, panasz-, állásra jelentkező 

levél. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

B1 nyelvi szint. 

A tanuló képes főbb vonalaiban és egyes részleteiben is megérteni a 

köznyelvi beszédet a számára ismerős témákról. 

Képes önállóan boldogulni, véleményt mondani és érvelni a mindennapi 

élet legtöbb, akár váratlan helyzetében is. Stílusában és 

regiszterhasználatában alkalmazkodik a kommunikációs helyzethez. 

Ki tudja magát fejezni a szintnek megfelelő szókincs és szerkezetek 

segítségével az ismerős témakörökben. Beszéde folyamatos, érthető, a 

főbb pontok tekintetében tartalmilag pontos, stílusa megfelelő. 

Több műfajban képes részleteket is tartalmazó, összefüggő szövegeket 

fogalmazni ismert, hétköznapi és elvontabb témákról. Írásbeli 

megnyilatkozásaiban megjelennek műfaji sajátosságok és különböző 

stílusjegyek. 

Képes megérteni a gondolatmenet lényegét és egyes részinformációkat a 

nagyrészt közérthető nyelven írt, érdeklődési köréhez kapcsolódó, 

lényegre törően megfogalmazott szövegekben.  
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TESTNEVELÉS 

 
Alapelvek, célok, feladatok 

 

 

A testnevelés és sport – mozgásos tevékenység lévén – ismeretrendszerével, 

értékeivel, illetve funkciójával – sajátosan összetett műveltségi terület.  

Az iskolai testnevelés és sport megkülönböztetett részét képezi a tanulók 

testi, motoros, lelki, értelmi, érzelmi és szociális fejlődését szolgáló 

teljes körű iskolai egészségfejlesztésnek és tehetséggondozásnak. 

A műveltségterület kiemelt célja, hogy a rendszeres fizikai aktivitás minden 

tanuló életében jelentős szerepet kapjon, hogy a tanulókat az élethosszig 

tartó, egészségtudatos, aktív életvezetésre szocializálja. Az életkornak, 

érdeklődésnek és fizikai állapotnak megfelelő rendszeres fizikai aktivitás 

igényt teremt az öntevékeny testedzésre, önálló sportolásra és motoros 

önkifejezésre, az önismeretben és önértékelésben fontos szerepet játszó saját 

testkép megismerésére, a testtudat kialakítására. 

A magyar társadalom jövője szempontjából jelentős szerep jut az egészséget és 

az életminőséget döntően befolyásoló, számos, nem fertőző népbetegség 

(túlsúly, kövérség, szív és érrendszeri, daganatos, mozgásszervi, lelki 

betegségek, táplálkozási zavarok, testképzavarok, szenvedélybetegségek) 

elsődleges megelőzésében szerepet játszó mozgásnak, testedzésnek. E 

tekintetben hangsúlyos a kondicionális és koordinációs képességek fejlesztése, 

melynek keretében a fittség szervi megalapozása (keringés, vázizomzat, 

csontozat, ízületi mozgékonyság) valósulhat meg. Jelentős szerepet kap a 

motorikus cselekvésbiztonság, motoros tanulás, melynek folyamatában a 

feladatorientált kapcsolatteremtés és együttműködés szintje is fejődik 

A tanulók képessé válnak saját fittségi szintjüket értékelni, saját 

szintjüknek, képességeiknek és érdeklődésüknek megfelelő fejlesztő hatású 

mozgásprogramot kidolgozni, illetve azt végrehajtani.  

A rendszeres testnevelés és sporttevékenység révén a tanulók könnyebben 

elviselik a stresszt, a fizikai, lelki és szellemi terheléseket, illetve 

stabilan képesek követni a szabályokat, elfogadni a normákat és mintákat, a 

megmérettetést és az értékelést. 

A fenti célok megvalósulásához szükséges a játék- és sportkultúrában való 

jártasság, igény az egészséges és esztétikus test, a biomechanikailag helyes 

testtartás, a relaxáció, az egészségközpontú tevékenységrendszer kialakítására 

és fenntartására. A testnevelés és sporttevékenységek révén a tanulók 

gyakorlatias és a mindennapokban is hasznosítható tudást szereznek a 

rendszeres fizikai aktivitás előnyeiről és hatásairól, ezáltal fejlődik 

egészségi és edzettségi állapotuk, illetve megbecsülik a teljesítményekhez 

szükséges erőfeszítéseket. 

A magyar és egyetemes sport hagyományai és értékei, illetve élsportolóink 

példaértékű teljesítményének megismerése segíti a nemzeti azonosságtudat 

fejlesztését, az emberi teljesítmény elismerését, a hazai és világversenyek 

figyelemmel kísérése támogatja a morális értékeket, a fair play szellemének 
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érvényesülését, valamint az európai és az egyetemes közösséghez való 

tartozást. 

11. évfolyam 

 
Heti óraszám: 2 óra 

Éves óraszám: 72 óra 

 

Témakörök 

 

Rendgyakorlatok, prevenció, atlétika, torna, testnevelési és sportjátékok, 

természetben űzhető sportok, küzdősportok, a tanulók fizikai állapotának mérése. 

 

 

Törzsanyag 

 

- rendgyakorlat, prevenció :                         18 óra 

- atlétika                              :                         12 óra 

- torna          :                  14 óra 

- sportjáték, labdajáték        :                        14 óra 

- természetben űzhető sport:                          8 óra 

- a tanulók fizikai állapotának mérése:          6 óra 

 

Követelmények 

 

A tanulók a tantervben előírtakat legalább készség szinten elsajátítsák azért, hogy az 

egymásra épülő feladatokat, bonyolultabb mozgásokat a következő tanévben minden 

nehézség nélkül megtanulják.  

A beszámolók, osztályzások alkalmával a feladatokat önmagukhoz képest a lehető 

legjobban hajtsák végre (elégséges minimum szintre!) 

 

Atlétika: 

 

a., célgyakorlatok: - erőfejlesztő gyakorlatok 

 - gyorsaságfejlesztő gyakorlatok 

 - rajtgyakorlatok 

 - állóképesség fejlesztése 

  

 

b., futások:           - gyorsfutások különböző távon 

- rajtversenyek 

- fokozó és iramfutások 

 

 

c., ugrások: - magasugrás: választott  technikával 

                                  - magasugró verseny 
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- távolugrás: választott technikával 

- távolugró verseny 

 

d., dobások: - kislabda-hajítás: néhány lépésről (5) és teljes    nekifutással 

 - kislabda-hajító verseny 

               - súlylökés háttal felállásból, becsúszással 

 

Torna: 

 

Szergyakorlatok: 

 

a., talaj: - ülésből gurulás hátra, kiszúrás 

 - fejbillenés, fejen átfordulás 

 - összefüggő talajgyakorlatok 

  

b., szekrényugrás: - fiúk (5 részes szekrény hosszában) felguggolás, fejen átfordulás 

- lányok (4 részes szekrény hosszában) felguggolás, fejen átfordulás 

                              

c., korlát : - támaszban lendületvétel, fellendülés felkarállásba 

 - felkarfüggésből lendület hátul támaszba 

 - vetődés 90
o
-os fordulattal 

 - összefüggő gyakorlat 

 -„sas” lengés 

 

d., gyűrű : - húzódás-tolódás támaszba 

 - 9.-10. évfolyam anyagából összeállított gyakorlatsor 

 

e., gerenda :  - ugrás oldal-guggoló támaszba 

                                - felugrás lábtartással 

                       - guruló átfordulás előre 

  - összefüggő gyakorlatok 

 

 

Sportjátékok: 

 

a., kézilabda: - betörés 

- kapura lövés felugrással labdavezetésből, kapott labdával 

 - kétkapus játék 

 

b., kosárlabda: - a 9. évfolyamon tanultak ismétlése 

 - tempódobás 

 - street-ball gyakorlása 3:3 ellen 

 

c., labdarúgás: - labdaátvételek különböző formában 

 - labdaátadások különböző formában 

 - játék két kapura 

  

 

d., röplabda: - leütés gyakorlása (sánccal, sánc nélkül) 

 - leütés fogadása alkarral 
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 - játék versenyszabályokkal 

 

 

Természetben űzhető és küzdősportok: 

 

A 10. évfolyamban leírtak alapján, nagyobb intenzitással. 

 

Önvédelmi sport: 

 

- cselgáncs :  - alap állás, fogás 

                 - gurulások 

                 - esés, tompítás 

- kung-fu alapok: elméleti alapok (filozófia). 

 

 

Továbbhaladás feltételei 

 

Az ünnepségeken használt alakzatok felvétele vezényszóra. A testtartást javító 

gyakorlatok végrehajtása önállóan. A kondícionális és koordinációs képességek megtartása 

és javítása. A sportmozgások technikájának stabilizálása. A tornaszereken összeállított 

gyakorlatsorok végrehajtása önállóan, esetleg kevés segítségadással. A sportjátékok 

játékszabályok betartásával történő önálló gyakorlása. Aktív részvétel a természetben 

űzhető sportágakban, illetve a küzdősportokban. 

 

12. évfolyam 

Heti óraszám: 4 óra 

Éves óraszám: 128 óra 
 

Témakörök Óraszám 

Sportjátékok 28 óra 

Torna jellegű feladatok és táncos mozgásformák 20 óra 

Atlétikai jelegű feladatok 20 óra 

Alternatív és szabadidős mozgásrendszerek 24 óra 

Önvédelem és küzdősportok 12 óra 

Egészségkultúra és prevenció 24 óra 

Összesen 128 óra 
 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Sportjátékok 

Órakeret 

28 óra 
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Előzetes tudás 

A választott labdajátékokban a 9–10-11. osztályos technikai, taktikai és 

egyéb játékfeladatok, lényeges versenyszabályok ismerete és 

alkalmazásuk. 

Megfelelés a játékszerepnek, sportszerű és csapatelkötelezett viselkedés. 

Tapasztalat a játékvezetői gyakorlatban. 

Empátia és tolerancia a társak elfogadásában. 

Önfejlesztő és társas kapcsolatépítő játékok ismerete. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A választott labdajátékokra vonatkozóan: 

Az egyéni fizikai adottságok és jellemvonások fejlesztése, a csapatok 

eredményességéhez szükséges képességek, attitűdök erősítése. 

A többféle labdajáték során a mozgástanulás folyamatában működő 

transzferhatás kihasználása. 

Megküzdés a feszültségekkel. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 
Általános feladatok 

Az önszervezés gyakorlása 
Önálló csapatalakítás, bemelegítés, gyakorlás és játékszervezés.  
A közvetlen tanári irányítást többnyire nélkülöző, a támadás és 

védekezés megszervezésére, a csapatösszeállításra és az értékelésre 
vonatkozó megbeszélések a gyakorlásokba építve.  
Lényeges játékszabályok készség szintű alkalmazása – játékvezetési 

gyakorlat 
A szabályok a képzettségnek megfelelő önkontrollos betartása, játék az 
elkövetett vétség önálló jelzésének elvárásával.  

Játékfolyamatok „belső” játékvezetéssel, megegyezéssel. 
A játékvezetés gyakorlása laza tanári kontrollal, önállóan, a lényeges 
játékszabályok alkalmazásával, néhány játékvezetői non-verbális jel 

használatával is. Az eredmény jelzésében és egyszerűsített 
jegyzőkönyvvezetésben szerzett gyakorlat. 
Versenyhelyzetek  

Az labdajátékok alap- és játékismereteinek alkalmazása, megmérettetése 
osztályszintű mérkőzéseken, házibajnokságokon, a tehetségesebb 
tanulók számára a korosztályos diákolimpiai és egyéb versenyeken. 

 
Kosárlabdázás 

Technikai elemek tökéletesítése, alkalmazása  
 j variációk a már megtanult technikákkal kisebb taktikai egységekbe 
ágyazottan. A technikákat alkalmazó játékok párban, csoportban a 

variációk önálló és kreatív felhasználásával. 
Taktikai továbbfejlesztés 
Formációk begyakorlása két vagy több ember kapcsolatára támadásban 

és védekezésben.). 
Játék minden összetételű, emberhátrányos, emberelőnyös és azonos 

létszámú taktikai szituációban. 

Önálló játék (streetball, illetve egész pályás 5:5 elleni játék). 

Fizika: mozgások, 

ütközések, gravitáció, 

forgatónyomaték, 

pályavonal, hatás-

ellenhatás. 

Kézilabdázás 

Technikai elemek tökéletesítése, alkalmazása 

Változatos variációk megoldása már megtanult technikákkal kisebb 

Matematika: 

térgeometria – 

gömbtérfogat; 
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taktikai egységekbe ágyazottan. 

Szélsők, átlövők, beállók kapura lövéseinek gyakorlása, alkalmazása 

rövidebb akciók befejezéseként, kapusmozgások átismétlése. 

Taktikai továbbfejlesztés 

A támadó taktika posztonként történő alkalmazása, játékszituációk 

ismétlése 12 beállóval, lerohanás rendezetlen védelem ellen. 

Védekezés irányítása gyorsindítás esetén. Védekezési taktika 

végrehajtása 6:0, 5:1, 4:2 védekezési rendszerek esetén. 

valószínűségszámítás. 

Labdarúgás 

Technikai elemek tökéletesítése, alkalmazása 

A tanult elemek összetett variációkban alkalmazott megoldásai 

csökkenő hibaszázalékkal, labdakezelési cselekvés biztonsággal, 

eredményes befejezésekkel. Pozícióváltások szélességben és 

mélységben zavaró ellenféllel szemben is, felívelés, beadások, 

letámadás, visszatámadás. Gólszerzés különféle testrésszel a szabályok 

betartása mellett. 

Taktikai továbbfejlesztés  

Védelmi rendszerek ismerete és gyakorlása. 

Támadási variációk felépítése a különböző védekezési formák ellen. 

Csapatrészeken belüli koordinált együttműködés, és csapatrészek 

összjátékának megvalósítása a kötött játékfolyamatok és ötletjáték 

során. 

Biológia-egészségtan: 

érzékszervek külön-

külön és együttes 

működése. 

Röplabdázás 

A röplabda sajátossága kettős: egyrészt a játékos nem birtokolhatja a 

labdát, így a döntési idő igen-igen rövid és a cselekvés pillanata elé 

helyeződik, másrészt a játék szabályai szerint a játékosok között nincs 

testi kontaktus. E két szempont alapvetően meghatározza az oktatás 

menetét. 

Technikai elemek tökéletesítése, alkalmazása 

Tanult támadási technikák gyakorlása, a felső egyenes nyitás elsajátítása 

helyes technikával talajról, tehetségesebbek felugrásból. 

A feladás technikájának biztonságos alkalmazása alkar és 

kosárérintéssel egyaránt. 

A háló felett érkezett nyitásfogadások gyakorlása változó irányú és erejű 

labdákkal, technikai kombinációkkal. 

Taktikai továbbfejlesztés 

4:2-es és az 5:1-es védekezési és támadási játékelemek elsajátítása. 

Ütő és sáncoló játékosok melletti védekezés, sánc mögötti ütött vagy 

ejtett labdához való elhelyezkedés, támadás közbeni helycserék 

megtanítása, helytartási szabály betartása. 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Torna jellegű feladatok és táncos mozgásformák 

Órakeret 

20 óra 

Előzetes tudás 

A differenciáltan összeállított gyakorlatok bemutatása átlagos 

mozgásbiztonsággal, szükség esetén segítő biztosítással. 

Esztétikus, fegyelmezett, feszes testtartású végrehajtás. 

Differenciált gyakorlási mennyiség és minőség okai, következményei. 

Gyengeségek ellensúlyozása képességfejlesztéssel, gyakorlással. 
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Kis tanári segítséggel, aktív tevékenykedés gyakorlási és 

versenyszituációban. 

Részleges önállóság és segítségadás az egyéni, páros és társas feladatokban. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az önállóság és kooperativitás növelése a mozgásrendszer működtetésének 

minden területén: bemelegítésben, képességfejlesztésben, gyakorlásban, 

versenyzésben, versenyrendezésben. Az erősségek és gyengeségek 

figyelembevétele. 

A közös tervezés, kivitelezés során a kellő határozottságú és öntudatú 

kommunikáció fejlesztése. 

A produktumok jó tartással, biztos kiállással történő, gördülékeny, 

könnyed, plasztikus, esztétikus végrehajtásának elérése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Gimnasztika 

Rendgyakorlatok gyakorlása 

A korábbi évfolyamokon gyakoroltak bővített elemkapcsolatokkal 

történő ismétlése. 

Alkalmazásuk az óraszervezés funkcióinak megfelelően. 

Szabadgyakorlati alapformájú gyakorlatok végzése 

Az agonista és antagonista izmok arányos, harmonikus fejlesztése. Az 

aktív és passzív izomnyújtás – a hatás elkülönítése. 

Kéziszerek – thera band, gyógylabda, homokzsák stb. – alkalmazása. 

Önállóság a gyakorlatok kiválasztásában, gyakorlatsorok 

összeállításában. 

Összetett, komplex, fizikai képességeket fejlesztő gyakorlatok végzése 

Szabadgyakorlati alapformájú és természetes gyakorlatok 

differenciáltan, egyénre szabottan. 

Az esztétikus mozgások előadásmódját segítő kondicionális és 

koordinációs képességfejlesztő eljárások. 

Mászások, függeszkedések differenciált követelménnyel, az egyéni 

fejlődést követő rendszeres kontrollal. 

 

Torna, sporttorna 

Talajon és a 9-10-11. osztályban választott egy szeren a korábbi 

követelményeken nehézségben túlmutató, vagy egy másik választott 

szeren a minimumkövetelmény mozgásanyagának tanulása, gyakorlása. 

Akrobatikus gyakorlatok – talajtorna 

Tartásos gyakorlatelemek, elemkapcsolatok gyakorlása: tarkóállás, 

fejállás, kézállás, mérlegek kéztámasszal, mérlegállások, spárgák, hidak 

mozgásos gyakorlatelemek gyakorlása: gurulóátfordulások különböző 

irányokba, gurulóátfordulás hátra-tolódás kézállásba, tarkóbillenés, 

fejenátfordulás, kézenátfordulás oldalt, kézentfordulás, vetődések, 

átguggolások, átterpesztések, lábkörzések, dőlések, felállások 

egységesen az alapformában és differenciáltan a variációkban, az 

elemek mennyiségének és nehézségi fokának továbbfejlesztése 

differenciáltan. 

Akrobatikus gyakorlatok – össszefüggő gyakorlatsorok 

Gyakorlás során az egyéni optimum, önálló bővítés megjelenítése az 

elemkapcsolatokban, sorozatokban. 

Fizika: egyensúly, 

mozgások, gravitáció, 

szabadesés, 

szögelfordulás. 

 

Biológia-egészségtan: 

az izomműködés 

élettana. 
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Az esztétikus és harmonikus előadásmód igénye (feszítések, fejtartás, 

válltartás, spicc) mint minőségi elvárás megjelenik a hibajavítás, 

ismétlések során. 

Szertorna-gyakorlatok 

A gyakoroltatás során egységesen az alapformában és differenciáltan a 

variációkban, az elemek mennyiségének és nehézségi fokának 

továbbfejlesztése differenciáltan, egyénre szabottan történik. 

Szertorna, gyakorlás tornaszereken fiúk számára 

Gyűrűn – kéz- és lábfüggések, függések, lefüggések, mellső 

függőmérleg, hajlított támasz, nyújtott támasz, alaplendület, 

lendületvétel, húzódás-tolódás támaszba, vállátfordulás előre, homorított 

leugrás, leterpesztés hátra.  

Szertorna, gyakorlás tornaszereken lányok számára 

Gerendán 

Bemelegítés a torna gyakorlásához, egyénileg összeállított mozgássor, 

együttes bemelegítés az önálló mozgássorral. 

Célszerű gyakorlási és gyakorlásszervezési formációk működtetése 

önállóan. 

A segítségadás technikái, felelős külső kontrollal – a tudatos hibajavítás 

beépítése a mindennapi gyakorlási szokásokba. 

Versenyszituációkon keresztül egyszerű szabályok alkalmazása. 

 

Ritmikus gimnasztika 

Az esztétikus, szép és nőies mozgásokat, alakformálást, minőségi 

interpretálást segítő kondicionális és koordinációs képességfejlesztő 

eljárások gyakorlása. A testtartás, tágasság, forgásbiztonság kiemelt 

továbbfejlesztése. A ritmusérzék továbbfejlesztése, önálló 

zeneválasztásra lehetőség a szélsőségektől való elhatárolódás mellett. 

Önálló bővítési lehetőség, önálló gyakorlatrészek összeállítása, 

bemutatása. 

Szabadgyakorlatok gyakorlása 

A 9–10-11. osztályban begyakorolt, előkészítő tartásos és mozgásos 

elemek és fő mozgások alapformái ismétlése és új, összetett formák 

gyakorlása. 

Művészetek: az 

esztétika fogalma. 

Aerobik 

A sportági jelleg – dinamikus, statikus erő, egyensúlyozás, lazaság, 
ruganyosság és ritmusérzék – megvalósításához szükséges előkészítő és 

rávezető gyakorlatok. 
Rövid koreográfiák ismétlése magas cselekvésbiztonsággal (30-40 mp). 
Páros, mikrocsoportos koreográfiák önállóságra törekedve, a szükséges 

optimális tanári irányítással (1 perc). 
Aerobik bemutatók az osztályon belül.  

Ének-zene: tempó, 
ritmus. 
 

Művészetek: romantika, 
modernitás. 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Atlétikai jelegű feladatok 

Órakeret 

20 óra 

Előzetes tudás 

Térdelő-, álló- és repülőrajt versenyhelyzetekben. 
Iramszakasz, egyéni irambeosztás. 
Különféle bottechnikák a váltófutásban. 

Optimális lendületszerzés, elrugaszkodás, repülőfázis, biztonságos 
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leérkezés az ugrásokban. 
A hajítás, lökés és vetőmozgás biomechanikai különbözőségei. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Jártasság kialakítása a biomechanikai törvényszerűségek alkalmazásában. 

Az önismeret fejlesztése a kedvező atlétikai mozgásformák kiválasztása és 

önálló gyakorlása révén. 

A már elsajátított atlétikai futó-, ugró-, dobószámok versenyszabályai a 

korosztályos előírások szerinti alkalmazása és betartása. 

Motiváló eljárások az egyéni eredmény, teljesítmény javítására. 

A mérhető teljesítményeken alapuló objektív ellenőrzés elfogadtatása, 

beépítése a döntéshozatalba. 

A folyamatos és visszatérő gyakorlás szerepének, jelentőségének, 

hatásának tudatosítása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Futások 

Rövidtáv, váltófutás, gátfutás 

Versenyszerű végrehajtás a különböző futószámokban, 

eredményorientált együttműködés váltófutásban.  

Középtáv, folyamatos futás, tájékozódási futás 

 A különböző távokhoz illeszkedő futótechnika kiválasztása. Jártasság 

az adott távhoz szükséges versenytempó és irambeosztás 

megválasztásában.  

Folyamatos futás közbeni tájékozódás, kisebb területen célállomások 

megtalálása.  

 

Ugrások 

A tanult távolugró és magasugró technikák versenyszerű végrehajtása. 

Közreműködés versenyek lebonyolításában. 

Gyorsuló nekifutás optimális távolságról. 

 

Dobások 

A különböző dobásformákkal a törzsizom sokoldalú erősítése. Teljes 

lendületből történő hajítás. Választás az egyes lökő mozdulatok közül. 

Lendületvétellel egykezes vetés végrehajtása. Az optimális kidobási 

szögre, sebességre és magasságra törekvés. 

Biológia-egészségtan: 

szénhidrátlebontás. 

 

Fizika: hajítások, 

energia. 

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek: Az olimpiai 

eszme. Az újkori 

olimpiák története 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Alternatív és szabadidős mozgásrendszerek 

Órakeret 

24 óra 

Előzetes tudás 

Az adott sportmozgás technikájának ismerete. 

Az adott alternatív sportmozgáshoz szükséges edzésmódszertani és 

balesetvédelmi alapfogalmak, eljárások. 

Szabadban, teremben, spontán helyzetben végezhető egyéni, társas, 

csoportos mozgásformák. 

Az edzéshatáshoz szükséges ingerek nagysága és gyakorisága, a pihenő idő 

jelentősége. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A rekreációs életviteléhez szükséges sportági, élettani, edzéselméleti 

ismeretek megszerzése. Az önállóan kezdeményezett társas vagy csoportos 

sportolás szervezési és lebonyolítási ismeretek, jártasságok megszerzése.  
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A felnőtt kor sportos életviteléhez újabb sportágak megismerése, családi és 

csoportos öntevékeny sportoláshoz szükséges szervezési és rendezési 

ismeretek megszerzése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 
A választott sportág mozgásműveltségének alkalmazása.  

A szabadtéri formák hangsúlyának megerősítése. Edzés a természet 
erőivel - játszóterek, szabadidő-központok bevonása, az adottságok 
kihasználásával. 

 jszerű mozgásfeladatok kihívásainak való megfelelés, pl. a 
közlekedés-biztonság területén a kerékpározás kultúráját szem előtt 
tartva. 

Sportolás közben a rutinok megerősítése a zöldfelület megóvásában, a 
tájhasználatban, az épületek megóvásában és az energia, a vízhasználat, 
a dohányzás elleni küzdelem és a hulladékgyűjtés, újrahasznosítás 

területén. 
A családi, baráti, munkahelyi csoportos és öntevékeny sportolásra való 
felkészítés, az önszerveződéshez szükséges ismeretek, jártasságok 

megszerzése. Társaságban is jól alkalmazható mozgásos kreatív, 
kommunikációs és kooperációs játékok tárházának bővítése. 
A többfunkciós helyi lehetőségek, eszközök bevonása a tartalmi 

változatosság biztosításához (természetes akadályok, ügyességi 
versenyek a környezet adta kihívások legyőzése). 
Egyszerű (akár saját készítésű) eszközökkel szerény térigényű mozgásformák 
elsajátítása (ugrókötelezés, asztalitenisz, lengőteke, tollaslabda, 
gúlagyakorlatok stb.) 

Biológia-egészségtan: 
élettan. 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Önvédelem és küzdősportok 

Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás 

Biztonsági követelmények és a küzdésekkel kapcsolatos rituálé.  

Az indulatok feletti uralom. 
Néhány önvédelmi megoldás, szabadulás a fogásból. 
A grundbirkózás alaptechnikái, szabályai. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az akaraterő, a kitartás, a küzdőképesség, az önbizalom fejlesztése, a 
félelem leküzdése és a sportszerűség (fair play) szemléletének kiteljesítése. 
Küzdő típusú játékok tudatos alkalmazása a személyiségfejlesztésben, 

különös tekintettel az önuralomra, a társak tiszteletére és a szabályok 
elfogadására. A közösségben előforduló veszélyhelyzetek felismerése és 
kezelése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Grundbirkózás cselekvésbiztos gyakorlása: 
Az eredményes földharc technikájának alkalmazása. 
Egyéni és csapatversenyek, küzdési taktikát igénylő feladatok játékos 

formában és páros küzdelmek. 
 

Dzsúdó sportági készségfejlesztés: 

A 11. osztályban tanult technikák és taktikák továbbfejlesztése, 
alkalmazása. 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 
ismeretek: ókori 
olimpiák, hősök, távol-

keleti kultúrák. 
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Szabadulás különböző fogásokból (karfogás, ölelőfogás, fojtás). 
Támadáselhárítási módszerek (ütés, szúrás, rúgás, fejelés elhárításai). 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Egészségkultúra és prevenció 

Órakeret 

24 óra 

Előzetes tudás 

Rendeződő egészségtudatosság, döntésképesség az egészséges, aktív 

életmód érdekében. 

Relaxációs, terhelési, edzési és a test épségét, egészségét megőrző 

eljárásokból egy-két megoldás ismerete, alkalmazása. 

Jártasság a gerincvédelmet érintő minden tanult feladat megoldásában. 

A terhelés igazítása a tesztek eredményeihez. 

A testmozgás szerepének ismerete a káros szenvedélyek elleni 

küzdelemben. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

 

Az edzésre, a teljesítmény növelésére és mérésére, a prevencióra, 

rekreációra kész fizikai és mentális állapot állandósítása, a stressz kezelése. 

A fenntartásához szükséges elméleti és gyakorlati tudás rendszerré 

szervezése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Bemelegítés 

A labdajátékhoz, tornához, futáshoz, ugráshoz, dobáshoz, küzdéshez 

kapcsolódó bemelegítések általános és speciális jellemzőinek, 

mozgásainak elkülönítése szóban és gyakorlatban egyaránt. 

 

Edzés, terhelés 

A fejlődés, a megfelelő hatékonyság alapfeltételeinek biztosítása: jól 

szervezettség, a felesleges állásidők kiküszöbölése, szükséges 

mozgásterjedelem (idő, ismétlésszám), szükséges intenzitás (sebesség, 

gyakorlatsűrűség, megfelelő ellenállás), terhelés-pihenés egyensúlya. 

Főbb témák: 

A fizikai fittség típusai, fejlesztési lehetőségei. A fizikai fittség típusai, 

fejlesztési lehetőségei. A fizikai aktivitás szintjének becslése, követése. 

Önálló mozgásprogram-tervezés. 

A képességfejlesztő módszertani eljárások bemutatása: intervallumos, 

ismétléses, tartós és ellenőrző módszerekkel edzésfolyamatok. 

Konkrét sportági tevékenységre és mozgásanyagra fejlesztett 

kondicionális és koordinációs képességfejlesztés. 

Motoros tesztek lebonyolítása – központi előírás szerint. 

Biológia-egészségtan: 

anaerob terhelés, az 

idegrendszer 

működése, a keringési 

rendszer működése, 

glikolízis, terminális 

oxidáció. 

 

Fizika: egyszerű 

gépek, erő, munka. 

Az egészséges test és lélek megóvása 

A munkahelyi és egyéb ártalmak elleni védekezésre való felkészítés: a 

biomechanikailag helyes testtartás és az egészséges lábboltozat 

kialakításának és fenntartásának, a helyes légzésnek a gyakorlatai, az 

ülőmunka és a zárt tér ellensúlyozására szolgáló tevékenységek, a 

sportolás kedvező hatása a szenvedélyek megelőzésében. 

A stresszoldás gyakorlatai és a relaxáció.  

A „tudatos jelenlét” (mind fullness) módszerének elsajátítása és 
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integrálása az eddig megtanult relaxációs technikái közé, és mindezek 

használata a mindennapi élet helyzeteiben. 

A test-lelki harmónia fejlesztésének egyéb, alternatív megközelítése a 

helyi lehetőségek és programok szerint. 

A testtartásért felelős izmok kellő erejének és nyújthatóságának 

fejlesztése a helyesen végzett tartásjavító tornával (általános és konkrét 

sportági jelleggel). 

A tudatos terhelésen, méréseken, önkontrollon alapuló 

teljesítményfejlesztés. 

Felelősségvállalás társak egészséges életmódja iránt. 

 

Osztályozóvizsga feltétele: 

 

A félévi osztályozóvizsga követelménye a leadott tananyag függvényében határozható meg, 

az év végi a továbbhaladás feltételeivel egyezik meg. 

 

Továbbhaladás feltétele:  

Sportjátékok 
A helyi tanterv szerint tanított  labdajátékokra vonatkozóan: 
Az adott labdajáték főbb versenykörülményeinek ismerete. 

Erős figyelemmel végrehajtott technikai elemek, taktikai megoldások, szimulálva a valódi 
játékszituációkat. 
A csapat taktikai tervének, teljesítményének szakszerű és objektív megfogalmazása. 

A másik személy különféle szintű játéktudásának elfogadása. 
Kreativitást, együttműködést, tartalmas, asszertív társas kapcsolatokat szolgáló mozgásos 
játéktípusok ismerete és célszerű használata. 

Torna jellegű feladatok és táncos mozgásformák 
Bonyolult gyakorlatelem sorok, folyamatok végrehajtása közben a mozgás koordinált 
irányítása. 

Önálló zeneválasztás, a mozdulatok a zene időbeli rendjéhez illesztése. 
Könnyed, plasztikus, esztétikus végrehajtás a táncos mozgásformákban.  
A torna versenysport előnyei, veszélyei, a hozzá kapcsolódó testi képességek fejlesztésének 

lehetőségei ismerete. 
Bemelegítő és képességfejlesztő gyakorlatok ismerete, a célnak megfelelő kiválasztása. 
Atlétika jellegű feladatok 

Az atlétikai versenyszámok biomechanikai alapjainak ismerete. 
Az alapvető atlétikai versenyszabályok ismerete. 
Bemelegítés az atlétikai mozgásokhoz illeszkedően. 

Alternatív és szabadidős mozgásrendszerek 
Feladatok önálló tervezése és megoldása alternatív sporteszközökkel. 
Az adott alternatív sportmozgáshoz szükséges edzés és balesetvédelmi alapfogalmak 

ismerete. 
Az ismeretek alkalmazása az új sporttevékenységek során. 
Önvédelem és küzdősportok 

A szabályok és rituálék betartása. 
Önfegyelem, az indulatok és agresszivitás kezelése. 
Több támadási és védekezési megoldás, kombináció ismerete az álló és földharcban. 

Egészségkultúra és prevenció 
Relaxációs gyakorlatkészlettel tudatos védekezés a stresszes állapot ellen.  
A feszültségek szabályozása és az élet stresszhelyzeteivel való autogén megküzdés. 
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A gerinckímélet alkalmazása a testnevelési és sportmozgásokban, kerti és házimunkákban, az 

esetleges sérüléses szituációk megfelelő kezelése. 

Természetismeret 
 

A természettudományos műveltség az egyén és a társadalom számára is meghatározó 

jelentőségű. Az egyén tudása társadalmi szinten szorosan összefügg a gazdasági 

versenyképességgel és a szűkebb-tágabb autonóm közösségek fennmaradásával. A globális 

problémák megoldásának fontos feltétele az állampolgárok természettudományos 

műveltségen, az ok-okozati összefüggések felismerésén alapuló, kritikus és konstruktív 

magatartása. Nevelési cél, hogy az ember és természet szeretetén és a környezet ismeretén 

alapuló környezetkímélő, értékvédő, a fenntarthatóság mellett elkötelezett magatartás 

meghatározóvá váljék a tanulók számára. 

 A tantárgy a természeti folyamatokkal kapcsolatos ismeretanyagot (azaz az Ember és 

természet műveltségterületet, illetve a Földünk – környezetünk természetföldrajzi részét) 

tárgyalja, és az ehhez kapcsolódó készségeket, képességeket fejleszti. 

 A tantárgy általános célkitűzése egyrészt a tanulók természettudományos 

műveltségének, szemléletének komplex módon történő mélyítése, másrészt a 

természettudományi jellegű szakmai képzésük megalapozása. A rendszerszintű gondolkodás 

támogatása érdekében más tantárgyakhoz való kapcsolódási pontokra is szükség van.  

 A tantárgy fontos sajátossága, hogy kapcsolatot teremt a tudományos eredmények és a 

hétköznapok között. Ezáltal még a természettudományos tantárgyak tanulása terén már sok 

kudarcot megélt diákok számára is lehetővé válik, hogy a természettudományos témákkal 

való foglalkozás örömforrássá váljon. Fontos szerepe van a tantárgynak abban, hogy 

rendszerezze, frissen tartsa, illetve kiegészítse a diákok meglévő tudását, és fejlessze 

természettudományos gondolkodásukat, képességeiket.  

 A tantárgy feldolgozása során elengedhetetlen a természet működési alapelveinek, az 

alapvető tudományos fogalmaknak, módszereknek és technológiai folyamatoknak az 

ismerete, de érteni kell az emberi tevékenységeknek a természetre gyakorolt hatásait is. Így 

jut el a tanuló a természeti folyamatok megismeréséhez, valamint az alkalmazások és a 

technológiák előnyeinek, korlátainak és kockázatainak megértéséhez. 

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

felelős és fenntartható alakítása a természettudományos kutatások és azok eredményeinek 

ismerete nélkül elképzelhetetlen.  

 A felnövekvő nemzedéknek ismernie és becsülnie kell az életformák gazdag 

változatosságát a természetben is. Meg kell tanulnia, hogy az erőforrásokat tudatosan, 

takarékosan és felelősségteljesen, megújulási képességükre tekintettel használja. Törekedni 

kell arra, hogy a tanulók ismerjék meg azokat a természeti-gazdasági folyamatokat, amelyek 

változásokat, válságokat idézhetnek elő. 

 A tantervi program részben új ismereteket kínál, részben a korábbiak elmélyítésére 

szolgál. Legfontosabb célja azonban a szemléletformálás. Azt mutatja meg, hogyan érdemes 

tanulni, hogyan lehet továbblépni, fogódzókhoz jutni. Olyan tudást kínál és olyan 

képességeket fejleszt, amelyek a mai világban elengedhetetlenek.  

 A tananyag feldolgozása során fontos a digitális technikák és az IKT-eszközök tanórai 

használata, valamint a természet iránti érdeklődés felkeltése után az önálló tanulói 

ismeretszerzésre, kutakodásra történő bíztatás. Utóbbira külön időkeretet is biztosítunk a 

Projektmunka fejlesztési feladat keretében. Az ehhez kapcsolódó időkeret bármely témához, a 

tanév során bármikor felhasználható. 

 A tananyag feldolgozása során a tanuló képet kap a természetföldrajz által vizsgált 

legfontosabb összefüggésekről, a természettudományos kutatás módszereiről, tudásunk 

alkalmazásának lehetőségeiről és korlátairól. Mintát kap a jelenségek vizsgálatának módjairól. 
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Példákat elemez hazánk természeti környezeti állapota, az itt folyó gazdálkodás és 

történelmünk összefüggéseire. Az így nyert ismeretek kapcsolatot teremtenek a művészeti 

tárgyak, a társadalomismeret és a matematika között. 

 A kvantitatív feladatok száma, a lexikálisan elsajátítandó ismeret a rövid időkeret 

miatt szükségképpen alacsony marad, a témák, valamint a kvalitatív hangsúlyok azonban 

lehetőséget adnak a szakma igényeinek megfelelő differenciálásra, részletezésre is. 

 A tantárgy tanulása során megvalósuló legfontosabb célok:  

– a tanulók nyitottan tekintsenek a bennünket körülvevő világra; 

– legyenek képesek az okok és okozatok megkülönböztetésére és adott okok 

ismeretében az okozatra vonatkozó következtetések levonására; 

– ismerjék meg és alkalmazzák az alapvető természeti törvényeket; 

– legyenek képesek az adatok ismeretében diagramok készítésére, valamint adott 

diagram ismeretében adatok, folyamatok meglátására; 

– legyenek képesek grafika/kép alapján az ábrázolt folyamat értelmezésére.  

– az energia és energiaáramlás mint általános szervező megismerése; 

– az egyes tudományos elméletek egybevetése egymással, a természettudományos 

érvelés néhány sajátságának elmélyítése; 

– az emberi tevékenység környezetalakító hatásának és a hatás következményeinek 

tudatosítása. 

Eközben gyakorlatot szereznek az egyéni és csoportos munkában, feltevéseik szabatos 

megfogalmazásában, a képi és verbális kommunikáció összekapcsolásában is. 

 

 

 

Témakörök Óraszám 

Hogyan működik a természettudomány? A tudomány módszerei 4 óra 

Tájékozódás térben és időben 12 óra 

Formák és arányok a természetben 
4 óra 

Az időjárás elemei és folyamatai 18 óra 

Bolygómozgás törvényszerűségei 7 óra 

Honnan hová? Csillagászati, földrajzi evolúció 

 

13 óra 

Az evolúció színpada és szereplői 
9 óra 

Projektmunka 
6 óra 

Összesen  72 óra 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Hogyan működik a természettudomány? 

A tudomány módszerei 

Órakeret 

4 

Előzetes tudás Tapasztalatok a megfigyelésről. 

Fejlesztési 

feladatok 

Kísérlet és egyszerű megfigyelés különbségének megértetése.  

A modellek szempontfüggőségének és a mérések jelentőségének 

bemutatása. 

Eredmények ábrázolása (grafikon), illetve grafikon leolvasása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Legalább egy megfigyelés, kísérlet és mérés közös elvégzése, 

elemzése.  

 

Lehetőségek a megvalósításra: 

Versrészlet és tudományos leírás összehasonlítása. 

Saját megfigyelések összegyűjtése. 

A megfigyelések szempontfüggőségének fölismerése. (Pl.: Kinek 

milyen fiú/lány tetszik? Milyen házban szeretnék lakni?) 

Megfigyelés leírásának elemzése. (Mire volt kíváncsi a kutató? Mit 

figyelt meg? Mire következtetett?) 

A kísérletezés célja: saját kísérletek és ismert kísérletek 

összegyűjtése.  

A független és a függő változó fölismerése.  

A mérés szerepe a mindennapokban (pl. lázmérés, földmérés, 

tömegmérés). 

Példák a „modell” szó hétköznapi (pl. topmodell, vasútmodell) és 

tudományos (atommodellek, demográfiai növekedési modellek, a 

szív mint szivattyú) használatára. Modell és makett különbsége (pl. 

emberi szív) – mi érthető meg belőle, mi nem: közös megbeszélés. 

Eltérő modellek/makettek ugyanarról a jelenségről (pl. 

emberábrázolások), szempontfüggőség felismerése..  

Példák gyűjtése igazolható feltevésekre: az előrejelzés szerepe a 

hétköznapokban (népi időjárás-előrejelzések) és a tudományban 

(meteorológiai hálózat, életmód és betegségek kockázata). 

Tudományos ismeretterjesztő filmrészlet megtekintése (pl. D. 

Attenborough: Az élő bolygó – részlet). 

Hétköznapi vita és tudományos vita eljátszása egy konkrét 

probléma kapcsán. 

Matematika: grafikus 

ábrázolás. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: Érvelés. 

Kulcsfogalmak 
Mérés, modellezés, feltevés, igazolás, törvény, tudományos leírás, 

szimuláció, makett. 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Tájékozódás térben és időben 

Órakeret 

12 

Előzetes tudás 
Függőleges és vízszintes irány, derékszög, koordináta-rendszer, 

sebesség, a kör kerülete, hasonlóság a geometriában, óra, nap, hónap, 
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év. 

Fejlesztési 

feladatok 

A térbeli és időbeli tájékozódás fejlesztése.  

A mozgások leírása, az ehhez szükséges mennyiségek, jellemzők 

ismerete, használatuk begyakorlása. 

Az égtájak és a Földről látható égi mozgások összekapcsolása, a 

földrajzi hálózat lényegének megértése. Tematikus térképek jeleinek 

leolvasása. 

A föld- és a napközéppontú világkép összehasonlítása: azonos 

jelenség különböző szempontú értelmezése. Földrajzi, csillagászati és 

biológiai jelenségek összekapcsolása.  

Rendszerek változásának nyomon követése. 

Folyamatok kimenetelének előrejelzése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A tájékozódás és a csillagászat kapcsolatának megértése (égtájak, 

égi mozgások). A távolságok fölmérésének geometriai módszere. A 

hasonlóság fölismerése, a nagyítás, kicsinyítés mértékének 

meghatározása. 

Fizikai, biológiai, kémiai és csillagászati jelenségek sebességének 

összevetése. Időegységek. Az idő, sebesség mértékegységeinek 

használata. 

A körmozgás, kerületi sebesség, szögsebesség, centripetális 

gyorsulás fogalmának és összefüggéseinek ismerete.  

 

Lehetőségek a megvalósításra: 

A csillagászati és a mágneses északi iránymeghatározás 

bemutatása. 

A legegyszerűbb napóra és a déli irány kapcsolata: a Nap 

naponkénti égi mozgása. A csillagok égi mozgása, csillagképek. 

A Föld gömb alakjának bizonyítása, következményei. 

Gömbi formák síkra vetítése (síktérkép), a torzítás 

szükségszerűsége. 

Háromszögelés alkalmazása a térképezésben: ismeretlen magasságú 

épület magasságának megmérése.  

A földátmérő megmérése. A Hold és a bolygók távolsága – ókori és 

mai mérések értelmezése. 

Hosszúsági és szélességi körök rendszere, a GPS lényege. 

Tematikus térképek értelmezése. 

Milyen gyorsan múlik? – a szubjektív és objektív időfogalom 

összevetése. 

A nap (a Nap látható mozgása és a Föld forgása alapján), az évszak 

és az év (a Nap évi mozgása és a Föld keringése alapján). A 

bolygók és a csillagok mozgásának különbsége.  

 

Matematika: 

koordináta-rendszer, 

geometriai hasonlóság, 

váltószög, vetület, 

nézet, perspektíva  

 

Kulcsfogalmak 

Tájolás, torzítás, csillag, bolygó, hosszúsági és szélességi kör, 

tematikus térkép, nap- és földközéppontú modell, másodperc, perc, 

óra, nap, évszak, év, elmozdulás, sebesség, kerületi sebesség, 

szögsebesség, centripetális gyorsulás. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Formák és arányok a természetben 

 

Órakeret 

4 

Előzetes tudás Tükrözés, forgatás következményei. Halmaztulajdonságok.  

Fejlesztési 

feladatok 

Az arányok fontosságának belátása, rögzítése. Az arányokat fenntartó 

és felborító erők fölismerése. Állandó és változtatható arányok 

felismerése. 

Szerkezet és tulajdonság összefüggésének belátása. Szerkezet, arány 

és biológiai funkció összekapcsolása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az arány fontossága és számszerű jellemzése. A geometriai rend 

fölismerése az anyagok szerkezetében. Az anyagvizsgálat néhány 

módszerének megismerése. Néhány óriásmolekula gyakorlati 

fontosságának megismerése konkrét példákon. 

 

Lehetőségek a megvalósításra: 

A harmónia ókori fogalma és az arányok. Szép és rút. 

Aszimmetrikus (szivacs), sugarasan szimmetrikus (medúza) és 

tükörszimmetrikus (ember) élőlények. 

A szénhidrogének eredete, tulajdonságai, felhasználása 

(közlekedés, fűtés, vegyipar). 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

disszonancia, 

(a)szimmetria, 

kompozíció.  

 

Matematika: 

százalékszámítás, 

egyenes arányosság. 

 

 

Kulcsfogalmak 
Szimmetria, százalék, összegképlet, amorf, membrán, környezeti 

tényező. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Az időjárás elemei és folyamatai 

Órakeret 

18 

Előzetes tudás Hőmérséklet, légnyomás, térfogat, halmazállapot. 

Fejlesztési 

feladatok 

Önálló ismeretszerzés a környezet kölcsönhatásairól. 

Az időjárás napi változásainak megértése. Meteorológiai jelentések 

értelmezése. Kísérletek végzése, grafikonelemzés. 

Magyarázatkeresés a tapasztalt időjárási jelenségekre. Az emberi 

gazdálkodás és a természeti feltételek kapcsolatának fölismerése 

néhány fontos hazai példán.  

A környezetvédelem néhány példájának megismertetése, az 

érdeklődés felkeltése a környezettudatosság iránt. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az időjárási elemek, ezek változásait befolyásoló fizikai hatások (a 

napsugárzás, a léghőmérséklet, a légnyomás, a szél, a levegő 

vízgőztartalma, a csapadékfajták) közti összefüggések 

megfogalmazása. Példák a gazdálkodás és a természeti környezet 

közti összefüggésekre. A halmazállapot-változások alapvető 

jellemzőinek ismerete. 

Lehetőségek a megvalósításra: 

Időjárási frontok.  

Történelem: Történeti 

ökológia. Önellátó és 

fogyasztói társadalom. 
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Saját megfigyelések, egyszerű kísérletek értelmezése. 

A Kárpát-medence természetes növénytakarója, élővilága, vízrajza. 

A gazdálkodás hatása az élővilágra (pl. erdőirtások, bányászat, 

folyamszabályozás, állattenyésztés, városiasodás, monokultúrák, 

kemikáliák, biogazdálkodás). 

Vízkincsünk. A folyószabályozás és árvízvédelem módjai, 

problémái. Víznyerés, ivóvíz, víztisztítás. Gyógyvizek.  

Erdőgazdálkodás, erdőtípusok.  

Természetvédelmi értékek. 

Talaj: összetevői, termőereje, védelme (szikesedés, erózió, 

trágyázás). 

Kulcsfogalmak 

Napi hőmérsékletjárás, szél, páratartalom, harmat, dér, eső, köd, 

szmog (füstköd), életközösség, talaj, monokultúra, talajvíz, rétegvíz, 

ivóvíz, gyógyvíz, biológiai tisztítás, kölcsönhatás, állapot, változás, 

egyensúly, stabilitás, folyamat, rendszer, környezet. 
 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Bolygómozgás törvényszerűségei 

Órakeret 

7 

Előzetes tudás Körmozgás 

Fejlesztési 

feladatok 

A változások okainak és összefüggéseinek megismerése. Az 

állandóság és a változás oksági összefüggéseinek felismerése. A 

jelenségek közös jellemzőinek felfedezése. Alapfogalmak 

megszilárdítása (természettudományos megismerés, kölcsönhatás, erő, 

rendszer, állapot, változás, egyensúly, folyamat). 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A Newton-törvények. 

Lehetőségek a megvalósításra: 

A lendület megmaradás felismerése a mindennapokban: 

rakétameghajtás. 

A centripetális erő ismerete és felismerése mindennapi 

alkalmazásokban.  

A tömegvonzás ismerete, kapcsolata felismerése a bolygók 

mozgásával. 

A súly és a súlytalanság fogalmának ismerete. 

 

 

Kulcsfogalmak Tömeg, lendület, centripetális erő, tömegvonzás. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Honnan hová? 

Csillagászati, földrajzi evolúció 

 

Órakeret 

13 

Előzetes tudás Sebesség, idő, körmozgás, bolygómozgás, tömegvonzás, kör, ellipszis. 

Fejlesztési 

feladatok 

Különböző területek, jelenségkörök közötti kapcsolatok, 

összefüggések észrevétele, hasonlóságok, közös vonások felfedezése, 

megfogalmazása. 

Az idő- és térfogalom mélyítése, az időbeli tájékozódás fejlesztése a 

különböző léptékű folyamatok megismerése során. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az egyirányúság fölismerése és magyarázata csillagászati, földtani 

folyamatokban.  

Magyar nyelv és 

irodalom: A 
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Lehetőségek a megvalósításra: 

A csillagok fejlődésének főbb állomásai. 

A Naprendszer szerkezete, mérete, bolygóinak mozgása, mérete, 

típusai. 

A csillag, bolygó, üstökös, meteor megkülönböztetése. 

Szemléletes kép a táguló világegyetem elméletéről. 

A Föld felszínének története: a vulkáni működések, földrengések 

oka, következményei. 

Hegységképződés- és pusztulás. 

 Közvetlen bizonyítékok (fossziliák) és érvek. 

Vitatott kérdések. (Az élet keletkezésének kérdése.) 

Technikai evolúció és a szokások evolúciója (divat, stílusok).  

Az emberi csoportokra jellemző társas viszonyok, a szabálykövetés 

és szabályteremtés példái. Az idegen csoportoktól való elkülönülés 

és az eltérő csoportok közti együttműködés biológiai háttere. 

haladáseszme 

különböző korokban; 

az ideológiák mint a 

hatalmi rendszer 

alátámasztói. Az 

önzetlenség emberi 

példái. A tömegek 

viselkedését leíró 

irodalmi példák. 

 

 

Osztályfőnöki: 

Szokások, divat. 

A szabálykövetés és 

szabályszegés példái 

az irodalomban és a 

történelemben. 

 

Kulcsfogalmak 

Csillag, üstökös, meteor, bolygó, galaxis, csillagkép, Naprendszer, 

Univerzum, Föld-típusú bolygó, szupernóva, evolúció, alkalmazkodás, 

közös ős (leszármazás), természetes és mesterséges szelekció. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Az evolúció színpada és szereplői 

Órakeret 

9 

Előzetes tudás 
Anyagforgalom az élő szervezetben. Gazdálkodás a Kárpát-

medencében. 

Fejlesztési 

feladatok 

Tapasztalat szerzése technológiai, társadalmi és ökológiai rendszerek 

elemzésében. Az egyéni vélemények megfogalmazása során az 

érvelés, bizonyítás igényének erősítése. 

Evolúciós, környezet- és természetvédelmi szempontok 

összekapcsolása, az ember természeti folyamatokban játszott 

szerepének kritikus vizsgálata. 

A fogyasztási szokásokkal kapcsolatos ésszerű és felelős szemlélet 

erősítésével törekvés a tudatos állampolgárrá nevelésre. 

A környezet szépsége, az emberi kultúrák fenntarthatósága és a benne 

élők testi-lelki egészsége közti összefüggések megjelenítése. Az 

alkalmazásra való törekvés kialakítása a fenntarthatóság és autonómia 

érdekében a háztartásokban és a kisközösségekben. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az ember szerepének elemzése. Környezet összefüggései, néhány 

lehetséges megoldási módszer értékelése.  

 

Lehetőségek a megvalósításra: 

Az élőlény-populációk elszaporodása és visszaszorulása. 

Populációs kölcsönhatások példákkal.  

Az ember hatása a földi élővilágra a történelem során. Önpusztító 

civilizációk és a természeti környezettel összhangban maradó 

gazdálkodási formák. 

A természeti környezet terhelése: fajok kiirtása, az élőhelyek 

Osztályfőnöki: 

Természetvédelem: 

vadasparkok, nemzeti 

parkok. Nemzetközi 

szerződések. 
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beszűkítése és részekre szabdalása, szennyezőanyag-kibocsátás, 

fajok behurcolása, megtelepítése, talajerózió. A természetvédelem 

lehetőségei. Helyi környezeti probléma felismerése, információk 

gyűjtése.A környezeti kár fogalma, csökkentésének lehetőségei. 

Ökológiai lábnyom. A közlegelők tragédiája: a klasszikus 

gazdaságtan és kritikája. 

Az ökológiai krízis társadalmi-szemléleti hátterének fő tényezői 

(fogyasztás, városiasodás, fosszilis energia felhasználása, 

globalizáció). A Gaia-elmélet lényege. 

Kulcsfogalmak Versengés, Gaia-elmélet. 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Projektmunka 

Órakeret 

6 

Előzetes tudás Egyéni (tanulási) tapasztalatok; az elsajátított ismeretek.  

Fejlesztési 

feladatok 

Projektek készítése, az ehhez szükséges képességek, kompetenciák 

fejlesztése. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Részvétel egy szabadon választott témájú projekt tervezésében, 

megvalósításában és értékelésében; valamint a projekt 

eredményeinek bemutatásában. 

Lehetőségek a megvalósításra 

A diákok 4-6 fős csoportokban közösen dolgoznak egy szabadon 

választott komplex természettudományos probléma megoldásán. 

Ehhez projekttervet késztenek, felhasználják a tanórákon szerzett 

ismereteiket, de önálló ismeretszerzésre, sőt kisebb kutatások, 

vizsgálatok elemzésére is buzdíthatjuk őket.  

A projekt értékelésének lehetséges szempontjai lehetnek: 

komplexitás, az ok-okozati összefüggések felismerésére való 

törekvés, a problémamegoldás újszerűsége, a projektbeszámoló 

színvonala, egyedisége.  

Minden tantárgy:   

a projekthez 

kapcsolható tartalmi 

elemek.  

Kulcsfogalmak Projekt, tervezés, külső és belső értékelés. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei az 

évfolyam végén 

A tanuló megfogalmazza és konkrét példán fölismeri az egyszerű 

megfigyelés és a kísérlet közti különbséget. Érti a számszerűség 

jelentőségét a mérésekben, tud különböző módon ábrákról leolvasni 

mérési adatokat.Érti a térbeli tájékozódás geometriai módszereinek 

lényegét. Tud tájékozódni térképeken.  

A mindennapokban tapasztalt jelenségeket meg tud magyarázni anyagi- 

és halmaztulajdonságokkal. Érti az éghajlat és az időjárás elemeinek 

fizikai hátterét, összefüggését hazánk természeti képével, 

gazdálkodásával. 

A tanuló értelmezi és ábrázolja a természetben megfigyelhető 

arányokat, ismer példákat vizsgálatuk módjára. Kapcsolatba hozza az 

anyagok szerkezetét tulajdonságaikkal, felhasználásukkal.. 

Ismer nagy léptékű, egyirányú változásokat az élő és élettelen 

természetben, látja ezek bizonyítékait, okait. 
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Ismer az élőlény-populációk létszámát és változatosságát csökkentő és 

növelő tényezőket, az élőlények önszabályozó közösségeinek 

fölépítését. Tud példákat bemutatni az ember környezetfüggésére és 

környezet-átalakító szerepére. 

 

 

 

 

INFORMATIKA 
 

 

Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló 

az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata 

olyan tudást nyújt a tanulóknak, melyet a tanulási folyamat közben bármely ismeretszerző, 

feldolgozó és alkotó tevékenység során alkalmazni tudnak. Ennek érdekében fontos a 

rendelkezésre álló informatikai és információs eszközök és szolgáltatások megismerése, 

működésük megértése, az egyéni szükségleteknek megfelelő szolgáltatások kiválasztása és 

célszerű, értő módon való kritikus, biztonságos, etikus alkalmazása.  

Az informatikai és információs eszközök, szolgáltatások az egyén életének és a 

társadalom működésének szinte minden részét átszövik, ezért az informatika tantárgyban 

szereplő fejlesztési területek számos ponton kapcsolódnak a Nemzeti alaptanterv 

műveltségterületeinek fejlesztési feladataihoz. Az informatika tantárgy keretében megoldandó 

feladatok témájának kiválasztásakor, tartalmainak meghatározásakor fokozott figyelmet kell 

fordítani a kiemelt nevelési célok, a kulcskompetenciák és az életszerű, releváns információk 

megjelenítésére. 

Az informatika tantárgy feladata, hogy korszerű eszközeivel és módszereivel felkeltse 

az érdeklődést a tanulás iránt, és lehetővé tegye, hogy a tanuló a rendelkezésre álló 

informatikai eszközök segítségével hatékonyabbá tegye a tanulási folyamatot. Az informatika 

tanulása hozzásegíti a tanulót, hogy önszabályozó módon fejlessze tanulási stratégiáját, ennek 

érdekében ismerje fel a tanulási folyamatban a problémamegoldás fontosságát, az 

információkeresés és az eszközhasználat szerepét, legyen képes megszervezni tanulási 

környezetét, melyben fontos szerepet játszanak az informatikai eszközök, az 

információforrások és az online lehetőségek. 

Az informatika tantárgy segíti a tanulót abban, hogy az internet által nyújtott 

lehetőségek kihasználásával aktívan részt vegyen a demokratikus társadalmi folyamatok 

alakításában, ügyeljen a biztonságos eszközhasználatra, fejlessze kritikus szemléletét, érthető 

módon és formában tegye fel kérdéseit, törekedjen építő javaslatok megfogalmazására, 

készüljön fel a változásokra. Az informatika tantárgy kiemelt célja a digitális kompetencia 

fejlesztése, az alkalmazói programok felhasználói szintű ismerete, az 

információszerzésben, -értelmezésben, -felhasználásban és az elektronikus kommunikációban 

való aktív részvétel. 

Az informatikaórákon elsajátított alapok lehetővé teszik, hogy a tanuló a más 

tantárgyakhoz tartozó feladatok megoldásakor informatikai tudását alkalmazza. Az 

informatika tantárgy feladata a formális úton szerzett tudás rendszerezése és 

továbbfejlesztése, a nem formális módon szerzett tudás integrálása, a felmerülő problémák 

értelmezése és megoldása. Az egyéni, a csoportos, a tanórai és a tanórán kívüli tanulás fontos 

színtere és eszköze az iskola informatikai bázisa és könyvtára, melyek használatához az 

informatika tantárgy nyújtja az alapokat. 
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Az informatika műveltségterület fejlesztési céljai azon túl, hogy a tanulók váljanak a 

digitális világ aktív polgárává, a Nemzeti alaptanterv fejlesztési céljaival harmonizálnak. Az 

ott leírt digitális kompetenciák fejlesztése akkor valósulhat meg, ha az egyes tantárgyak, 

műveltségterületek tanítása és a tanórán kívüli iskolai tevékenységek szervesen, összehangolt 

módon kapcsolódnak az informatikához. Az informatika műveltségterület egyes elemeinek 

elsajátíttatása, a készségek fejlesztése, az informatikai tudás alkalmazása tehát valamennyi 

műveltségterület feladata. A digitális kompetencia fejlődését segíthetik például a szaktanárok 

közötti együttműködések (például: közös, több tantárgyat átfogó feladatok), továbbá az aktív 

részvétel a kulturális, társadalmi és szakmai célokat szolgáló közösségekben és hálózatokban. 

Az informatika tantárgy fejlesztési feladatait a Nemzeti alaptanterv hat részterületen 

írja elő, melyek szervesen kapcsolódnak egymáshoz. Az egyes műveltségterületek a 

fejlesztési feladatok megvalósítása során építenek az informatika tantárgy keretében 

megalapozott tudásra és az informatikai eszközök használatára. 

1. Az informatikai eszközök használata témakörön belül a számítógép felépítése és a gép 

alapvető működését biztosító hardverrészek kerülnek bemutatásra, a tanulók 

megismerik az adattárolást, a digitalizálást, az interaktivitást segítő eszközöket és a 

legfontosabb hardverelemek működését. Az információs társadalom lehetőségeivel 

csak azok a személyek tudnak megfelelő módon élni, akik tudatosan alkalmazzák az 

informatikai eszközöket, ezért a fejlesztési feladatok meghatározása során elsősorban 

az eszközök ismeretére, az eszközökkel megvalósítható lehetőségek feltérképezésére 

és az alkotó felhasználásra kerül a hangsúly. 

2. Az alkalmazói ismeretek témakör fejlesztése során a társadalmi élet számára hasznos 

informatikai műveletek megismerésére, megértésére és használatára, például 

állományok kezelésére, különböző alkalmazások használatára és a programok 

üzeneteinek értelmezésére kerül sor. A számítógép működése közben lejátszódó 

algoritmusok megfigyelésével, megértésével, az eljárások tudatos, értő alkalmazásával 

javítható a számítógép használatával szembeni attitűd, fejleszthető a munka 

hatékonysága. A számítógép működtetése érdekében a tanulóknak magabiztosan kell 

használniuk az operációs rendszert, amelyen keresztül kommunikálnak a 

számítógéppel. Az alkalmazói programok használatakor fontos a célnak megfelelő 

eszközök kiválasztása, a szövegszerkesztéssel, kép- és videoszerkesztéssel, 

multimédia-fejlesztéssel, prezentációkészítéssel, táblázatkezeléssel, adatbázis-

kezeléssel kapcsolatos problémák megoldása közben az adott programok értő 

felhasználása. 

3. A problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel témakör: A 21. 

század kihívásai közé tartozik, hogy az emberek tevékenységeiket tudatosan és 

körültekintően tervezzék meg. A problémamegoldás életünk szerves részét alkotja, az 

életszerű, probléma alapú feladatok sikeres megoldása befolyásolja az életminőséget. 

Ennek szükséges előfeltétele az algoritmizálási készségek formális keretek közötti 

fejlesztése, melyre ebben a témakörben kerül sor. A problémamegoldás egyes 

részfolyamatai, például az információ szerzése, tárolása, feldolgozása, önálló 

feladatként jelenhetnek meg. „A problémamegoldás informatikai eszközökkel és 

módszerekkel” rész elsajátítása során a tanuló megismerkedik az algoritmizálás 

elméleti módszereivel. 

4. Az infokommunikáció térnyerésével a 21. század a hagyományos információforrások 

mellett középpontba állítja az elektronikus információforrások használatát, előtérbe 

helyezi az interneten zajló kommunikációt, megköveteli a hálózati és multimédiás 

informatikai eszközök hatékony felhasználását. Hangsúlyossá válik a különböző 

formákban megjelenő információk (szövegek, képek, hangok, egyéb multimédiás 

elemek) felismerése, kezelése, értékelése és felhasználása. Az ismeretek bővítéséhez, 
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kiegészítéséhez a könyvtár, valamint az internet korosztálynak megfelelő 

alapszolgáltatásainak, az intelligens és interaktív hálózati technológiáknak az önálló 

használata szükséges. Az alkalmazáshoz nélkülözhetetlen a szükséges információk 

online adatbázisokban való keresése, a találatok és a programok által szolgáltatott 

válaszok értelmezése, az adatok közötti összefüggések felismerése és vizsgálata, tanári 

segítséggel. Az infokommunikáció témakörén belül kerül sor az interneten zajló 

kommunikációs formák és rendszerek bemutatására, megismerésére és 

összekapcsolására. A kommunikációs folyamat magában foglalja az információk 

fogadását, küldését, továbbítását, tárolását, rendszerezését, a netikett betartását, a 

kommunikációt akadályozó tényezők felismerését. A csoportokon belül zajló 

kommunikáció számtalan tanulási lehetőséget rejt, ezért a tanulóknak ismereteket kell 

szerezniük a közösségi oldalak használatáról, azok előnyeiről és veszélyeiről, a 

használatra vonatkozó elvárásokról, szabályokról. 

A médiainformatika résztémakör tartalmazza az elektronikus, internetes 

médiumok elérését, használatát, információk kinyerését, felhasználását. A források 

használata magában foglalja az egyes információhordozók tanulásban való 

alkalmazását, valamint hitelességük, objektivitásuk vizsgálatát, tartalmuk értékelését 

is. 

5. Az információs társadalom témakörben elsajátított ismeretek, fejlesztett készségek és 

képességek hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló a későbbiekben etikusan és 

biztonsággal kezelje az adatokat, megfelelően használja a rendelkezésére álló 

informatikai eszközöket. Az aktív állampolgárság érdekében kerül sor az elektronikus 

szolgáltatások megismerésére, az egyes szolgáltatástípusok céljainak azonosítására, 

jellemzésére, az igényeknek megfelelő szolgáltatások kiválasztására. Az informatikai 

rendszerek használata közben számtalan biztonsági, etikai probléma merül fel, melyek 

tájékozottság és tapasztalat birtokában megfelelő módon kezelhetők, ezért lehetőséget 

kell nyújtani a tapasztalatszerzés többféle módjára. 

6. A könyvtári informatika témakör oktatásának célja a tanulók felkészítése az 

információszerzés kibővülő lehetőségeinek felhasználására a tanulásban, a 

hétköznapokban. Ennek részét képezi az információk elérése, kritikus szelekciója, 

feldolgozása és a folyamat értékelése. A könyvtár – a nyomtatott és az elektronikus 

információhordozók forrásközpontjaként való – használata az önműveléshez 

szükséges attitűdök, képességek és az egész életen át tartó önálló tanulás 

fejlesztésének az alapja. Az információkeresés területén kiemelt cél, hogy a képzési 

szakasz végére a tanuló tudatosan és komplexen gondolkodjon a folyamatról, és azt 

megtervezze. Ehhez elengedhetetlen, hogy ismerje a különböző információhordozó 

dokumentumtípusok és segédkönyvek, adatbázisok típusait, jellemzőit és azok 

információs értékének megállapításához szükséges szempontokat. Tudatosítani 

szükséges a tanulókban a könyvtári információszerzéshez kapcsolódó etikai 

szabályokat, jogi vonatkozásokat. A könyvtári informatika témakör oktatása során a 

tanuló a könyvtárak és a könyvtári nyomtatott és elektronikus információhordozók 

használatának alapjaival ismerkedik meg, majd a többi tantárgy keretében 

megvalósuló, erre a tudására épülő gyakorlati feladatok során szerez tapasztalatokat az 

egyes műveltségterületeken, és rendszerezi, mélyíti tudását. 

A tantárgy megalapozottsága nagyon eltérő lehet, hiszen a tanulók a szakközépiskolában 

direkt informatikát (közismereti tárgyként) nem tanultak, de lehet előzetes tudásuk az 

általános iskolából, illetve a szakmai oktatás területéről, esetleg a jobb feltételekkel 

rendelkező szakközépiskolákban a közismereti képzéshez ténylegesen tudták használni az 

informatikai eszközöket (ahogyan azt a szakközépiskola tanterve minden iskolának javasolja). 

Ezért az adott osztály, az egyes tanulók előképzettségétől függ, honnan indulhat az 
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informatika oktatása, illetve mely témákra kell nagyobb súlyt fektetni. Ezért is szerepel a két 

évfolyam egy ciklusban, így a helyi tanterv a helyi adottságoknak megfelelően tudja elosztani 

a témaköröket két évfolyamra. 

Törekedni kell arra, hogy az informatika tanulása szorosan kötődjön bármely tantárgy 

aktuális feladataihoz, az azokhoz szükséges információgyűjtéshez stb.; arra, hogy menet 

közben váljon természetes rutinná az informatika alkalmazása, a számítógép eszközjellegű 

használata. 

 

 

 

 

 

Informatika 

12. 

Nappali 

tagozat 
(36 hét) 

13. 

Nappali 

tagozat 
(31 hét) 

12. 

Esti 

tagozat 

(36 hét) 

13. 

Esti 

tagozat 

(31 hét) 

heti óraszám 2 2 1 1 

éves óraszám  72 62 36 31 

éves óraszám a két 

évfolyamon 

(ebből a tematikai 

egységekhez 

kötött) 

134 

(119) 

67 

(59) 

szabad órakeret a 

két évfolyamon 
15 8 

 

A témaköröket tartalmazó táblázatokban a két tanéves ciklus teljes óraszáma szerepel. 

 

 

12–13. évfolyam  

 

Tematikai egység A tanulók teljesítményének mérése 

Órakeret 

N: 6 óra 

E: 4 óra  

Javaslat 

A kezdő év elején ajánlott egy felmérést készíteni a bevezetőben 

említettek miatt arról, hogy milyen előzetes tudásra építhetünk.  

A tanulás közbeni mérés lehet egyéni tanulói vállaláson alapuló 

kiselőadás, bemutató, akár egy kiscsoportos munka során egymás 

értékelésével összekötött önértékelési folyamat, esetleg hosszabb idő 

alatt kidolgozott (egy vagy több tanuló által készített) projektmunka 

minősítése is.  

Fontos azt is figyelemmel kísérni és nagyra értékelni, hogyan 

kapcsolják tanulóink számítógépes ismereteiket más tantárgyakhoz 

(anyaggyűjtés, felkészülés, otthoni munkák). Az éves munka végső 

minősítése természetesen tartalmazza a tanuló összes órai 

teljesítményét is.  

Kiemelten kell törekedni a gyakori, azonnali, személyre szóló, 

szöveges fejlesztő értékelésre. 
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Tematikai egység 
Szabadon felhasználható órakeret 

és rendszerező bevezetés/összefoglalás  

Órakeret 

N: 13+2 óra 

E: 6+2 óra 

Javaslat 

Az órakeretben 2 óra van a kezdeti áttekintésre (mire szolgál a tantárgy, 

milyen témaköröket érintünk az év során, milyen eredmények várhatók 

az informatika alapszintű tanulásától). Ehhez hasonlóan a tanév végén 

egy rendszerező témalezárás javasolt.  

Ennek az időnek a felhasználása sokban függ a szervezési formától. 

Nappali vagy esti tagozaton hasonlóan használhatjuk akár tanulói 

egyéni problémák megoldására (ha fejlesztési céljainkkal összhangba 

hozható), esetleg (ha az osztály többségének megfelel) a tanulók 

szakmájába vágó speciális feladatokra. Levelező oktatás esetén a kisebb 

időkeret szűkebb teret hagy a választásra, mindenképpen törekedni kell 

arra, hogy valóban a helyi adottságok és igények determinálják ennek 

az időnek a felhasználását. Elképzelhető tanulói egyéni munkákra, azok 

közös elemzésére, alapos, kritikus, az osztály nyilvánossága előtti 

értékelésére fordítani. Mindezt tervezzük meg előre, az 

osztállyal/csoporttal közösen előzetesen beszéljük meg!  

 

 

Tematikai egység 1. Az informatikai eszközök használata 

Órakeret  

N: 25 óra  

E: 12 óra  

Előzetes tudás Programok indítása. 

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható 

fejlesztési feladatok 

Adott informatikai környezet tudatos használata. Az informatikai 

eszközök egészségre gyakorolt hatásával való ismerkedés. A 

számítógéppel való interaktív kapcsolattartás megteremtése. 

Víruskereső programok használata. 

Tájékozódás a különböző informatikai környezetekben. Az 

informatikai eszközök működési elveinek megismerése és használata. 

Az operációs rendszer és a számítógépes hálózat 

alapszolgáltatásainak használata. Az ismert eszközök közül az adott 

feladat megoldásához alkalmas hardver- és szoftvereszköz 

kiválasztása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Adott informatikai környezet tudatos használata. 

Ismerkedés a számítástechnika fő alkalmazási területeivel. 

Az informatikai eszközök választásának szempontjai. 

Az informatikai eszközök egészségre gyakorolt hatásának megismertetése. 

Az informatikai eszközök működési elveinek megismerése és használata. 

A számítógép fő egységei. Neumann-elvű gépek fő részei. Bemeneti és kimeneti perifériák, 

adathordozó eszközök működési elvei. Az eszközök helyes használatának elsajátítása. 

Az operációs rendszer alapműveleteinek megismerése.  

Az operációs rendszerek alapszolgáltatásai, eszközkezelés. 

Mappaműveletek: mappaszerkezet létrehozása, másolás, mozgatás, törlés, átnevezés. 

Állománykezelés: létrehozás, törlés, visszaállítás, másolás, mozgatás, átnevezés, nyomtatás, 

megnyitás, keresés. Állományok típusai. Az operációs rendszer grafikus felületének 

magabiztos használata. 

A hálózati operációs rendszerek funkciói, főbb szolgáltatásai. 
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Vezetékes és vezeték nélküli kapcsolatok. 

Az iskolai hálózat vázlatos felépítése. Az iskolai hálózat használata. Hálózati be- és 

kijelentkezés, hozzáférési jogok, adatvédelem. A gépterem házirendjének megismerése, 

betartása. 

Számítástechnikai mértékegységek. 

A számítógéppel való interaktív kapcsolattartás. A számítógép és a legszükségesebb perifériák 

rendeltetésszerű használata.  

Víruskereső program alkalmazása, vírus keresése.  

Az ismert eszközök közül az adott feladat megoldására alkalmas hardver- és szoftvereszköz 

kiválasztása. Az adott feladat elemzése. A probléma megoldásához szükséges informatikai 

eszköz kiválasztása. A probléma megoldásához szükséges funkciók elsajátítása. 

Digitalizálás. Képek szkennelése. Digitális fotózás. 

Nyomtatás fájlba, pdf-állományok készítése. Környezettudatos viselkedés nyomtatáskor. 

Be-, illetve kitömörítés. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Információ, adat, bit, számítógép, periféria, billentyűzet, monitor, egér, 

háttértár, operációs rendszer, állománytípus, állományművelet, 

mappaművelet, hozzáférési jog, vírus, víruskereső program. 

Monitor, nyomtató, adathordozó, pendrive, merevlemez, CD, CD-olvasó, 

digitalizálás, hálózat, hálózati szolgáltatás, tömörítés, tömörített állomány. 

 

 

Tematikai egység 

2. Alkalmazói ismeretek 

Órakeret 

N: 26 óra  

E: 12 óra 

2.1. Írott és audiovizuális dokumentumok 

elektronikus létrehozása 

 

Előzetes tudás 
Az operációs rendszer alapvető funkcióinak ismerete és alkalmazása. 

Szövegbevitel billentyűzetről. 

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható 

fejlesztési feladatok 

Szöveges dokumentumok létrehozása, mentése.  

Szövegműveletek végrehajtása.  

Multimédiás dokumentumok előállítása kész alapelemekből. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Az operációs rendszer alapvető funkcióinak ismerete, alkalmazása. A szövegszerkesztés 

alapfogalmainak ismerete. A leggyakoribb karakter- és bekezdésformázások önálló végzése. 

Szövegműveletek végrehajtása. Állomány mentése. Szöveges állomány megnyitása. Szöveg 

javítása. Karakterformázás. Bekezdésformázás. Szöveg kijelölése, másolása, mozgatása, 

törlése. 

Rajzos-szöveges dokumentumok létrehozása, átalakítása, formázása, mentése. 

Rajzok készítése. Műveletek rajzrészletekkel. Elemi alakzatok rajzolása, módosítása. A 

vágólap használata. 

A szövegben elhelyezhető különböző objektumok (kép, szöveg, rajz) tulajdonságainak 

megismerése, az egyes jellemzők módosítása. 

Összetett dokumentum készítése. Egyszerű szöveget, rajzot és táblázatot is tartalmazó 

dokumentumok elkészítése. 

Szöveg mentése különböző formátumokban.  

Táblázatkészítés szövegszerkesztővel. Táblázat beszúrása szövegbe. A táblázat 

tulajdonságainak beállítása. Táblázatformázás. A helyesírás ellenőrzése. 

Multimédiás dokumentumok előállítása kész alapelemekből. Szöveg, kép, hang, animáció 

elhelyezése a dokumentumban. A prezentáció testreszabása, háttér, áttűnés, animáció 
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beállítása.  

Információk publikálásának különböző módjai az interneten. Weblap készítése. A blog 

megismerése, használata. Egyéb multimédiás dokumentumok előállítása. 

Digitális képek alakítása, formázása. A digitális képek jellemzőinek megismerése. 

Képszerkesztő program használata. Műveletek képekkel, képszerkesztés, képvágás. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Szövegegységek, multimédia, prezentáció, dia, diavetítés. 

Szöveg, digitális kép, weblap, blog. 
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Tematikai egység 
2.2. Adatkezelés, adatfeldolgozás, 

információmegjelenítés 
 

Előzetes tudás 

Az operációs rendszer alapvető funkcióinak ismerete, alkalmazása. 

Példák megnevezése a táblázatok mindennapi életben történő 

használatára vonatkozóan. Alkalmazói programok fájlműveletei. A 

térképhasználat alapjainak ismerete. 

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

Az adatok rögzítését, értelmezését, vizsgálatát, szemléltetését segítő 

eszközök megismerése. Adatok csoportosítása, táblázatba 

rendezése. Néhány közhasznú információforrás használata. 

Adatkeresés digitális tudásbázis-rendszerben. Térképhasználati 

ismeretek alapozása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Az adat értelmezését, vizsgálatát, szemléltetését segítő eszközök megismerése. Az adat 

fogalmának megismerése. Az adatok rögzítését, értelmezését, vizsgálatát, szemléltetését 

segítő eszközök használata. Adatok feldolgozását segítő műveletek végzése. 

Adatok értelmezése, csoportosítása, táblázatba rendezése. Táblázatkezelő program használata. 

Táblázatos dokumentumok. Az adatkezelés alapjai. Táblázatok használata a mindennapi 

életben. 

Adattípusok megismerése. Adatbevitel, javítás, másolás, mozgatás elsajátítása. 

Cellahivatkozások használata. Képletek szerkesztése. A konstans, relatív és abszolút 

hivatkozás fogalma. 

Néhány közhasznú információforrás használata. Közhasznú információforrások adatainak 

értelmezése. 

Adatkeresés digitális tudásbázis-rendszerben. Digitális tudástárak megismerése. Online 

tudástárak használata. Az információ és adat ábrázolása, értelmezése, grafikus eszközök, 

módszerek. Adatok megjelenítése, kiemelése, aktuális információ keresése. Az adatok 

gyűjtése, csoportosítása, értelmezése. 

Diagramok készítése. Diagramtípus kiválasztása, szerkesztése, módosítása. 

Térképhasználati alapismeretek.  tvonalkeresők, térképes keresők használata. 

Térképhasználati ismeretek felhasználása, keresése az interneten.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Információ, adat, információforrás, online tudástár, adatbázis, térkép, 

koordináta, útvonalkereső.  

Adatbevitel, javítás, másolás, mozgatás, cella, oszlop, sor, aktív cella, 

tartomány, munkalap, munkafüzet, cellahivatkozás, konstans, relatív és 

abszolút hivatkozás, képlet, függvény, diagram. 

 

 

Tematikai egység 

3. Problémamegoldás informatikai eszközökkel és 

módszerekkel 

Órakeret 

N: 24 óra  

E: 12 óra 

3.1. A problémamegoldáshoz szükséges módszerek 

és eszközök kiválasztása 
 

Előzetes tudás 

Az információ felismerése, kifejezése. Az információforrások 

ismerete. Az algoritmus ismerete, megfogalmazása. A 

tevékenységek műveletekre bontása önállóan vagy tanári 

segítséggel. 

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

Információ gyűjtése, feldolgozás. A problémamegoldás lépéseinek 

ismerete és ábrázolása. Az informatikai eszközök és módszerek 

alkalmazási lehetőségeinek megismerése.  

Az algoritmus-leírás eszközeinek ismerete. Egyszerű folyamatábra 
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értelmezése. Algoritmuskészítés. Algoritmus leírása. A 

feladatmegoldást segítő eszközök megismerése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Az információ jellemző felhasználási lehetőségeinek megismerése. A problémamegoldáshoz 

szükséges információ gyűjtése, felhasználása. Jelrendszerek ismerete. Az algoritmus 

informatikai fogalmának megismerése. Problémák algoritmusainak megtervezése. A 

megoldás lépéseinek szöveges, rajzos szemléltetése, értelmezése. Folyamatábra készítése. 

A problémák megoldásához szükséges eszközök és módszerek megismerése. Az algoritmus-

leírás eszközeinek és módszereinek megismerése. Egyszerű algoritmusok készítése. 

Problémák megoldása. Az algoritmuskészítés lépéseinek az ismerete. Algoritmustervezés, 

különböző megoldási lehetőségek tanulmányozása. Az informatikai eszközök és módszerek 

alkalmazási lehetőségeinek megismerése a problémamegoldás különböző fázisaiban. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Probléma, információ, kód, utasítás, művelet, algoritmus, folyamatábra, 

vezérlés. Utasítás, elágazás, ciklus, feltétel, programkód, futtatás, 

fordítás, tesztelés. 

 

 

Tematikai egység 3.2. Algoritmizálás és adatmodellezés  

Előzetes tudás 

Egyszerű felhasználói szoftverek alapszintű kezelése. Utasítások 

leírásainak használata. Alapvető matematikai műveletek. 

Síkgeometriai ismeretek. 

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható 

fejlesztési feladatok 

Algoritmuskészítés és megvalósítás. A kész programok kipróbálása. 

Vezérlésszemléletű problémák megoldása. 

Tervezési eljárások, az alulról felfelé építkezés és a lépésenkénti 

finomítás elvei. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Az adott feladat megoldásához tartozó algoritmusok megfogalmazása, megvalósítása 

számítógépen.  

A problémamegoldás során az ismert adatokból az eredmények meghatározása.  

Adatok bevitele, az adatok alapján az eredmények meghatározása, a végeredmények 

megjelenítése. Elemi és összetett adatok megkülönböztetése, kezelése. 

Feladatok megoldása egyszerű, automataelvű fejlesztőrendszerrel. Az algoritmizálási 

készségek fejlesztésére alkalmas fejlesztőrendszerek megismerése. Problémamegoldás 

folyamatának értelmezése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Bemeneti adat, eredmény, utasítás, algoritmus. Az alulról felfelé 

építkezés elve, a lépésenkénti finomítás elve, elemi adat, összetett adat, 

bemenő adat, kimenő adat. 

 

 

Tematikai egység 
4. Infokommunikáció 

Órakeret 

N: 20 óra  

E: 10 óra  

4.1. Információkeresés, információközlési rendszerek  

Előzetes tudás 

Egyszerű alkalmazói programok indítása, használata. Keresőkérdések 

megfogalmazása tanári segítséggel. 

Böngészőprogramok, keresők, levelezőrendszerek használata. 

Információkeresés az interneten. Megadott művek elektronikus 

katalógusban való visszakeresése. 

A tantárgyhoz Keresőkérdések alkotása, a keresés eredményének értelmezése, a 
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(műveltségterülethez) 

kapcsolható 

fejlesztési feladatok 

keresés pontosítása. Információforrások kiválasztása, használata. 

Hatékony információ-keresés, a legfontosabb információk 

megtalálása, a hiteles és nem hiteles információk megkülönböztetése, 

kritikus információkezelés, a tartalom-előkészítés publikálásra.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Keresőkérdések megfogalmazása. Böngészőprogram kezelése, webcímek beírása, 

linkhasználat, portálkeresés. Kulcsszavas és tematikus keresés. Kereső operátorok ismerete. 

Keresőkérdések megfogalmazása, értelmezése, pontosítása.  

Összetett keresések űrlapok segítségével, tematikus és kulcsszavas, több keresési szempont 

egyidejű érvényesítése, űrlapkitöltés. 

A keresés folyamata. Keresőkérdés alkotása. Irányított információkeresés eredményének 

értelmezése. Találatok értelmezése. A találatok során kapott információk tanulmányozása. A 

keresés céljának leginkább megfelelő oldalak felkeresése. Hatékony, céltudatos 

információszerzés. Releváns információk kiszűrése a kereső által megtalált adathalmazból. 

Információforrások irányított kiválasztása, hitelességének vizsgálata, szelektálása. Helyi 

könyvtári és a korosztálynak szóló elterjedt adatbázisok. Információelemzés a hitelesség 

szempontjából. Több hasonló tartalmú oldal összehasonlítása. 

Információforrások irányított kiválasztása. Konkrét információforrások használata. 

Hírportálok. 

Dokumentumkészítés nyomtatáshoz és webes publikáláshoz. A közlésre szánt szöveges és 

képi információval kapcsolatos elvárások, kiválasztási szempontok. Nyomtatási beállítások. A 

webes publikálásra alkalmas fájlformátumok megismerése. Internetes oldalak feltöltése 

nyilvános tárhelyre. A publikus és nem publikus adatok megkülönböztetése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Webhely, webcím, böngésző, link, keresés, keresőgép, tematikus 

keresés, kulcsszavas keresés, kereső operátorok, hivatkozásgyűjtemény. 

Keresés, letöltés, publikálás, hitelesség, űrlap. 

 

 

Tematikai egység 
4.2. Az információs technológián alapuló 

kommunikációs formák 
 

Előzetes tudás 
Egyszerű alkalmazói programok indítása, használata. A számítógép 

alapvető használata, böngészőprogram ismerete. 

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható 

fejlesztési feladatok 

Információ küldése, fogadása. Elektronikus levelezőrendszer 

használata. Saját e-mail cím készítése. Netikett-ismeret. 

A modern infokommunikációs eszközök hatékony használata.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Információküldés és -fogadás. Kapcsolatteremtés infokommunikációs eszközökkel.  

A levelezőrendszerek alapvető szolgáltatásainak ismerete és alkalmazása. Saját e-mail cím 

létrehozása. Üzenetküldés, fogadás, válasz, levéltovábbítás, mellékletek csatolása. 

A mobilkommunikáció eszközei. Az internet kommunikációs szolgáltatásai. A 

kommunikációs célnak megfelelő választás a médiumok között. A fogyatékkal élőkkel való és 

a fogyatékkal élők közötti kommunikációt biztosító eszközök megismerése. A virtuális tér 

közlekedési szabályai. A kommunikációs médiumok és szerepük. 

Felelős magatartás az online világban. Netikett. A kommunikáció írott és íratlan szabályai. 

Adatvédelem, az információmegosztás etikai kérdései. Az online kommunikációban rejlő 

veszélyek elleni védekezés. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Levelezőrendszer, e-mail cím, elektronikus levél, regisztráció, címzett, 

másolat, rejtett másolat, tárgy, melléklet, csatolás, válasz, továbbítás, 

netikett. Kommunikációs modell, üzenet, internetes kommunikáció, 
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mobilkommunikáció, adatvédelem. 

 

 

Tematikai egység 4.3. Médiainformatika  

Előzetes tudás 
Egyszerű alkalmazói programok indítása, használata. CD-, DVD-

használat. A böngészőprogram a gyakorlatban, fontosabb portálok. 

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható 

fejlesztési feladatok 

A hagyományos és az elektronikus média kezelése, az internetes 

média elérése, információletöltés a számítógépre, információ 

értelmezése. 

A legújabb médiainformatikai technológiák használata, önálló és 

kritikus attitűd kialakítása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Internetes portálok, szöveges és képi információforrások használata. Weboldalak 

megtekintése, mentése. Szöveg, kép mentése weboldalról. 

Hang-, képanyagok, videómegosztó rendszerek keresése. Elektronikus könyvek keresése, 

olvasása. Médiatárak keresése, médiumok elérése, használata. Oktatási célú adatbázisok 

használata. Oktatóprogramok használata. 

A hagyományos médiumok modern megjelenési formáinak megismerése, alkalmazásuk a 

megismerési folyamatban.  

Internetes portálok, szöveges és képi információforrások. Az internet, a televízió, a rádió 

használata. Elektronikus könyv, hangoskönyv használata. Szótárak, lexikonok, folyóiratok az 

interneten. Képek, zenék, filmek az interneten. Oktatóprogramok, oktatóanyagok az 

interneten. Internetes térképek keresése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Elektronikus média, videómegosztás, elektronikus könyv, médiatár, 

oktatóprogram. 

Internetes oktatóprogram, regisztráció, online szótár, online elérés, 

hangoskönyv, információmegosztó portálok. 

 

 

Tematikai egység 
5. Az információs társadalom 

Órakeret  

N: 12 óra  

E: 6 óra 

5.1. Az információkezelés jogi és etikai vonatkozásai  

Előzetes tudás 

Az informatikai biztonsággal kapcsolatos tapasztalatok 

megfogalmazása. 

A számítógép vagy a programok használata során tapasztalt esetleges 

meghibásodások. 

Az infokommunikációs eszközök használata során tanúsított 

viselkedési módok megfigyelése.  

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható 

fejlesztési feladatok 

Az informatikai biztonsággal kapcsolatos ismeretek megértése. Az 

adatvédelem érdekében alkalmazható lehetőségek megértése. Az 

informatikai eszközök etikus használatára vonatkozó szabályok 

megértése, etikai és jogi kérdések tisztázása. Az információforrások 

feltüntetése a dokumentumokban.  

Az információ előállítása, megosztása, terjesztése, használata, 

átalakítása. Az információ kezelése során felmerülő veszélyek 

felismerése, elhárításuk lehetőségei. Az információforrások 

hitelességének értékelése. Viselkedési szabályok közös kialakítása, a 

kulturált együttélés szabályainak betartása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
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Az informatikai biztonság kérdései. A számítógép és a számítógépen tárolt adatok védelme. 

Az adatokat érintő visszaélések, veszélyek és következmények megismerése. 

Adatvédelemmel kapcsolatos fogalmak. Adatkezeléssel kapcsolatos eljárások megismerése. 

Az adatokkal, különösen a személyes adatokkal való visszaélések, veszélyek és 

következmények megismerése, azok kivédése, a védekezés módszereinek és szempontjainak 

megismerése. 

Az informatikai eszközök etikus használatára vonatkozó szabályok megismerése. Szerzői 

joggal kapcsolatos alapfogalmak megismerése. A hálózat használatára vonatkozó szabályok 

megismerése, értelmezése. 

Információforrások gyűjtése. A felhasznált információforrások feltüntetése a saját 

dokumentumban. Az információ hitelességének kritériumai és ellenőrzési lehetőségei. A 

megbízható információforrások ismerete.  

Az informatikai eszközök alkalmazásának fontosabb etikai kérdései. Szabadon vagy 

korlátozottan használható programok. A programhasználattal kapcsolatos jogok és 

kötelességek. 

Az információ értékként való kezelése, megosztása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Informatikai biztonság, adat, személyes adat, adatvédelem, adatkezelés, 

netikett, információ, információforrás, hivatkozás. 

Adat, adathalászat, kéretlen levél (spam), lánclevél (hoax), információ, 

információforrás, hitelesség, megbízhatóság, jogtiszta szoftver, licenc, 

ingyenes szoftver, korlátozottan használható szoftver. 

 

 

Tematikai egység 5.2. Az e-szolgáltatások szerepe és használata  

Előzetes tudás 
Elektronikus szolgáltatásokkal kapcsolatos tapasztalatok, vélemények 

megfogalmazása. 

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható 

fejlesztési feladatok 

Az elektronikus szolgáltatások hétköznapi életben betöltött 

szerepének felismerése. A szolgáltatások céljainak azonosítása, 

működésének megfigyelése. 

Az elektronikus szolgáltatások használata, a biztonság 

figyelembevétele, a kritikus szemléletmód kialakítása.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Az e-szolgáltatások hétköznapi életben betöltött szerepének megismerése. A globális 

információs társadalom jellemzői. Az elektronikus szolgáltatások szerepe és használata a 

hétköznapi életben. Az e-szolgáltatások használatának célirányos megismerése. Az 

elektronikus szolgáltatások funkcióinak megismerése. Az elektronikus szolgáltatások 

működésének megismerése, a szolgáltatások igénybevétele, használata, lemondása.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Információs társadalom, elektronikus szolgáltatás, regisztráció, 

leiratkozás, azonosító, jelszó. 

 

 

Tematikai egység 6. Könyvtári informatika 

Órakeret  

N: 6 óra 

E: 3 óra  

Előzetes tudás 

A könyvtári terek, alapszolgáltatások, elterjedtebb dokumentumtípusok 

jellemzőinek és a könyv bibliográfiai azonosító adatainak ismerete. 

Betűrendezés. 

A tantárgyhoz 

(műveltségterületh

Az iskolai és lakóhelyi könyvtár alapszolgáltatásainak és a különböző 

információforrásoknak az önálló, alkotó és etikus felhasználása 
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z) kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

egyszerű tanulmányi feladatok egyéni és csoportos megoldása során. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Könyvtártípusok megkülönböztetése. Az iskolai könyvtár eszköztárának készségszintű 

használata  

Tájékozódás az iskolai könyvtár tér- és állományszerkezetében. Az iskolai könyvtár 

eszköztárának készségszintű használata a könyvtári terek funkcióinak és a könyvtári abc 

ismeretében. 

Könyvtári szolgáltatások 

A hagyományos és az új információs eszközökön alapuló könyvtári szolgáltatások 

megismerése. A könyvtár alapszolgáltatásainak használata. A könyvtári katalógus 

funkciójának megértése. Katalógusrekord (-cédula) adatainak értelmezése. 

Könyvtártípusok, funkcionális terek 

Tájékozódás az iskolai könyvtár tér- és állományszerkezetében. Az összes könyvtártípus 

jellemzőinek megismerése, összehasonlítása. A kézikönyvtár összetételének és 

tájékozódásban betöltött szerepének megismerése. A nagyobb könyvtárak funkcionális 

tereinek megismerése. Önálló eligazodás a települési közkönyvtárban.  

Információkeresés 

Hatékony, céltudatos információszerzés. Keresett téma kifejezése tárgyszóval. Összetett 

keresőkérdés megfogalmazása. Megadott szempontok szerint való keresés az iskolai és a 

lakóhelyi elektronikus könyvtári katalógusban. Konkrét feladathoz való irányított 

forráskeresés katalógus és bibliográfia segítségével. 

Dokumentumtípusok, kézikönyvek 

Hagyományos és nem hagyományos dokumentumok formai, tartalmi, használati jellemzőinek 

megállapítása; csoportosításuk.  

A nyomtatott és elektronikus kézikönyvek, a közhasznú információforrások és az 

ismeretterjesztő művek típusainak ismerete. Közhasznú adatbázisok használata. 

Forráskiválasztás 

A megadott problémának megfelelő nyomtatott és elektronikus források irányított 

kiválasztása. A könyvtárhasználati és informatikai alapokra építő információgyűjtést igénylő 

feladatok. 

Bibliográfiai hivatkozás, forrásfelhasználás. A forrásmegjelölés etikai vonatkozásainak 

megértése. Saját gondolatok elkülönítése a másokéitól. A felhasznált források önálló 

azonosítása a dokumentumok főbb adatainak (szerző, cím, hely, kiadó, év) megnevezésével. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Könyvtár, kézikönyvtár, katalógus, hivatkozás, forrás, könyv, időszaki 

kiadvány, honlap, CD, DVD, lexikon, enciklopédia, szótár, atlasz. 

Nemzeti könyvtár, szakkönyvtár, elektronikus könyvtár, kézikönyv, 

szaklexikon, szakkönyv, napilap, folyóirat, bibliográfia, linkgyűjtemény, 

keresőkérdés, tárgyszó, szerzői jog, információs érték, felhasznált 

irodalomjegyzék. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus, a 

12. évfolyam végén 

A tanuló „Az informatikai eszközök használata” témakör 

feldolgozásának végére ismerje a számítógép részeinek és perifériáinak 

funkcióit, tudja azokat önállóan használni; tudjon a 

könyvtárszerkezetben tájékozódni, mozogni, könyvtárat váltani, fájlt 

keresni; segítséggel tudjon multimédiás oktatóprogramokat használni; 

tudjon az iskolai hálózatba belépni, onnan kilépni, ismerje és tartsa be a 

hálózat használatának szabályait; ismerje egy vírusellenőrző program 
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kezelését. 

A tanuló „Az informatikai eszközök használata” témakör 

feldolgozásának eredményeképpen ismerje meg a különböző 

informatikai környezeteket; tudja használni az operációs rendszer és a 

számítógépes hálózat alapszolgáltatásait; segítséggel legyen képes az 

adott feladat megoldásához alkalmas hardver- és szoftvereszközök 

kiválasztására. 

A tanuló az „Alkalmazói ismeretek” témakör feldolgozásának végére 

ismerje a szövegszerkesztés alapfogalmait, legyen képes önállóan 

elvégezni a leggyakoribb karakter- és bekezdésformázásokat; használja 

a szövegszerkesztő nyelvi segédeszközeit; ismerje egy bemutató 

készítő program egyszerű lehetőségeit, tudjon rövid bemutatót 

készíteni; ismerje fel az összetartozó adatok közötti egyszerű 

összefüggéseket; segítséggel tudjon tantárgyi, könyvtári, hálózati 

adatbázisokat használni, ezekben keresni; tudjon különböző 

dokumentumokból származó részleteket saját munkájában elhelyezni, 

dokumentumokba különböző objektumokat beilleszteni; tudjon 

szöveget, képet és táblázatot is tartalmazó dokumentumot minta vagy 

leírás alapján elkészíteni; tudjon egyszerű táblázatot létrehozni; ismerje 

a diagramok szerkesztésének, módosításának lépéseit. 

A tanuló a „Problémamegoldás informatikai eszközökkel és 

módszerekkel” témakör feldolgozásával legyen képes összegyűjteni a 

problémamegoldáshoz szükséges információt; ismerje a 

problémamegoldás alapvető lépéseit; képes legyen önállóan vagy 

segítséggel algoritmust készíteni; lássa át a problémamegoldás 

folyamatát; ismerje és használja az algoritmus-leíró eszközöket; legyen 

képes meghatározni az eredményt a bemenő adatok alapján; legyen 

képes tantárgyi szimulációs programok használatára. 

A tanuló az „Infokommunikáció” témakör feldolgozásának végére 

legyen képes a böngészőprogram főbb funkcióinak használatára; 

legyen képes tanári segítséggel megadott szempontok szerint 

információt keresni; legyen képes a találatok értelmezésére; legyen 

képes az elektronikus levelezőrendszer önálló kezelésére; legyen képes 

elektronikus és internetes médiumok használatára; legyen képes az 

interneten talált információk mentésére; ismerje a netikett szabályait, 

legyen képes előkészíteni az információt weben történő publikálásra; 

tudja megkülönböztetni a publikussá tehető és védendő adatait; 

használja a legújabb infokommunikációs technológiákat, 

szolgáltatásokat. 

A tanuló az „Információs társadalom” témakör feldolgozásának végére 

ismerje az informatikai biztonsággal kapcsolatos fogalmakat; ismerje 

az adatvédelemmel kapcsolatos fogalmakat; ismerje az adatvédelem 

érdekében alkalmazható lehetőségeket; ismerje az informatikai 

eszközök etikus használatára vonatkozó szabályokat; szerezzen 

gyakorlatot az információforrások saját dokumentumokban való 

feltüntetésében. Ismerje az informatikai biztonsággal és 

adatvédelemmel kapcsolatos fogalmakat; ismerje az adatokkal való 

visszaélésekből származó veszélyeket és következményeket; ismerjen 

megbízható információforrásokat; legyen képes értékelni az információ 

hitelességét; ismerje az informatikai eszközök etikus használatára 
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vonatkozó szabályokat; ismerje az információforrások etikus 

felhasználási lehetőségeit; ismerje fel az informatikai eszközök 

használatának az emberi kapcsolatokra vonatkozó következményeit; 

ismerjen néhány elektronikus szolgáltatást, legyen képes a 

szolgáltatások igénybevételére, használatára, lemondására. 

A tanuló a „Könyvtári informatika” témakör feldolgozásának 

eredményeképpen a különböző konkrét tantárgyi feladataihoz legyen 

képes az iskolai könyvtárban a megadott forrásokat megtalálni, további 

releváns forrásokat keresni; konkrét nyomtatott és elektronikus 

forrásokban megkeresni a megoldáshoz szükséges információkat; a 

könyvtár és az internet szolgáltatásait igénybe véve képes önállóan 

releváns forrásokat találni konkrét tantárgyi feladataihoz; a választott 

forrásokat képes alkotóan és etikusan felhasználni a 

feladatmegoldásban; képes alkalmazni a más tárgyakban tanultakat (pl. 

informatikai eszközök használata, szövegalkotás); egyszerű témában 

képes az információs problémamegoldás folyamatát önállóan 

végrehajtani. 

 

 

OSZTÁLYKÖZÖSSÉG-ÉPÍTÉS 

(OSZTÁLYFŐNÖKI PROGRAM) 
 

 

A szakközépiskolák érettségi vizsgára felkészítő, 12–13. évfolyama számára készített 

osztályfőnöki program célja, hogy útmutatást adjon az iskolák (és a pedagógusok) számára az 

(osztály)közösség kialakulásának elősegítésére, felgyorsítására a tanulás sikeressége 

érdekében. Az egy osztályban tanuló diákok közötti, olykor igen jelentős különbségek miatt 

ez kihívás lehet – törekedni kell a számos helyről érkező, sok esetben alulszocializált, 

motiválatlan, ismerethiányokkal küszködő tanulók integrálására. A másik cél az, hogy az 

osztályfőnöki óra keretében lehetőség nyíljon a tanulókkal azoknak a kérdéseknek az 

alaposabb megbeszélésére és megvitatására, amelyekre a szaktárgyi órákon nem minden 

esetben jut idő. A témák feldolgozása hozzájárulhat a tanulók eligazodásához az ún. 

„mindennapi kérdésekben”, aktualitásokban. Az órákon a szemléletformálás mellett jelentős 

hangsúlyt kaphat a tanulással kapcsolatos motiváció erősítése, az érdeklődés felkeltése. 

A program elvégzése lehetővé teszi, hogy az osztályfőnök a tanulók sokszor csak 

formális (az adminisztráció szempontjából ugyan nem nélkülözhető) megismerése mellett 

maguktól a tanulóktól kaphassanak komplexebb információkat. Ez elősegítheti az idő előtti 

iskolaelhagyók számának, a tanulási kudarcok magas arányának a csökkenését. 

Célravezető, ha a programot (de legalábbis annak számottevő részét) az osztályfőnök 

vezeti le. Míg a szaktantárgyak esetében elsősorban a közismereti tananyag elsajátítása áll a 

középpontban, itt a hangsúly azoknak a kompetenciáknak a fejlesztésén van, amelyek 

erősíthetik e tanulók beilleszkedését az iskolai közösségbe. A cél alapvetően az, hogy az egy 

osztályba járó tanulók idővel valódi közösséget alkossanak, mert ennek a 

kialakulása/kialakítása nagymértékben hozzájárulhat ahhoz, hogy a tanulók iskolával és 

tanulással kapcsolatos kedvezőtlen attitűdjei megváltozzanak. 

 

Osztályközösség-

építés 

12. 

Nappali 

tagozat 
(36 hét) 

13. 

Nappali 

tagozat 
(31 hét) 

12. 

Esti 

tagozat 

(36 hét) 

13. 

Esti 

tagozat 

(31 hét) 
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heti óraszám 1 1 - - 

éves óraszám 

(ebből a témákhoz 

kötött) 

36 

(30) 

31 

(28) 
- - 

szabad órakeret 6 3 - - 

 

A témaköröket tartalmazó táblázatokban a két tanéves ciklus teljes óraszáma szerepel. 

 

 

12. évfolyam 

 

Tematikai egység Osztályközösség-építő program 
Órakeret 

N: 36 óra 

Előzetes tudás 
Minden téma esetében célszerű a tanulók előzetes tudáselemeinek 

azonosítását elvégezni. 

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

A tanulás tanítása 1. (A téma feldolgozásához javasolt órakeret: 6 

óra.) 

Az iskola és a tanulás szerepe – az élethosszig tartó tanulás eszméje 

(2 óra). 

Ünnepek a társadalomban és a családban (2 óra). 

Helyi társadalom és intézményei/civil szervezetek, helyi média/ (2 

óra). 

Lokális politikai infrastruktúra/önkormányzat, képviselők, pártok/ (2 

óra). 

Egészséges életvitel/életmód kérdései/ (2 óra). 

Gazdaság, munkaerő-piac (2óra). 

Munkavállalás és erkölcsi dilemmák /a fehér és a fekete gazdaság 

szerepe/ (2 óra). 

A munkanélküliség és az alulképzettség összefüggései (2 óra). 

Álláskeresési technikák (4 óra). 

Fenntartható fejlődés – helyi szintű környezetvédelem (2 óra). 

Konfliktusok és megoldásaik (2 óra). 

Szabadon tervezhető órakeret: (6 óra). 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

A tanuló: 

– ismerje fel a tanulást támogató módszertani megoldások fontosságát; 

– ismerje fel az egyéni és társadalmi szintű tanulás fontosságát; 

– ismerje a legfontosabb ünnepek tartalmát és jelentőségét; 

– alkosson világos képet a helyi politika és média világáról és működéséről; 

– ismerje fel az egészséges életvitel fontosságát; 

– ismerje fel a fekete gazdaság és a korrupció kedvezőtlen társadalmi/gazdasági 

következményeit; 

– sajátítson el alapvető álláskeresési technikákat; 

– szerezzen gyakorlatot a konfliktusok kezelésében. 

 

 

13. évfolyam 

 

Tematikai egység Osztályközösség-építő program 
Órakeret 

N: 31 óra 
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Előzetes tudás 

Minden téma esetében célszerű a tanulók előzetes tudáselemeinek az 

azonosítását elvégezni, valamint az előző évben tanultakat 

feleleveníteni. 

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez

) kapcsolható 

fejlesztési feladatok 

Tanulás tanítása 2. (A téma feldolgozásához javasolt órakeret: 6 óra.) 

Életpálya-építés, karriertervezés (4 óra). 

Társadalmi normák és a deviáns magatartás (2 óra). 

Tudatos vásárlási/fogyasztási szokások és az ökológiai lábnyom (2 

óra). 

Helyi hagyományok, népszokások, hungarikumok (2 óra). 

A családi gazdálkodás tervezése (2óra). 

Tanulási stratégiák az érettségire (együtt vagy külön? –

tanulóközösségek előnyei és hátrányai) (2 óra). 

A társadalmi integráció/kohézió (az együttélés dilemmái –

többség/kisebbség) (2 óra). 

Házasság, család, gyermekvállalás (demográfia mikro és makro 

szinten) (2 óra). 

Férfiak és nők a társadalomban (a hagyományos nemi szerepek 

változásai) (2 óra). 

Mit gondolunk a műveltségről? (általános műveltség – az iskolai 

tudás dillemái) (2 óra). 

Szabadon tervezhető órakeret: (3 óra). 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

A tanuló  

– ismerje fel a tanulást támogató módszertani megoldások fontosságát; 

– legyen képes saját tanulásának megszervezésére, a tanulási környezet kialakítására; 

– legyen képes különféle információ-források használatára az eredményes tanulás érdekében; 

– legyen tisztában a normakövető és normaszegő magatartási mintákkal; 

– ismerje fel a tudatos fogyasztás és vásárlás társadalmi szintű hasznosságát; 

– legyen képes reális családi költségvetés megtervezésére; 

– ismerje fel a társadalmi kohézió erősítésének szükségességét, és az ehhez szükséges 

eszközöket; 

– rendelkezzen reális elképzelésekkel a családtervezésről; 

– legyen tisztában a műveltség összetevőivel és azok fontosságával. 
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Érettségi Témakörök 

A Pedagógiai Program 1. számú melléklete 
 

Angol nyelv 

 

Személyes vonatkozások, család  

Személyes tervek. 

A családi élet mindennapjai, otthoni teendők, munkamegosztás a családban. 

Egyén és család nálunk és a célországokban. 

 

Ember és társadalom  

A tizenévesek világa: kapcsolat a kortársakkal, felnőttekkel. 

Női és férfi szerepek 

Felelősségvállalás másokért, rászorulók segítése. 

Hasonlóságok és különbségek az emberek között, tolerancia (pl. fogyatékkal élők). 

Konfliktusok és kezelésük. 

Társadalmi szokások nálunk és a célországokban. 

Környezetünk 

A városi és a vidéki élet összehasonlítása. 

Környezetvédelem a szűkebb környezetünkben: Mit tehetünk környezetünkért és a természet 

megóvásáért, fenntarthatóságáért? 

Időjárás, éghajlat. 

Globális kihívások. 

Az iskola 

Tantárgyak, szakmai tárgyak, érdeklődési kör, tanulmányi munka. 

Az ismeretszerzés különböző módjai. 

A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe, fontossága, például a választott szakmában. 

Az internet szerepe az iskolában, a tanulásban. 

Az iskolai élet tanuláson kívüli eseményei.  

Iskolai hagyományok nálunk és a célországokban. 

A munka világa 

Diákmunka, nyári munkavállalás. 

Foglalkozások és a szükséges kompetenciák, rutinok, kötelességek. 

A képzési iránynak megfelelő szakmák. 

Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába állás. 

Önéletrajz, állásinterjú. 

Életmód 

Az egészséges életmód (a helyes és a helytelen táplálkozás, a testmozgás szerepe az egészség 

megőrzésében, testápolás). 

Életünk és a stressz. 

Étkezés iskolai menzán, éttermekben, gyorséttermekben. 

Gyógykezelés (háziorvos, szakorvos, kórházak, alternatív gyógymódok). 

Életmód nálunk és a célországokban. 



Függőségek (dohányzás, alkohol, internet, drog stb.). 

 

Szabadidő, művelődés, szórakozás 

 

A művészetek szerepe a mindennapokban. 

Sportolás, kedvenc sport, iskolai sport. 

Olvasás, rádió, tévé, videó, számítógép, internet. 

Kulturális és sportélet nálunk és a célországokban. 

 

Utazás, turizmus 

Utazási előkészületek, egy utazás megtervezése, megszervezése. 

Az egyéni és a társas utazás előnyei és hátrányai. 

Turisztikai célpontok. 

Célnyelvi kultúrák. 

Tudomány és technika 

Népszerű tudományok, ismeretterjesztés. 

A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben. 

Az internet szerepe a magánéletben, a tanulásban és a munkában. 

 

Biológia 

 

 

1. Bevezetés a biológiába 

 

A biológia tudománya 

Fizikai, kémiai alapismeretek 

 

2. Egyed alatti szerveződési szint 

 

Szervetlen és szerves alkotóelemek:  
 Elemek, ionok 
 Szervetlen molekulák 
 Lipidek 
 Szénhidrátok 
 Fehérjék 
 Kísérletek: lipidek, fehérjék, szénhidrátok kimutatása 
 Nukleinsavak, nukleotidok 

 

Az anyagcsere folyamatai: 
Felépítés és lebontás kapcsolata 
Felépítő folyamatok 
Lebontó folyamatok 

 

Sejtalkotók (az eukarióta sejtben) 

 



3. Az egyed szerveződési szintje 

 

Nem sejtes rendszerek: 
Vírusok Önálló sejtek: 
Baktériumok  
Egysejtű eukarióták  
Többsejtűség  
Gombák elkülönülése 
Többsejtű növények és állatok főbb csoportjai 
Növényi és állati szövetek, szervrendszerek, testtájak 

Kísérletek: növényi és állati szövetek mikroszkópikus vizsgálata 

Viselkedés 

 

4. Az emberi szervezet 

Kültakaró 

A mozgás 

A táplálkozás 

A légzés 

Az anyagszállítás 

A kiválasztás 

A szabályozás, az idegrendszer általános jellemzése 

Az emberi magatartás biológiai- pszichológiai alapjai 

Hormonrendszer, hormonális működések 

Immunrendszer, immunitás 

Szaporodás és egyedfejlődés 

 
5. Egyed feletti szerveződési szintek 
 

Populáció 

Életközösségek (élőhelytípusok) 

Bioszféra, globális folyamatok 

Ökoszisztéma 

Környezet- és természetvédelem 

 
6. Öröklődés, változékonyság, evolúció 
 

Molekuláris genetika 

Mendeli genetika 

Populációgenetika és evolúciós folyamatok 

A bioszféra evolúciója 

 

Ének 

 

1. Éneklés, zenetörténet és zenefelismerés 

Népzene 

Műzene 



Középkor 

Reneszánsz 

Barokk 

Bécsi klasszika 

Romantika 

Századforduló 

20. századi és kortárs zene 

 

2. Zeneelmélet 

Zenei műszavak, fogalmak, előadási jelek. 

Hangszerek ismerete. 

Hangközök. 

 

3. Dallamírás 

Periódus terjedelmű dallam átírása betűkottából a vonalrendszerbe violinkulcsban. 

 

Fizika 

 

1. Mechanika: 

Newton I. törvénye  

Kölcsönhatás, mozgásállapot, mozgásállapot-változás, tehetetlenség, tömeg, inercia rendszer. 

Newton II. törvénye  

Erőhatás, erő, eredő erő támadáspont, hatásvonal, lendület, lendületváltozás, lendület-

megmaradás, zárt rendszer, szabaderő, kényszererő 

Pontszerű és merev test egyensúlya 

Forgatónyomaték, egyszerű gépek: emelő, csiga, tömegközéppont 

 

2. Kinematika: 

Mozgásfajták  

Anyagi pont, merev test, vonatkoztatási rendszer, pálya, út, elmozdulás 

Egyenes vonalú egyenletes mozgás 

Sebesség, átlagsebesség, mozgást befolyásoló tényezők: súrlódás, közegellenállás súrlódási 

erő 

Egyenes vonalú egyenletesen változó mozgás 

Egyenletesen változó mozgás átlagsebessége, pillanatnyi sebessége, gyorsulás, szabadesés, 

nehézségi gyorsulás, négyzetes úttörvény 

Összetett mozgások 

Függőleges hajítás 

Periodikus mozgások 

Az egyenletes körmozgás, periódusidő, fordulatszám, kerületi sebesség, szögelfordulás, 

szögsebesség, centripetális gyorsulás, centripetális erő 

Mechanikai rezgések  

Rezgőmozgás Harmonikus rezgőmozgás Kitérés, amplitúdó, fázis Rezgésidő, frekvencia 

Csillapított és csillapítatlan rezgések Rezgő rendszer energiája Szabadrezgés, kényszerrezgés 

Rezonancia 



Matematikai inga Lengésidő 

Mechanikai hullámok  

Longitudinális, transzverzális hullám Hullámhossz, terjedési sebesség, frekvencia 

Visszaverődés, törés jelensége, törvényei Beesési, visszaverődési, törési szög, törésmutató 

Polarizáció Interferencia Elhajlás Állóhullám, Hangforrás, hanghullámok Hangerősség 

Hangmagasság Hangszín 

 

3. Munka, energia 
Munkavégzés, munka Gyorsítási munka Emelési munka Súrlódási munka 

Energia, energiaváltozás 

Mechanikai energia: Mozgási energia Rugalmassági energia Helyzeti energia Energia-

megmaradás törvénye Teljesítmény Hatásfok  

 

4. Termikus kölcsönhatások 

Állapotjelzők, termodinamikai egyensúly 

Egyensúlyi állapot Hőmérséklet, nyomás, térfogat Belső energia Anyagmennyiség, mól 

Avogadro törvénye  

Hőtágulás 

Szilárd anyag lineáris, térfogati hőtágulása Folyadékok hőtágulása 

Állapotegyenletek 

Gay-Lussac I. és II. törvénye Boyle-Mariotte törvénye Egyesített gáztörvény Állapotegyenlet 

Ideális gáz Izobár, izochor, izoterm állapotváltozás Az ideális gáz kinetikus modellje  

Hőmozgás Termikus, mechanikai kölcsönhatás Hőmennyiség, munkavégzés, termodinamika 

I. főtétele zárt rendszer Belső energia Adiabatikus állapotváltozás 

Kalorimetria 

Fajhő, hőkapacitás Gázok fajhői 

Halmazállapot-változások 

Olvadás, fagyás Olvadáshő, olvadáspont Párolgás, lecsapódás Párolgáshő Forrás, forráspont, 

forráshő Szublimáció Telített és telítetlen gőz Jég, víz, gőz A víz különleges fizikai 

tulajdonságai A levegő páratartalma Csapadékképződés 

Termodinamika II. főtétele 

Hőfolyamatok iránya Reverzibilis, irreverzibilis folyamatok Hőerőgépek Hatásfok 

 

5. Elektromos és mágneses kölcsönhatás 
Elektrosztatikai alapjelenségek 

Kétféle elektromos töltés Vezetők és szigetelők Elektroszkóp Elektromos megosztás 

Coulomb-törvény A töltésmegmaradás törvénye 

Az elektromos mező jellemzése 

Térerősség Erővonalak, -fluxus Feszültség Homogén mező Töltések mozgása elektromos 

mezőben Töltés, térerősség a vezetőkön Töltések elhelyezkedése vezetőkön Térerősség a 

vezetők belsejében és felületén Csúcshatás Az elektromos mező árnyékolása Földelés 

Kondenzátorok 

Kapacitás Síkkondenzátor Feltöltött kondenzátor energiája 

Egyenáram  

Elektromos áramerősség Feszültségforrás, áramforrás áramkör részei Áramerősség- és 

feszültségmérő műszerek Ohm törvénye Ellenállás Vezetők ellenállása, fajlagos ellenállás 



Változtatható ellenállás, fogyasztók soros és párhuzamos kapcsolása Az eredő ellenállás 

Félvezetők Félvezető eszközök Az egyenáram hatásai, munkája és teljesítménye Hő-, 

mágneses, vegyi hatás Galvánelemek, akkumulátor 

Az időben állandó mágneses mező 

Mágneses alapjelenségek A dipólus fogalma Mágnesezhetőség A Föld mágneses mezeje 

Iránytű A mágneses mező jellemzése Indukcióvektor Indukcióvonalak, indukciófluxus 

Az áram mágneses mezeje  

Homogén mágneses mező Elektromágnes, vasmag mágneses mező erőhatása áramjárta 

vezetőre Mágneses erőhatások Lorentz-erő 

Az időben változó mágneses mező 

Az indukció alapjelensége Mozgási indukció Nyugalmi indukció Lenz törvénye Önindukció 

Tekercs mágneses energiája A váltakozó áram fogalma, tulajdonságai, hatásai váltakozó 

áram előállításának módja Generátor, motor, dinamó Pillanatnyi, maximális és effektív 

feszültség és áramerősség A váltakozó áram teljesítménye és munkája Transzformátor 

 

6. Elektromágneses hullámok 

Az elektromágneses hullám fogalma Terjedési sebessége vákuumban Az elektromágneses 

hullámok spektruma: rádióhullámok, infravörös sugarak, fény, ultraibolya, röntgen- és 

gammasugarak Párhuzamos rezgőkör rezonancia, antenna, szabad elektromágneses hullámok 

A fény mint elektromágneses hullám 

Terjedési tulajdonságok Fényforrás Fénynyaláb, fénysugár Fénysebesség A visszaverődés és 

törés törvényei - Snellius-Descartes törvény Prizma, Abszolút és relatív törésmutató Teljes 

visszaverődés, határszög (száloptika) Diszperzió színszóródás prizmán Színképek Homogén 

és összetett színek Fényinterferencia,  Fénypolarizáció, polárszűrő Lézerfény 

A geometriai fénytani leképezés 

Az optikai kép fogalma (valódi, látszólagos) Síktükör Lapos gömbtükrök (homorú, domború) 

Vékony lencsék (gyűjtő, szóró) Fókusztávolság, dioptria Leképezési törvény Nagyítás 

Egyszerű nagyító Fényképezőgép, vetítő, mikroszkóp, távcső A szem és a látás Rövidlátás, 

távollátás Szemüveg 

 

7. Atomfizika, magfizika, nukleáris kölcsönhatás 
Az anyag szerkezete  

Atom Molekula Ion Elem Avogadro-szám Relatív atomtömeg Atomi tömegegység 

Az atom szerkezete 

Elektron Elemi töltés Thomson katódsugárcsöves mérése, a Millikan-kísérlet Elektronburok 

Rutherford-féle atommodell Atommag 

A kvantumfizika elemei 

Planck-formula Foton (energiakvantum) Fényelektromos jelenség Kilépési munka Fotocella 

(fényelem) fotoeffektus Vonalas színkép Bohr-féle atommodell Energiaszintek Bohr-

posztulátumok Alapállapot, gerjesztett állapot Ionizációs energia 

Részecske- és hullámtermészet 

A fény mint részecske fény kettős természete foton tömege és energiája Tömeg-energia Az 

elektron hullámtermészete 

ekvivalencia  

Az elektronburok szerkezete 

Fő- és mellékkvantumszám Pauli-féle kizárási elv Elektronhéj 



Az atommag összetétele 

Proton Neutron Nukleon Rendszám Tömegszám Izotóp Erős (nukleáris) kölcsönhatás 

Magerő 

Tömeghiány Kötési energia 

Radioaktivitás 

Radioaktív bomlás α-, β-, γ-su  

gárzás Magreakció Felezési idő Bomlási törvény Aktivitás Mesterséges radioaktivitás 

Sugárzásmérő detektorok(GM-cső, Wilson-kamra) Maghasadás Hasadási reakció  

Hasadási termék Láncreakció Hasadási energia Szabályozott 

láncreakció Atomreaktor Atomerőmű Atomenergia Szabályozatlan láncreakció Atombomba 

Magfúzió A Nap energiája Hidrogénbomba 

Sugárvédelem 

radioaktív sugárzás környezeti és biológiai hatásai Sugárterhelés Háttérsugárzás Elnyelt 

sugárdózis Dózisegyenérték 

8. Gravitáció, csillagászat 

A gravitációs mező 

Az általános tömegvonzás törvénye A bolygómozgás Kepler-törvényei Súly és súlytalanság 

Nehézségi erő Potenciális energia homogén gravitációs mezőben Kozmikus sebességek 

Csillagászat 

Fényév az űrkutatás alapvető vizsgálati módszerei és eszközei Naprendszer Nap Hold 

holdfázisok, a nap- és holdfogyatkozások.Üstökösök, meteoritok A csillagok A 

Tejútrendszer, galaxisok Az Ősrobbanás elmélete A táguló Univerzum 

 

9. Fizika- és kultúrtörténeti ismeretek 
A fizikatörténet fontosabb személyiségei 

Arkhimédész, Kopernikusz, Kepler, Galilei, Newton, Huygens, Watt, Ohm, Joule, Ampere, 

Faraday, Jedlik Ányos, Eötvös Loránd, J. J. Thomson, Rutherford, Curie-család, 

Planck, Bohr, Einstein, Szilárd Leó, Teller Ede, Wigner Jenő, Gábor Dénes 

 

10. Felfedezések, találmányok, elméletek 

Geo- és heliocentrikus világkép„Égi és földi mechanika egyesítése” Távcső, mikroszkóp, 

vetítő A fény természetének problémája Gőzgép és alkalmazásai Dinamó, generátor, 

elektromotor Az elektromágnesség egységes elmélete Belső égésű motorok Az elektron 

felfedezésének története Radioaktivitás, az atomenergia 

alkalmazása Röntgensugárzás Kvantummechanika Az űrhajózás történetének legfontosabb 

eredményei Félvezetők  

 

Földrajz 

 

 1. Térképi ismeretek  

A különböző tartalmú és fajtájú térképeken közölt információk leolvasása, az egyszerű 

összefüggések feltárása és alkalmazása.  

Helymeghatározás a térképen, távolságmérés és - számítás.  

 

 2. Kozmikus környezetünk  

A Naprendszer felépítése. A Nap.  



A Föld mozgásai és azok következményei.  

A helyi és a zónaidő számításával kapcsolatos gyakorlati feladatok megoldása.  

 

3. A geoszférák földrajza  

A kőzetburok  Tájékozódás a földtörténeti 

időegységekben, főbb eseményeikben.  

Égitestünk gömbhéjas szerkezete.  

A kőzetlemezek és mozgásuk következményei.  

A Föld nagyszerkezeti egységei.  

A belső és külső erők felszínformáló szerepe, a felszínformák.  

A leggyakoribb ásványok és kőzetek felismerése, gazdasági hasznosíthatóságuk.  

A levegőburok  A légkör szerkezete, anyagi felépítése.  

Az időjárási elemek szerepe a felszínformálódásban.  

Az időjárási elemekkel kapcsolatos számítási feladatok megoldása.  

A légkör szennyeződésének okai és a szennyezettség következményei.  

A vízburok  A vízburok tagolódása és a víz körforgása.  

Az óceánok és a tengerek földrajzi jellemzői, gazdasági jelentőségük.  

A felszíni és felszín alatti víztípusok, hasznosíthatóságuk lehetőségei.  

A víz és a jég felszínformáló tevékenysége.  

A talaj  A talaj természeti és gazdasági jelentősége, 

a talajpusztulás és következményei.  

 

4.  A földrajzi övezetesség  

A szoláris és a valós éghajlati övezetek  

A földrajzi övezetek, övek, területek  

A függőleges és a vízszintes övezetesség kapcsolata  

 

5.  Népesség- és településföldrajz  
A Föld népességnövekedésének időbeli alakulása, okai, környezeti következményei  

Az urbanizáció és a népességmozgások vonásai és következményei  

Az egyes településtípusok jellemzői, kialakulásuk okai  

 

6. A világ változó társadalmi-gazdasági képe  
A világgazdaság  A gazdasági fejlettség mérésére alkalmas 

legfontosabb mutatók  

A fejlettség területei különbségei  

A nemzetközi munkamegosztás és a világkereskedelem főbb irányai, résztvevői  

A globalizáció  

Az integráció legfontosabb lépései az Európai Unió példáján  

A gazdasági ágazatok  A legfontosabb gazdasági ágazatok telepítő 

tényezői, azok változása  

 

7. A gazdasági szerkezetváltás folyamata  

A mezőgazdaság termelés jellemzői  

Az energiagazdaság és az ipar jelentősége, átalakulási tendenciái  

Az infrastruktúra szerepe és kapcsolata az életminőséggel  



 

 8. A világgazdaságban különböző szerepet betöltő régiók, országcsoportok és 

országok  

Földünk országainak csoportosítása társadalmi-gazdasági jellemzőik szerint  

A világgazdasági központok és a peremterületek, eltérő és változó szerepük a 

világgazdaságban  

A különböző egyedi szerepköröket betöltő országcsoportok és országok földrajzi 

jellemzői  

 

 9. Magyarország földrajza  

Magyarország földrajzi helyzete  

Hazánk természeti adottságai és erőforrásai, a medencejelleg érvényesülése  

Népességföldrajzi folyamatok és azok következményei.  

Magyarország gazdaságának jellemző vonásai. Szerkezeti átrendeződése, annak okai és 

társadalmi-gazdasági következményei a 1990-es évektől  

 

10. Régiók társadalmi-gazdasági képének bemutatása  

Európa regionális földrajza  

Európa természeti és társadalmi-gazdasági képe  

Az egyes kontinensrészek és a tipikus tájak földrajzi jellemzői  

Az Európai Unió kialakulásának társadalmi-gazdasági alapjai, működésének jellemző 

földrajzi vonásai. Egyes területeinek és országainak hasonlóságai és különbségei  

A környezeti problémák területi jellemzői, a megoldásukra tett törekvések Európában  

Az Európán kívüli földrészek földrajza  

Az egyes kontinensek általános természetföldrajzi és társadalmi-gazdasági jellemzői, 

tipikus tájaik  

Az eltérő társadalmi-gazdasági fejlettségű területek, a világgazdaságban kiemelkedő 

jelentőségű országcsoportok és országok  

Példák a társadalom természeti környezetbe való beavatkozására az egyes földrészeken  

 

11. A globális válságproblémák földrajzi vonatkozásai  

A legfőbb globális problémák és azok kialakulásának természeti, társadalmi-gazdasági 

okai  

Példák a globális környezeti gondok megoldási lehetőségeire  

 

 

Informatika 

 

Információs társadalom A kommunikáció 

 A kommunikáció általános modellje 

 Információs és kommunikációs technológiák, rendszerek 

 Számítógépes információs rendszerek az iskolában és a 

 gazdaságban 

 Közhasznú információs források 

 Információ és társadalom 

 Az informatika fejlődéstörténete 



 A modern információs társadalom jellemzői 

 Informatika és etika 

 Jogi ismeretek 

 

Informatikai alapismeretek – hardver  Jelátalakítás és kódolás 

 Analóg és digitális jelek 

 Az adat és az adatmennyiség 

 Bináris számábrázolás 

 Bináris karakterábrázolás 

 Bináris kép- és színkódolás 

 Bináris hangkódolás 

 A számítógép felépítése 
 A Neumann-elvű számítógépek 

 A (személyi) számítógép részei és jellemzőik: Központi 

feldolgozó 

 egység, memória, buszrendszer, interfészek (illesztő), ház, 

 tápegység, alaplap 

 A perifériák típusai és főbb jellemzőik: bemeneti eszközök, 

 kimeneti eszközök, bemeneti/kimeneti eszközök, háttértárak 

 A (személyi) számítógép részeinek összekapcsolása és 

üzembe 

 helyezése 

 Hálózatok 

 

Informatikai alapismeretek – szoftver Az operációs rendszer és főbb feladatai 

 Az operációs rendszerek (fajtái) részei és funkciói, az  

 operációs rendszer felhasználói felülete 

 Könyvtárszerkezet, könyvtárak létrehozása, másolása, 

mozgatása, 

 törlése, átnevezése 

 Állományok típusai, keresés a háttértárakon 

 Állománykezelés: létrehozás, törlés, visszaállítás, másolás, 

 mozgatás, átnevezés, nyomtatás,megnyitás 

 Az adatkezelés eszközei: Tömörítés, kicsomagolás, archiválás, 

 adatvédelem 

 A szoftver és a hardver karbantartó (segéd)programjai: 

 víruskeresés és -irtás, víruspajzs, lemezkarbantartás, … 

 A hálózatok működésének alapelvei, hálózati be- és 

kijelentkezés, 

 hozzáférési jogok, adatvédelem 

 

Szövegszerkesztés A szövegszerkesztő használata 

 A program indítása 

 A munkakörnyezet beállítása 

 A szövegszerkesztő menürendszere 

 Dokumentum megnyitása, mentése, nyomtatása 



 Szövegszerkesztési alapok 
 Szövegbevitel, szövegjavítás 

 Karakterformázás 

 Bekezdésformázás 

 Felsorolás, számozás 

 Tabulátorok használata 

 Oldalformázás 

 Szövegjavítási funkciók 
 Keresés és csere 

 Kijelölés, másolás, mozgatás, törlés 

 Helyesírás ellenőrzés, szinonima szótár, elválasztás 

 Táblázatok, grafikák a szövegben 
 Táblázatkészítés a szövegszerkesztővel, sorba rendezés 

 Körlevélkészítés 

 Táblázatok, grafikák, szimbólumok és más objektumok 

 beillesztése a szövegbe, valamint formázásuk 

 

Táblázatkezelés A táblázatkezelő használata 

 A program indítása 

 A munkakörnyezet beállítása 

 A táblázatkezelő menürendszere 

 A táblázat megnyitása, mentése, nyomtatása 

 A táblázatok felépítése 
 Cella, oszlop, sor, aktív cella, tartomány, munkalap 

 Adatok a táblázatokban 
 Adattípusok 

 Adatbevitel, javítás, másolás, mozgatás 

 A cellahivatkozások használata 

 Képletek szerkesztése: konstans, hivatkozás, függvény 

 Táblázatformázás 
 Sorok, oszlopok, tartományok kijelölése 

 Karakter-, cella- és tartományformázások 

 Cellák és tartományok másolása 

 Táblázatok, szövegek, diagramok 
 Egyszerű táblázat készítése 

 Formázási lehetőségek 

 Diagramtípus kiválasztása, diagramok szerkesztése 

 Problémamegoldás táblázatkezelővel 
 Tantárgyi feladatok megoldása 

 A mindennapi életben előforduló problémák 

 

Adatbáziskezelés Az adatbázis-kezelés alapfogalmai 

Az adatbázis fogalma, típusai, adattábla, rekord, mező, 

kulcs 

 Az adatbázis-kezelő program interaktív használata 
 Adattípusok 



 Adatbevitel, adatok módosítása, törlése 

 Adatbázisok létrehozása, karbantartása 

 Alapvető adatbázis-kezelési műveletek 
 Lekérdezések, függvények használata 

 Keresés, válogatás, szűrés, rendezés Összesítés 

 Képernyő és nyomtatási formátumok 

 Űrlapok használata 

 Jelentések használata 

 

Információs hálózati szolgáltatások Kommunikáció az Interneten 

 Elektronikus levelezési rendszer használata 

 Állományok átvitele 

 WWW 

 Keresőrendszerek 

 Távoli adatbázisok használata 

 Web-lap készítés 

 Hálózati dokumentumok szerkezete 

 Web-lap készítése Web-szerkesztővel 

 Formázási lehetőségek 

 

Prezentáció és grafika Prezentáció (bemutató) 

 A program indítása 

 A munkakörnyezet beállítása 

 A program menürendszere 

 Prezentációs anyag elkészítése 

(szöveg, táblázat, rajz, diagram, grafika, fotó, hang,      

animáció,  

 miaminta …) és formázása 

 Grafika 

 A program indítása 

 A munkakörnyezet beállítása 

 A program menürendszere 

 Elemi alakzatok megrajzolása, módosítása 

 Képek beillesztése, formázása 

 

Könyvtárhasználat Könyvtárak 

 A könyvtár fogalma, típusai 

Eligazodás a könyvtárban: olvasóterem, szabadpolcos 

rendszer, 

 ultimédia övezet 

A helyben használható és a kölcsönözhető könyvtári 

állomány 

 A könyvtári szolgáltatások 

 Dokumentumok 

 Nyomtatott dokumentumok 



Nem nyomtatott dokumentumok, illetve adathordozók 

(kazetta, diakép, film, CD, mágneslemez, DVD) 

 Tájékoztató eszközök 

 Katalógusok 

 Adatbázisok 

Közhasznú információs források (pl. telefonkönyv, 

menetrend, térkép) 

 

Kémia 

 

Általános kémia 

Atomszerkezet 

Kémiai kötések 

Molekulák, összetett ionok 

Anyagi halmazok 

Kémiai átalakulások 

Szervetlen kémia 

 Hidrogén 

 Nemesgázok 

 Halogénelemek és vegyületeik 

 Az oxigéncsoport elemei és vegyületei 

 A nitrogéncsoport elemei és vegyületei 

 A széncsoport elemei és vegyületei 

 Fémek 

Szerves kémia 

A szerves vegyületek általános jellemzői 

Szénhidrogének 

Halogéntartalmú szénhidrogének 

Oxigéntartalmú szerves vegyületek 

Nitrogéntartalmú szerves vegyületek 

Szénhidrátok 

Fehérjék 

Nukleinsavak 

Műanyagok 

Energiagazdálkodás 

Kémiai számítások 

Az anyagmennyiség 

Gázok 

Oldatok, elegyek, keverékek 

Számítások a képlettel és a kémiai egyenlettel kapcsolatban 

Termokémia 

Kémiai egyensúly 

Kémhatás 

Elektrokémia 

 



MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 

  

1. Magyar nyelv 

1.1. Ember és nyelv 

 

 

 

 

A nyelv mint jelrendszer. 

A beszéd mint cselekvés. 

A nyelv és a gondolkodás viszonya.  

Nyelvcsalád, nyelvtípus. 

A nyelvhasználat társadalmi vonatkozásai. 

 

1.2. Kommunikáció A kommunikációs folyamat tényezői és funkciói, ezek 

összefüggései a kifejezésmóddal.  

A kommunikáció interdiszciplináris jellege. 

Jel, jelrendszer.  

Nyelvi és vizuális kommunikáció.  

A nyelvhasználat, mint kommunikáció.  

Kommunikációs funkciók és közlésmódok. 

Személyközi kommunikáció. 

A tömegkommunikáció. 

 

1.3. A magyar nyelv története Változás és állandóság a nyelvben. 

A magyar nyelv rokonsága. 

A magyar nyelv történetének fő szakaszai. A tihanyi 

apátság alapítólevele, a Halotti beszéd és könyörgés, 

Ómagyar Mária-siralom. 

Nyelvművelés. 

 



1.4. Nyelv és társadalom Társadalmi és területi nyelvváltozatok. 

Rétegzettség és norma a nyelvhasználatban. 

Kisebbségi nyelvhasználat.  

A határon túli magyar nyelvűség. 

Tömegkommunikáció és nyelvhasználat. 

 

1.5. A nyelvi szintek  Hangtan.  

Alaktan és szótan.  

Mondattan.  

A mondat szintagmatikus szerkezete.  

A mondat a szövegben.  

Logikai és grammatikai viszonyok az összetett mondatban. 

Szókincs és frazeológia. 

 

1.6. A szöveg  A szöveg és a kommunikáció.  

A szöveg szerkezete és jelentése.  

Szövegértelmezés.  

A szöveg szóban és írásban.  

Az intertextualitás.  

A szövegtípusok.  

Szöveg a médiában. 

 

1.7. A retorika alapjai A nyilvános beszéd.  

Érvelés, megvitatás, vita.  

A szövegszerkesztés eljárásai. 



 

1.8. Stílus és jelentés Szóhasználat és stílus.  

A szójelentés.  

Állandósult nyelvi formák.  

Nyelvi, stilisztikai változatok.  

Stíluseszközök.  

Stílusréteg, stílusváltozat.  

2. Irodalom 

2.1. Szerző, művek 

2.1.1. Életművek a magyar 

irodalomból 

Petőfi Sándor, Arany János, Ady Endre, Babits Mihály, 

Kosztolányi Dezső, József Attila.  

Az életmű: az életút jelentős tényei, a főbb művek 

szövegismereten alapuló értelmezése, kapcsolatok a 

művek között.  

Memoriterek. 

 

2.1.2. Portrék  Balassi Bálint, Csokonai Vitéz Mihály, Berzsenyi Dániel, 

Kölcsey Ferenc,  

Vörösmarty Mihály, Jókai Mór, Mikszáth Kálmán, Móricz 

Zsigmond, Szabó Lőrinc, Radnóti Miklós, Weöres Sándor, 

Ottlik Géza, Márai Sándor, Pilinszky János. 

Két-három lírai és/vagy néhány epikai/drámai alkotás 

bemutatása, értelmezése. 

Memoriterek. 

 

2.1.3. Látásmódok Zrínyi Miklós, Jókai Mór, Krúdy Gyula, Karinthy 

Frigyes, Kassák Lajos, Illyés Gyula, Radnóti Miklós, 

Szabó Lőrinc, Németh László, Örkény István, Nagy 

László, Nemes Nagy Ágnes, Szilágyi Domokos.  

Választandó legalább három szerző a felsoroltak közül. 



(A lista bővíthető legfeljebb két, a fentiekhez hasonló 

jelentőségű szerzővel). 

 

2.1.4. A kortárs irodalomból Legalább egy szerző 2-3 lírai és/vagy epikai művének 

értelmezése az 1980-tól napjainkig tartó időszakból. 

Irodalmi nyilvánosság; nyomtatott szöveg, digitális közlés. 

 

2.1.5. Világirodalom Az európai irodalom alapvető hagyományai: az antikvitás 

és a Biblia.  

A romantika, a századfordulós modernség (a 

szimbolizmustól az avantgárdig) jellemzői és egy-két 

kiemelkedő képviselője. 

2.1.6. Színház és dráma Színház és dráma különböző korszakokban.  

1-1 mű értelmezése: Szophoklész, Shakespeare, Moliere, 

Katona József: Bánk bán, Madách Imre: Az ember 

tragédiája. 

2.1.7. Az irodalom határterületei  Az irodalom kulturális határterületei. Népköltészet, 

műköltészet, folklór. 

Az adaptáció – irodalom filmen, dalszövegben, a virtuális 

valóságban. 

A szórakoztató irodalom hatáskeltő eszközei, egy-két 

tipikus műfaja. 

Mítosz, mese és kultusz. Sikerek, divatjelenségek. 

Az irodalmi ismeretterjesztés nyomtatott és elektronikus 

műfajai. 

2.1.8. Regionális kultúra Interkulturalitás. 

A régió, a tájegység, a település irodalmi, kulturális 

hagyományai.  

Kisebbségi irodalmak. 

Életmódra, kulturális szokásokra utaló dokumentumok 

bemutatása. 



 

MATEMATIKA 

1. Halmazok 
Halmazok megadása, halmazok egyenlősége, részhalmaz, üres halmaz, véges és végtelen 

halmaz, komplementer halmaz. 

Halmazműveletek 

Egyesítés, metszet, különbség.  

Számosság, részhalmazok 

Véges halmazok elemeinek száma. 

2. Matematikai logika 

Matematikai szövegek értelmezése. Állítás, tagadás, és, vagy használata. 

Definíciók, tételek pontos megfogalmazása. 

3. Kombinatorika 

Egyszerű sorbarendezési, kiválasztási feladatok megoldása 

4. Gráfok  
Konkrét szituációk szemléltetése gráfok segítségével. 

5. Alapműveletek 

Alapműveletek biztonságos elvégzése (zsebszámológéppel is). 

6. A természetes  számok halmaza, számelméleti ismeretek 

Oszthatósági alapfogalmak (osztó, többszörös, prímszám, összetett szám). prímtényezőkre 

bontás, legnagyobb közös osztóját és legkisebb közös többszörös. Relatív prímek. 

Oszthatóság 

Oszthatósági szabályok, egyszerű oszthatósági feladatok megoldása. 

Számrendszerek 

Tudja a számokat átírni 10-es alapú számrendszerből 2 alapú számrendszerbe és viszont. 

7. Racionális és irracionális számok 

Racionális és irracionális szám fogalma. 

8. Valós számok 
A valós számkör felépítése (N, Z, Q, Q*, R),  a valós számok és a 

számegyenes kapcsolata, abszolút érték, normálalak 

9. Hatvány, gyök, logaritmus 

Hatvány, négyzetgyök, n-edik gyök, logaritmus fogalma és azonosságai.  

2. 2. Értelmezési szintek, 

megközelítések 

2.2.1. Témák, motívumok Szépirodalmi alkotások gondolati, tematikus, motivikus 

egyezéseinek és különbségeinek összevetése. 

Az olvasott művekben motívumok, témák változatainak 

felismerése, értelmezése. 

2.2.2. Műfajok, poétika Műnemek, műfajok. Poétikai fogalmak alkalmazása.  

 

2.2.3. Korszakok, stílustörténet A kifejezésmód és világlátás változása a különböző 

korszakokban a középkortól a szimbolizmusig. 



10. Betűkifejezések 

Nevezetes azonosságok 

(a + b)
2
; (a - b)

2
; (a + b)

3
; (a - b)

3
; 

a
2
 - b

2
; a

3
 - b

3  
szorzattá alakítás

 

11. Arányosság  
Százalékszámítás 

Egyenes és a fordított arányosság fogalma, ábrázolása, arányossági feladatok megoldása. 

Százalékszámítással kapcsolatos feladatok megoldása 

12. Egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlőtlenségek, egyenlőtlenségrendszerek 

Mérlegelv, grafikus megoldás, ekvivalens átalakítások 

Elsőfokú egyenletek, egyenletrendszerek 

Elsőfokú, egyismeretlenes egyenletek, kétismeretlenes elsőfokú egyenletrendszerek 

megoldása. szöveges feladatok 

Másodfokú egyenletek, egyenletrendszerek 

Megoldóképlet, diszkrimináns, törtes egyenletek, szöveges feladat 

Másodfokú egyenletrendszerek megoldása. 

Magasabbfokú egyenletek 

Négyzetgyökös egyenletek 

Másodfokúra visszavezethető egyenletek megoldása. 

Nem algebrai egyenletek 

Abszolútértékes, exponenciális, logaritmikus, trigonometrikus egyenletek 

Egyenlőtlenségek, egyenlőtlenségrendszerek 

Első- és másodfokú egyenlőtlenségek és egyismeretlenes egyenlőtlenség-rendszerek 

megoldása. 

13. Középértékek, egyenlőtlenségek 

Két pozitív szám számtani és mértani közepének fogalma, kapcsolatuk, használatuk 

14. A függvény 
Egyváltozós valós függvények 

x → ax + b; x → x
2
; x → x

3
; 

x → ax
2
 + bx + c; x → √x; x →|x|; 

x → a/x; x → sin x; x → cos x; x → tg x; 

x → ax; x → log a x. 

A függvények grafikonja, függvénytranszformáció 

ƒ(x) + c; ƒ(x + c); c · ƒ(x); ƒ(xc) 

Függvények jellemzése 

Egyszerű függvények jellemzése (grafikon alapján) értékkészlet, zérushely, növekedés, 

fogyás, szélsőérték, periodicitás, paritás szempontjából. 

15. Sorozatok 
Számtani és mértani soroztok an, Sn 

Kamatos kamat, járadékszámítás 

A kamatos kamatra vonatkozó képletet használata, s abból bármelyik ismeretlen adatot 

kiszámítása. 

16. Elemi geometria 

alapfogalom, axióma, definíció 

Térelemek 

A szögek nagyság szerinti osztályozása, nevezetes szögpárok, térelemek távolsága és szöge 



Ponthalmazok 

Kör, gömb, szakaszfelező merőleges, szögfelező fogalma 

17. Geometriai transzformációk 

Egybevágósági transzformációk 

A síkbeli egybevágósági transzformációk (eltolás, tengelyes tükrözés, középpontos tükrözés, 

pont körüli forgatás) fogalma, tulajdonságai, alkalmazásuk feladatok megoldásában 

Hasonlósági transzformációk 

A transzformációk leírása, tulajdonságai. A középpontos nagyítás, kicsinyítés alkalmazása 

feladatokban. Szakasz adott arányú felosztása. Hasonló alakzatok felismerése, hasonló 

síkidomok területének arányáról és a hasonló testek felszínének és térfogatának arányáról 

szóló tételek ismerete. 

18. Síkbeli és térbeli alakzatok 

Ismerje a síkidomok, testek csoportosítását, különböző szempontok szerint. 

Síkbeli alakzatok Háromszögek 

Négyszögek 

Háromszögek csoportosítása oldalak és szögek szerint, háromszögek oldalaira, szögeire 

vonatkozó tételek, a speciális háromszögek tulajdonságai. 

A háromszög nevezetes vonalaira, pontjaira és köreire vonatkozó tételek. 

Pitagorasz-tétel és megfordítása, magasság- és a befogótétel. 

A négyszögek fajtái (trapéz, paralelogramma, deltoid) és tulajdonságai, 

Konvex síknégyszög belső és külső szögeinek összege. 

Sokszögek 

Konvex sokszögeknél az átlók számára, a belső és külső 

szögösszegre vonatkozó tételek. a szabályos sokszögek definíciója, 

Kör 

A kör részei, a kör érintője. Szög mérése fokban és radiánban. A középponti szög, a körív és 

a hozzá tartozó körcikk területének kapcsolata. Látókör fogalma, Thalész- tétel és 

megfordítása. 

Térbeli alakzatok 

Forgáshenger, forgáskúp, gúla, hasáb, gömb, csonkagúla, csonkakúp 

19. Vektorok síkban és térben 

Vektor fogalma, abszolútértéke, nullvektor, ellentett vektor, vektorok összege, különbsége, 

vektor skalárszorosa, vektor felbontása összetevőkre, skaláris szorzat. Vektor koordinátái, 

vektor 90°-os elforgatottjának koordinátái. Vektorműveletek és koordináták kapcsolata 

20. Trigonometria 
Hegyesszögek szögfüggvényei derékszögű háromszögben, szögfüggvények általános 

definíciója, a szögfüggvényekre vonatkozó alapvető összefüggések. 

Nevezetes szögek (30°, 45°, 60°) szögfüggvényei. Szinusz- és a koszinusztétel alkalmazása. 

21. Koordinátageometria 

Vektor koordinátái, abszolútértéke 

Pontok, vektorok 

Két pont távolsága, szakasz felezőpontjának, harmadoló pontjainak koordinátái. A 

háromszög súlypontja koordinátái. 

Egyenes 

Különböző adatokkal meghatározott egyenesek egyenletének felírása. 



Egyenesek metszéspontjának számítása. Egyenesek párhuzamosságának és 

merőlegességének feltételei. 

Kör 

Adott középpontú és sugarú körök egyenletének felírása. 

Kétismeretlenes másodfokú egyenletből a kör középpontjának és sugarának meghatározása. 

Kör és egyenes metszéspontjának meghatározása. 

A kör adott pontjában húzott érintő egyenletének felírása. 

22. Kerület, terület 

Háromszög területének kiszámítása különböző adatokból. Nevezetes négyszögek, szabályos 

sokszögek kerületének és területének számítása. 

Kör, körcikk, körszelet kerülete, területe. 

23. Felszín, térfogat 

Hasáb, gúla, forgáshenger, forgáskúp, gömb, csonkagúla és csonkakúp felszínének és 

térfogatának kiszámítása. 

24. Leíró statisztika 

Adathalmaz szemléltetése. 

Statisztikai adatok gyűjtése, rendszerezése,ábrázolása 

Adathalmaz táblázatba rendezése, táblázattal megadott adatok feldolgozása. Kördiagramot és 

oszlopdiagram készítése, adott diagramról információ leolvasása. Osztályba sorolás, 

gyakorisági diagram, relatív gyakoriság. 

Adathalmazok jellemzői 

Átlag, medián, módusz. terjedelem, átlagos abszolút eltérés, szórás. 

25. A valószínűségszámítás elemei 

Véges sok kimenetel esetén számítható valószínűségek egyszerű feladatokban. Esemény, 

eseménytér konkrét példák esetén. Szemléletes kapcsolat a relatív gyakoriság és a 

valószínűség között. Valószínűségek kiszámítása visszatevéses mintavétel esetén, binomiális 

eloszlás. 

 

Német nyelv 

 

 

Személyes vonatkozások, család  

A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai 

A családi élet, családi kapcsolatok  

A családi élet mindennapjai, otthoni teendők 

Egyén és család nálunk és a célországban, személyes tervek 

 

Ember és társadalom  

A tizenévesek világa: kapcsolat a kortársakkal, felnőttekkel 

Női és férfi szerepek 

Felelősségvállalás másokért, rászorulók segítése 

Hasonlóságok és különbségek az emberek között, tolerancia (pl. fogyatékkal élők) 

A másik ember külső és belső jellemzése, baráti kör 

Ünnepek, családi ünnepek 

Öltözködés, divat, vásárlás, szolgáltatások 

 



Környezetünk 

Az otthon, a lakóhely és környéke: szoba, lakás … 

A városi és a vidéki élet összehasonlítása, a lakóhely nevezetességei, szolgáltatások, 

szórakozási lehetőségek 

Környezetvédelem a szűkebb környezetünkben: Mit tehetünk környezetünkért és a természet 

megóvásáért, fenntarthatóságáért? 

Időjárás, éghajlat 

Növények és állatok a környezetünkben 

 

Az iskola 

Saját iskola bemutatása, sajátosságok: szakmai képzés 

Tantárgyak, szakmai tárgyak, érdeklődési kör, tanulmányi munka, órarend 

A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe, fontossága, például a választott szakmában. 

Az internet szerepe az iskolában, a tanulásban. 

Az iskolai élet tanuláson kívüli eseményei.  

Iskolai hagyományok nálunk és a célországokban. 

 

A munka világa 

Diákmunka, nyári munkavállalás 

Foglalkozások és a szükséges kompetenciák 

A képzési iránynak megfelelő szakmák 

Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába állás 

Önéletrajz, állásinterjú 

 

Életmód 

Az egészséges életmód (a helyes és a helytelen táplálkozás, a testmozgás szerepe az egészség 

megőrzésében, testápolás) 

Napirend, időbeosztás 

Étkezés iskolai menzán, éttermekben, gyorséttermekben 

Ételek, kedvenc ételek, étkezési szokások a családban 

Gyakori betegségek, sérülések 

Gyógykezelés (háziorvos, szakorvos, kórházak, alternatív gyógymódok) 

 

Szabadidő, művelődés, szórakozás 

Szabadidős elfoglaltságok, hobbik 

Színház, mozi, koncert, kiállítás, ….. 

Sportolás, kedvenc sport, iskolai sport 

Olvasás, rádió, tévé, videó, számítógép, internet 

Kulturális és sportélet nálunk és a célországokban 

 

Utazás, turizmus 

Utazási előkészületek, egy utazás megtervezése, megszervezése 

Az egyéni és a társas utazás előnyei és hátrányai 

Turisztikai célpontok, nyaralás itthon, illetve külföldön 



A közlekedés eszközei, lehetőségei tömegközlekedés 

 

Tudomány és technika 

Népszerű tudományok, ismeretterjesztés 

A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben 

Az internet szerepe a magánéletben, a tanulásban és a munkában 

 

Rajz és vizuális kultúra 

 

 

1. Alkotás  

 

Vizuális nyelv  

 

A vizuális nyelv elemeinek és eszközeinek (pont, vonal, sík- és térforma, tónus, szín) adott 

célnak megfelelő használata.  

Adott célnak megfelelő kompozíció létrehozása.  

Kontrasztokkal történő kiemelés használata és értelmező ábrázolása.  

Színharmóniák, színkontrasztok használata.  

A vizuális nyelv eszközeinek használata különböző kontextusban.  

 

Technikák  

 

Az adott technika adekvát használata.  

Jártasság a szabadkézi rajzban - ceruzával, tollal.  

Jártasság a műszaki jellegű rajzban - ceruzával, szerkesztőeszközökkel.  

Jártasság egyes festőtechnikákban - akvarellel vagy temperával.  

Jártasság egy további szabadon választott technika alkalmazásában (pl. mintázás, vegyes 

technikák, fotó, videó, számítógép, kézműves technikák).  

 

 

Ábrázolás, látványértelmezés  

 

Formaértelmezés 

  

Térértelmezés 

 

Színértelmezés 

 

Ábrázoló jellegű rajz készítése során a látvány főbb arányainak, formájának megfigyelése és 

helyes visszaadása.  

Egyszerű tárgyak formakapcsolatait bemutató rajz készítése (pl. szabásrajz, szerkezeti 

vázlat).  

 

Látvány alapján, az ábrázolás során a nézőpont következetes megtartása.  



Beállítás alapján a térmélység megjelenítése.  

A választott térábrázolási rendszer következetes alkalmazása szabadkézi rajzban.  

Látvány vagy ábra alapján a térábrázolási konvenciók (vetületi ábrázolás, axonometrikus 

ábrázolás, két iránypontos perspektivikus ábrázolás) következetes alkalmazása szabadkézi 

rajzban.  

 

Beállítás alapján szín és fényviszonyok helyes visszaadása.  

 

Megjelenítés, közlés, kifejezés, alkotás  

 

Kompozíció  

 

Érzelmek  

 

Folyamat, mozgás, idő  

 

 

Kép- és szöveg  

 

 

 

Tárgyak és környezet  

 

Kompozíció létrehozása megadott szempontok alapján.  

 

Érzelmek, lelkiállapotok vizuális kifejezése. 

  

Folyamat, történet bemutatása értelmezhető képsorozatokban (pl. folyamatábra, képes 

forgatókönyv). 

 

Kép- és szövegszerkesztés hagyományos technikával.  

Adott tartalomnak megfelelő betűtípus és kompozíció kiválasztása.  

 

Egyszerű csomagolás tervezése adott funkcióra.  

Egyszerű terek átalakításának, berendezésének megtervezése.  

 

2. Befogadás  

 

A megjelenítés sajátosságai  

 

Vizuális nyelv  

 

A vizuális közlés, kifejezés legfontosabb eszközeinek (pont, vonal, sík- és térforma, felület, 

tónus, szín, szerkezet/kompozíció, képi motívumok, kontrasztok, térábrázolási rendszerek, 

anyagok, technikák) szerepének ismerete, használata az elemzés során.  

 



Térábrázolási módok  

 

Vizuális minőségek  

 

Látványértelmezés  

 

Kontraszt, harmónia  

 

Kontextus  

 

A legjellegzetesebb térábrázolási konvenciók felismerése és lényegének ismerete.  

Vizuális minőségek differenciált megkülönböztetése.  

 

A látványértelmezésben szerepet játszó tényezők ismerete és alkalmazása az elemzés során.  

Színharmóniák, színkontrasztok felismerése.  

 

A vizuális közlés, kifejezés jelentését meghatározó összefüggések - kontextus - felismerése 

és használata az értelmezés, elemzés során.  

 

Technikák  

 

A vizuális közlés, kifejezés legfontosabb technikáinak felismerése.  

 

Vizuális kommunikáció  

Vizuális információ  

 

Tömegkommunikáció  

 

Fotó, mozgókép  

 

A köznapi és művészi vizuális közlésekben előforduló legfontosabb jelek,  

jelképek, motívumok értelmezése.  

A köznapi közlésekben előforduló vizuális információk értelmezése (pl. műszaki rajz, 

folyamatábra).  

 

A tömegkommunikáció legfontosabb eszközeinek, formáinak ismerete és 

megkülönböztetése.  

 

Fotó elemzése.  

A fotó legfontosabb műtípusainak ismerete.  

Álló- és mozgóképi reklámanyag képi hatásának elemzése.  

 

Tárgy- és környezetkultúra  

Forma és funkció  

 

Tervező folyamat  



 

Népművészet  

 

A tárgyról leolvasható információk ismerete.  

Különböző korokból és kultúrákból származó tárgyak és objektumok (pl. épület, építmény) 

forma- és funkcióelemzése.  

Tárgyak, épületek stílusjegyek alapján történő csoportosítása.  

 

A tervező, alkotó folyamat lépéseinek ismerete.  

A tárgyi néprajz és népművészet fogalmának ismerete.  

 

Egy választott néprajzi tájegység életmódjának, tárgykultúrájának ismerete  

 

Kifejezés és képzőművészet  

Művészeti ágak  

 

Műfajok  

 

Művészettörténeti korszakok, irányzatok  

 

Stílusjegyek 

Alkotások és alkotók  

 

Műelemző módszerek  

 

Mű és környezete  

 

A művészeti ágak (képzőművészet, építészet, alkalmazott művészetek) legfontosabb 

jellemzőinek ismerete.  

 

A képzőművészet kétdimenziós (pl. festészet, fotó) és háromdimenziós (pl. szobrászat, 

installáció), valamint időbeli kifejezéssel bíró (pl. happening, multimédia) műfajainak 

ismerete.  

 

A művészeti ágak történetének, nagy korszakainak, irányzatainak ismerete (őskor, ókor, 

középkor, reneszánsz, barokk, klasszicizmus, romantika, realizmus, a századforduló és 

századelő izmusai, a XX. század második felének irányzatai és legalább egy Európán kívüli 

kultúra).  

 

Adott művek besorolása vagy csoportosítása stílusjegyeik alapján.  

 

A legjelentősebb alkotók ismerete és alkotásaik felismerése és stílus meghatározása  

A különböző művészeti ágak kiemelkedő alkotásainak elemzése a megfelelő műelemző 

módszerek alkalmazásával.  

 

A mű létrehozását meghatározó összefüggések ismerete.  



 

 

Testnevelés 

 

A középszintű érettségi vizsga témakörei: 

1. A magyar sportsikerek 

2. A harmonikus testi fejlődés 

3. Az egészséges életmód 

4. Testi képességek 

5. Gimnasztika 

6. Atlétika 

7. Torna 

8. Ritmikus gimnasztika 

9. Küzdősportok, önvédelem 

10. Úszás 

11. Testnevelési és sportjátékok 

12. Természetben űzhető sportok 

 

 

 

 

 

Történelem 

 

1. Az ókor és kultúrája 

 

1.1 Vallás és kultúra az ókori Keleten 

Az egyistenhit és a többistenhit megkülönböztetése és civilizációhoz rendelése.  

A zsidó vallás főbb jellemzői.  

Az egyes civilizációk jellegzetes kulturális emlékeinek azonosítása. 

. 

1.2 A demokrácia kialakulása Athénban 

A spártai állam.  

Az athéni demokrácia intézményei, működése. 

. 

1.3 A görög hitvilág, művészet, tudomány 



A görög hitvilág néhány jellemző vonása (pl. többistenhit, halhatatlan istenek), a 

legfontosabb istenek nevének ismerete.  

A klasszikus kor és a hellenizmus kimagasló kulturális emlékeinek azonosítása.  

A görög tudomány egyes területeinek (történetírás, orvoslás, matematika, filozófia) 

megnevezése egy-egy alkotó hozzárendelésével. 

 

1.4 A római köztársaság virágkora és válsága, az egyeduralom kialakítása 

A pun háborúk társadalmi és politikai következményei.  

Augustus principátusának jellemző vonásai korabeli források alapján. 

 

1.5 A római hitvilág, művészet, tudomány 

A római művészet kiemelkedő építészeti alkotásainak felismerése, az épületek funkciójának 

megnevezése.  

A római civilizáció pannóniai emlékei. 

1.6 A kereszténység kialakulása és elterjedése 

A kereszténység főbb tanításai újszövetségi források alapján.  

A keresztény egyház történetének jelentősebb személyiségei. 

 

2. A középkor 

 

2.1 A feudális társadalmi és gazdasági rend jellemzői 

A középkori uradalom jellemző vonásai (pl. vár, majorság, jobbágytelek).  

A mezőgazdasági technika fejlődésének néhány jellemző mozzanata a X-XI. században. A 

hűbériség jellemző vonásai. 

 

2.2 A nyugati és keleti kereszténység eltérő fejlődése 

Az egyház szerepe a középkori művelődésben és a mindennapokban.  

Az ortodox és a nyugati kereszténység elterjedése.  

Az egyházszakadás. 

 

2.3 Az iszlám vallás és az arab világ 

Az iszlám vallás kialakulása és főbb tanításai. 

 

2.4 A középkori városok 

Egy középkori város jellemzőinek bemutatása.  

A középkori céhes ipar bemutatása. 

 

2.5 Művelődés és mindennapok a középkorban 

A romanika és a gótika stílusjegyeinek felismerése konkrét műalkotásokon vagy ábrán. A 

lovagi kultúra és értékrend néhány elemének ismerete. 

 

2.6 A humanizmus és a reneszánsz Itáliában 

Néhány itáliai reneszánsz műalkotás azonosítása, alkotójának megnevezése.  

A humanizmusra és a reneszánszra jellemző jegyek elemzése források alapján. 

 

2.7 Az angol és a francia rendi állam működése 



A rendi állam működésének értelmezése forrás vagy ábra alapján. 

. 

2.8 Az Oszmán Birodalom terjeszkedése 

Az Oszmán Birodalom katonai rendszerének jellemző vonásai, források alapján.  

Az oszmán hódítás irányai, legfontosabb állomásai a XIV-XVI. században. 

 

3. A középkori magyar állam megteremtése és virágkora 

 

3.1 A magyar nép őstörténete és vándorlása 

A magyar nép kialakulásának legfontosabb állomásai, a nyelvészeti, régészeti és néprajzi 

bizonyítékok jelentősége.  

A magyar nép vándorlása térkép alapján. 

 

3.2 A honfoglalástól az államalapításig 

A honfoglalás.  

A honfoglaló magyarság társadalma és életmódja, források alapján. 

 

3.3 Géza fejedelem és István király műve 

Géza fejedelemsége.  

Szent István államszervező tevékenysége.  

Szent István egyházszervező tevékenysége korabeli források tükrében. 

 

3.4 Az Árpád-kor jelentős uralkodói (Szent László, Könyves Kálmán, II. András, IV. Béla) 

Az új rend megszilárdulása Szent László és Könyves Kálmán idején. A tatárjárás és 

következményei. 

 

3.6 Társadalmi és gazdasági változások Károly Róbert, Nagy Lajos, Luxemburgi Zsigmond 

idején 

Károly Róbert gazdasági reformjai. A magyar városfejlődés sajátosságai az Anjouk és 

Zsigmond korában. 

 

3.7 A Hunyadiak 

Hunyadi János harcai a török ellen: Mátyás király uralkodói portréja intézkedései alapján. 

 

3.8 Kultúra és művelődés 

Jelentős Árpád- és Anjou-kori művészeti emlékek felismerése. Mátyás király és a 

reneszánsz. 

 

4. Szellemi, társadalmi és politikai változások az újkorban 

 

4.1 A nagy földrajzi felfedezések és következményei 

A nagy földrajzi felfedezések legfontosabb állomásai térkép alapján.  

A földrajzi felfedezések legfontosabb következményei. 

 

4.2 Reformáció és katolikus megújulás 



A reformáció főbb irányzatai források alapján (lutheránus, kálvinista).  

A katolikus megújulás, az ellenreformáció kibontakozása.  

A barokk stílus jellemzői források alapján. 

 

4.3 A parlamentáris monarchia megszületése Angliában 

A parlamentáris monarchia főbb jellemzői.  

Az alkotmányos monarchia működése. 

 

4.4 A tudományos világkép átalakulása, a felvilágosodás 

A felvilágosodás legjelentősebb gondolatai és főbb képviselői források alapján. 

 

4.5 A felvilágosult abszolutizmus Ausztriában és Poroszországban 

A felvilágosult abszolutizmus jellemző vonásai. 

 

5. Magyarország függetlenségi harcai és újjászerveződése a Habsburg Birodalomban 

 

5.1 A mohácsi csata és az ország három részre szakadása 

A középkori magyar állam hanyatlása és bukása.  

Az ország három részre szakadása. Végvári küzdelmek. 

 

5.2 Az Erdélyi Fejedelemség virágkora 

Bethlen Gábor kül- és belpolitikája.  

Gazdaság és kultúra Erdély aranykora idején. 

 

5.3 A török kiűzése és a Rákóczi-szabadságharc 

A török kiűzése.  

A Rákóczi-szabadságharc kitörésének okai.  

Kölcsönös engedmények a szatmári békében. 

 

5.4 Demográfiai, nemzetiségi, társadalmi és gazdasági változások 

Demográfiai változások, a nemzetiségi arányok átalakulása Magyarországon a XVIII. 

században.  

A hazai mezőgazdaság és ipar jellemzői a XVIII. században. Mária Terézia és II. József. 

 

5.5 Művelődés, egyházak, iskolák 

A hazai reformáció és a barokk kultúra kiemelkedő alakjai és alkotásai. 

 

6. A polgárosodás kezdetei és kibontakozása Magyarországon 

 

6.1 A reformmozgalom kibontakozása, a polgárosodás fő kérdései 

A reformkor fő kérdéseinek bemutatása. Széchenyi és Kossuth reformprogramja. 

 

6.2 Az átalakuló társadalom és életformák, új elemek a gazdasági életben 

A magyar társadalom rétegződése és életformái.  

A gazdasági átalakulás lényegi elemei. 

 



6.3 A reformkori művelődés, kultúra 

A nemzeti ébredés. A korszak meghatározó művészeti alkotásai. 

 

6.5 A pozsonyi országgyűlés, a pesti forradalom és az áprilisi törvények 

A pesti forradalom eseményeinek bemutatása.  

Az áprilisi törvények jelentősége és fontosabb pontjainak elemzése. 

 

6.7 A szabadságharc legfontosabb csatái; a Függetlenségi Nyilatkozat; a szabadságharc 

veresége és a megtorlás 

A főbb hadjáratok, a katonai erőviszonyok bemutatása.  

A Függetlenségi Nyilatkozat megszületésének politikai körülményei.  

A vereség okai, a megtorlás formái. 

 

6.8 A kiegyezés előzményei és megszületése 

A kiegyezés megszületésének okai.  

A kiegyezés tartalma és értékelése. 

 

6.9 Gazdasági eredmények és társadalmi változások a dualizmus korában (pl. az iparosítás, 

a városiasodás) 

Kibontakozó ipar, fejlődő mezőgazdaság, közlekedés. Budapest világvárossá fejlődése. 

 

6.11 A tudományos és művészeti élet fejlődése 

A tömegkultúra néhány jelensége Magyarországon (pl. divat, szórakozás, sport, sajtó).  

A magyar tudomány és művészet néhány kiemelkedő személyisége. 

 

7. A polgári átalakulás, a nemzetállamok és az imperializmus kora 

 

7.2 A francia polgári forradalom politikai irányzatai, az Emberi és Polgári Jogok 

Nyilatkozata 

Az egyes politikai irányzatok főbb jellemzőinek felismerése.  

Az Emberi és Polgári Jogok Nyilatkozatának alapkérdései. 

 

7.4 A XIX. század eszméi 

A korszak főbb eszmeáramlatainak (liberalizmus, nacionalizmus, konzervativizmus és 

szocializmus) jellemzői források alapján. 

 

7.5 Az ipari forradalom és következményei 

Az ipari forradalom legjelentősebb területei (könnyűipar, nehézipar, közlekedés) és néhány 

találmánya.  

Az ipari forradalom hatása a gazdaságra, a környezetre és az emberre. 

 

7.6 Az egységes Németország, Olaszország és az USA kialakulása 

Az USA kialakulása és nagyhatalommá válása.  

A német és az olasz nemzetállam kialakulása. 

 

7.7 Hatalmi viszonyok, katonai-politikai szövetségek a századfordulón 



A szövetségi rendszerek kialakulásának okai az első világháború előtt.  

Gyarmatok és gyarmattartók a századfordulón. 

 

7.8 Tudományos, technikai felfedezések, újítások és következményeik 

A második ipari forradalom alapvető vonásainak bemutatása.  

A technikai fejlődés hatása a környezetre és az életmódra. 

 

 

8.1 Az első világháború jellege, jellemzői; a Párizs környéki békék 

 

Az első világháború főbb jellemzői.  

A Párizs környéki és washingtoni békék területi, etnikai vonatkozásainak elemzése. 

 

8.2 A gazdaság és a társadalom új jelenségei a fejlett világban 

A modern életforma néhány jellegzetessége (pl. mozi, autó).  

A nők szerepének változása. 

 

8.5 Az 1929-33-as gazdasági válság és következményei 

A világválság kialakulásának okai.  

A válság néhány gazdasági és társadalmi hatása. 

 

8.6 A nemzetiszocializmus hatalomra jutása és működési mechanizmusa 

Hitler hatalomra kerülésének körülményei.  

A náci Németország jellemzői. 

 

8.7 A bolsevik ideológia és a sztálini diktatúra az 1920-30-as években 

A bolsevik hatalomátvétel körülményei.  

A sztálini diktatúra működésének jellemzői. 

 

8.8 A második világháború jelentős fordulatai 

A világháború főbb csomópontjai és a háború jellemzői. 

 

8.9 A hidegháború és a kétpólusú világ jellemzői 

Az ENSZ létrejötte, működése.  

A hidegháború kialakulásának alapvető okai. 

 

8.10 A szocialista rendszerek bukása 

A szocialista országok gazdaságának és társadalmának főbb jellemzői.  

A európai szocialista rendszer összeomlásának okai. 

 

9.1 Magyarország részvétele az első világháborúban 

 

9.2 Őszirózsás forradalom és tanácsköztársaság 

 

9.3 A trianoni béke 



A trianoni béke dokumentumainak elemzése.  

Trianon gazdasági és etnikai hatásai. 

9.4 A Horthy-rendszer jellege és jellemzői 

A Horthy-rendszer legfőbb jellemzői (pl. revizionizmus, király nélküli alkotmányos 

királyság).  

Az ellenforradalmi rendszer konszolidációjának legfontosabb lépései. 

 

9.5 Művelődési viszonyok és az életmód 

Társadalmi rétegződés és életmód a húszas-harmincas években. 

 

9.6 A magyar külpolitika mozgástere, alternatívái 

A magyar külpolitika főbb irányai, kapcsolatai a két világháború között. 

 

9.7 Magyarország háborúba sodródása és részvétele 

Magyarország fegyveres semlegessége és a területi revízió.  

Magyarország háborúba sodródása és részvétele a Szovjetunió elleni harcokban. 

 

9.8 A német megszállás és a holocaust Magyarországon 

Magyarország német megszállása.  

A holocaust Magyarországon.  

A sikertelen kiugrás és a nyilas hatalomátvétel. 

 

10.1 A szovjet felszabadítás és megszállás 

A szovjet felszabadítás és megszállás.  

Az ország háborús emberáldozata és anyagi vesztesége. 

 

10.2 A határon túli magyarság sorsa 

A magyarság helyzetének főbb jellemzői a szomszédos országokban a XX. század második 

felében. 

 

10.3 A kommunista diktatúra kiépítése és működése 

A rendszer működése a Rákosi korszakban.  

A proletárdiktatúra mindennapjai. 

 

10.4 Az 1956-os forradalom és szabadságharc 

Az 1956-os forradalom és szabadságharc kitörésének okai és főbb eseményei.  

A megtorlás megnyilvánulási formái, áldozatai. 

 

10.5 A Kádár-rendszer jellege, jellemzői 

A rendszer jellemzői a Kádár korszakban. 

 

10.6 A rendszerváltozás 

A rendszerváltozás céljai és következményei (pl. szabadságjogok, függetlenség). 

 

 

11. A jelenkor 



 

11.1 A közép-európai régió jellemzői, távlatai, a posztszovjet rendszerek problémái 

A közép-európai országok néhány közös jellemzőjének bemutatása az 1990-es években. 

 

11.2 Az európai integráció története 

Az Európai Unió legfontosabb intézményei. 

 

11.3 A "harmadik világ" 

A fejlődő országok főbb problémái (népességnövekedés, szegénység, élelmezési és 

adósságválság). 

 

11.4 Fogyasztói társadalom; ökológiai problémák, a fenntartható fejlődés 

A technikai civilizáció és a gazdasági növekedés hatása a természeti környezetre (alapvető 

összefüggések felismerése). 

 

11.5 A globális világ kihívásai és ellentmondásai 

A piacgazdaság tendenciái. 

 

11.6 Közép-Kelet-Európa és a Balkán a rendszerváltozás után 

Nemzeti, etnikai, vallási kisebbségek helyzetének összehasonlítása néhány országban (pl. 

Románia, Magyarország, Ukrajna). 

 

12. A mai magyar társadalom és életmód 

 

12.1 Alapvető állampolgári ismeretek 

Az emberi jogok ismerete és a jogegyenlőség elvének bemutatása.  

Az állampolgári kötelességek. 

 

12.2 Etnikumok és nemzetiségek a magyar társadalomban 

Nemzetiségek a mai magyar társadalomban (számuk, arányuk, helyzetük, intézményeik). A 

romák a mai magyar társadalomban. 

 

12.3 A parlamenti demokrácia működésé és az önkormányzatiság 

A választási rendszer lényegi elemei.  

A helyi önkormányzat feladatai, szervezeteinek és működésének bemutatása. 

 

12.4 Társadalmi, gazdasági és demográfiai változások 

Demográfiai változások Magyarországon az elmúlt fél évszázadban. 

 

12.5 A szociális piacgazdaság programja 

A szociális piacgazdaság fontosabb elemeinek felismerése megadott szempontok alapján. 

 

 

Ágazati szakmai érettségi témakörök feldolgozás alatt. 
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A Sajátos Nevelési Igényű tanulókkal összefüggő pedagógiai tevékenység 

 

A sajátos nevelési igényű tanulók különleges gondozási igénye biológiai, pszichológiai és 

szociális tulajdonság-együttes, amely a tanuló nevelhetőségének, oktathatóságának, 

képezhetőségének az átlagtól eltérő jellegzetes különbségeit fejezi ki. A tanulók között 

fennálló – egyéni adottságokból és igényekből adódó – különbségeket iskolánk a helyi 

pedagógiai program kialakításakor figyelembe vette. 

A sajátos nevelési igény kifejezi: 

- a tanuló életkori sajátosságainak fogyatékosság által okozott részleges vagy teljes körű 

módosulását, 

- az iskolai tanuláshoz szükséges képességek részleges vagy teljes kiesését, fejletlenségét, 

lassúbb ütemű és az átlagtól eltérő szintű fejleszthetőségét. 

 

A középiskolába bekerülő SNI tanulók döntő többsége már érvényes – esetleg lejárt 

érvényességű – szakértői véleménnyel, gondozási számmal rendelkezik és ideális esetben 

pedagógiai megsegítésben részesült. Ritka kivételként előfordulhat, hogy csak középiskolás 

korban merül fel a tanulási zavar lehetősége (esetleg ezen az iskolaszinten válik a probléma a 

továbbhaladást fenyegető tényezővé), ebben az esetben az illetékes Pedagógiai Szakszolgálat, 

valamint a helyi Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság 

közreműködésének segítségével ezek a tanulók is SNI státuszt szerezhetnek, a probléma 

súlyosságától függően. 

Iskolánk felvállalja az SNI diákok integrált oktatását, egyben kötelezettséget vállal a tanulók 

képzett szakember segítségével történő fejlesztésére, fejlődésük nyomon követésére, a 

felülvizsgálatok kérésére és azok határidejének pontos betartására, a szakértő véleményben 

leírt és javasolt könnyítések, mentesítések biztosítására is. A tét nem kicsi: a tanulók nagy 

többsége egy vagy akár több tantárgyból – állapotuktól függően – értékelés és minősítés alóli 

mentességet kérhet, ami adott esetben a tanuló számára egyet jelenthet a középiskola 

elvégezhetőségével.  

Az SNI gyermekek integrálása az iskolára tehát mind hétköznapi, mind adminisztratív 

értelemben véve többletterheket ró, továbbá a sajátos nevelési igény a szokásos tartalmi és 

eljárásbeli differenciálástól eltérő, nagyobb mértékű differenciálást, speciális eljárások 

alkalmazását, illetve kiegészítő fejlesztő, korrekciós, habilitációs, rehabilitációs, valamint 

terápiás célú pedagógiai eljárások alkalmazását teszi szükségessé. 

 

 

A sajátos nevelési igényű tanulók ellátása 

 

 

Iskolánk felvállalja az SNI diákok integrált oktatását, egyben kötelezettséget vállal a tanulók 

képzett szakember segítségével történő fejlesztésére, fejlődésük nyomon követésére, a 

felülvizsgálatok kérésére és azok határidejének pontos betartására, a szakértő véleményben 

leírt és javasolt könnyítések, mentesítések biztosítására is. A tét nem kicsi: a tanulók nagy 

többsége egy vagy akár több tantárgyból – állapotuktól függően – értékelés és minősítés alóli 

mentességet kérhet, ami adott esetben a tanuló számára egyet jelenthet a középiskola 

elvégezhetőségével.  



Az SNI gyermekek integrálása az iskolára tehát mind hétköznapi, mind adminisztratív 

értelemben véve többletterheket ró, továbbá a sajátos nevelési igény a szokásos tartalmi és 

eljárásbeli differenciálástól eltérő, nagyobb mértékű differenciálást, speciális eljárások 

alkalmazását, illetve kiegészítő fejlesztő, korrekciós, habilitációs, rehabilitációs, valamint 

terápiás célú pedagógiai eljárások alkalmazását teszi szükségessé. 
 

 

Helyzetelemzés 

Iskolánk tudatosan vállalja az SNI tanulók integrált nevelését-oktatását, s fogadjuk az Alapító 

okiratban meghatározott különleges bánásmódot igénylő gyermekeket: az enyhe értelmi és a 

pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartás-szabályozási zavarral) 

küzdő tanulókat. 

Iskolánkban az utóbbi években állandóságot mutat azon tanulóknak a száma, akiknél az 

olvasás, írás, helyesírás gyengeségében gyökerező súlyos tanulási nehézségek tapasztalhatók. 

Az egyre nehezedő követelményekkel már nem tud megbirkózni sem a korábban speciális 

fejlesztésre szorult, sem az eddig problémamentes tanulók egy része. A középiskolások 

számára nincs, vagy alig van kidolgozott logopédiai terápia, ezért elsősorban marad tehát a 

tanóra óra differenciált oktatás.  

 

Tanulóink a tanórákon kívül a törvény által biztosított keretek között egyéni fejlesztési terv 

alapján egyéni és kiscsoportos szervezeti formákban pedagógiai célú rehabilitációs és 

fejlesztő foglalkozásokon vesznek részt. A tanulók képességeit folyamatosan értékeljük. A 

sikeres nevelés-oktatás céljából aktív munkakapcsolatot tartunk a szakértői bizottságokkal, a 

nevelési tanácsadóval. A tanulók részére biztosítjuk a számukra szükséges szolgáltatásokat. 

Félévkor és tanév végén szöveges értékelést kap a szülő gyermeke fejlődéséről. A 

szakemberek és az iskola tanárai esetmegbeszéléseken, problémamegoldó fórumokon 

konzultálnak a tanulók képességeinek és személyiségének fejlesztéséről. 

A SNI tanulóink rendszeresen járnak iskolába, részt vesznek a fejlesztő foglalkozásokon. 

Örülnek eredményeiknek, a szülők többsége rendszeresen részt vesz a szülői értekezleteken és 

a fogadó órákon.  

 

Iskolánk rehabilitációs tevékenységének jellege: 

- kompetencia alapú tanítás-tanulás, 

- órai differenciált foglalkozás, kooperatív technikák alkalmazása, 

- komplex képességfejlesztés, 

- pedagógiai célú rehabilitációs fejlesztő foglalkozások egyéni fejlesztési terv szerint a 

szakértői bizottság javaslata alapján. 

A rehabilitációs tevékenységeket végző szakember pszichopedagógia szakos 

gyógypedagógus, de van az intézményben pszichológus is. 

A fejlesztő foglalkozásokat egy külön kialakított fejlesztő tanteremben tartják a szakemberek, 

ahol megfelelő szakmai eszközpark áll rendelkezésre. A grafomotorikát, a különböző 

részképességeket, a kommunikációs képességeket fejlesztő eszközök mellett számítógépes 

fejlesztő programok segítik a tanulók sokoldalú fejlesztését. 
 



 

 Alapelvek 

 

Alapelvünk a tanulók egyéni haladási üteméhez igazodó, önmagukhoz mért fejlődést értékelő, 

sikerélményt biztosító, a reális életlehetőségeket folyamatosan szem előtt tartó nevelés és 

oktatás megvalósítása. 

 

A NAT alkalmazása az SNI tanulók iskolai nevelésében, oktatásában is alapdokumentumunk, 

a benne meghatározott kiemelt fejlesztési feladatok az SNI tanulók számára is érvényesek.  

 
 

A habilitációs/rehabilitációs ellátás közös elvei: 

- A sajátos nevelési igényű tanulók nevelésében, oktatásában intézményünk egész nevelési-

oktatási rendszerét átfogó, hosszú távú habilitációs, rehabilitációs célok és feladatok 

határozzák meg, melyeket az intézmény pedagógiai programja tartalmaz. 

- A habilitációs, rehabilitációs tevékenység olyan nevelőtestületi együttműködésben 

kialakított és szervezett nyitott tanítási-tanulási folyamatban valósul meg, mely az egyes 

tanulók vagy tanulócsoportok igényeitől függő eljárások, időkeret, eszközök, módszerek, 

terápiák alkalmazását teszi szükségessé. 

 
 

A habilitációs, rehabilitációs tevékenység közös célja és feladatai: 

- a meglévő ép funkciók erősítése és bevonása a hiányok pótlása érdekében, 

- a hiányzó vagy sérült funkciók helyreállítása, újak kialakítása, 

- a különféle funkciók egyensúlyának kialakítása, 

- a szükséges speciális eszközök elfogadtatása, használatuk megtanítása, 

- az egyéni sikereket segítő, a társadalmi együttélés szempontjából kívánatos kompetenciák 

kialakítása. 

 
 

A habilitációs, rehabilitációs tevékenységet meghatározó tényezők: 

- a sérülés típusa, súlyossága, 

- a sérülés kialakulásának ideje, 

- az SNI tanuló életkora, állapota, műtétei, képességei, készségei, kognitív funkciói, 

meglévő ismeretei, 

- a társadalmi integráció kívánalmai: egyéni életút, továbbtanulás, pályaválasztás, lehetőség 

szerint önálló életvitel. 

 



A rehabilitációs foglalkozások heti időkeretét az Nkt.-ban és a szakértői bizottság 

szakvéleményében foglaltak szerint biztosítjuk. 

A sajátos nevelési igényű tanulók heti egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs, 

rehabilitációs tanórai foglalkozásainak számát a mellékelt táblázat alapján számítjuk ki az 

intézményünkben járó tanulók függvényében. ( 2011. évi CXC. törvény 6. melléklete alapján) 

 

 

A tanulók 

finanszírozott heti 

foglalkoztatási 

időkerete1 

    
A sajátos nevelési igényű tanulók heti egészségügyi és pedagógiai 

célú habilitációs, rehabilitációs tanórai foglalkozásainak száma 

2  

       
EA értelmi 

fogya- 

tékos 

EB 

gyen- 

génlátó 

EC vak, 

nagyot- 

halló, mozgás- 

és beszéd- 

fogyaté- 

kos 

EE siket és 

autista 
EF 

egyéb 

3                   

4         3 7 8 10 3 

5         3 7 8 10 3 

6         3 7 8 10 3 

7         3 7 8 11 3 

8         3 8 9 11 3 

9         3 8 9 11 3 

10         4 8 10 12 4 

11         4 8 10 12 4 

12 Nyelvi előkészítő 
és Híd-

évfolyamok 

25 5 30 56 2   3 4 9 10 13 4 

13 kilencedik 
évfolyam 

30 5 35 57 2 2 3 4 9 10 13 4 

14 tizedik évfolyam 31 5 36 57 2 2 3 4 9 11 14 4 

15 tizenegyedik 

évfolyam 
30 5 35 58 2 2 3 5 11 12 15 5 

16 tizenkettedik 

évfolyam 
30 5 35 58 2 2 3 5 11 12 15 5 

 

Megjegyzés: Az alapító okiratban megjelölt fogyatékossági típusok és óraszámok vastagon 

kiemelve. 

 

 

A rehabilitációs foglalkozások diszlexia, diszortográfia, diszgráfia, diszkalkulia, 

figyelemfejlesztést, magatartási korrekciót, komplex személyiségfejlesztést tartalmazhatnak.  

A rehabilitációs foglalkozásokat kizárólag a kötelező tanórai foglalkozásokon túl lehet 

szervezni. 



 A megvalósítás színterei 

- délutáni időszak, 

- tanulószoba, 

- gyógypedagógiai foglalkozás egyéni terápiás terv alapján. 

 

A rehabilitációs foglalkozások dokumentálása:  

- szakértői vélemény (szakértői bizottság készíti),  

- egyéni fejlesztési terv (gyógypedagógus készíti), 

- rehabilitációs órarend (az igazgatóhelyettes készíti a gyógypedagógussal 

együttműködve), 

- egyéni fejlődési lap (gyógypedagógus készíti), 

- egyéni értékelő lap (gyógypedagógus készíti). 

 

A sajátos nevelési igényű tanulókat – a szakértői vélemény alapján – az igazgató felmentheti a 

különböző feladatok végzése alól, az értékelés és minősítés alól, az ismeretek elsajátításához 

hosszabb időintervallumot is engedélyezhet, segédeszközök használatát is támogathatja úgy a 

számonkérő, mint az ismereteket elsajátító helyzetben. 

 
 

Feladatok 

 

A sajátos nevelési igényű tanulók eredményes szocializációját, iskolai pályafutását 

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

Sikerkritériumnak az SNI tanulók beilleszkedését, a többi tanulóval való együtt haladását, az 

eredményes kimeneti vizsgát tekintjük, melynek megvalósításához a következő feladatokat 

határoztuk meg: 

- Iskolánk pedagógusainak, és a szülői közösségének felkészítése a sajátos nevelési igényű 

tanulók befogadására. 

- Az együttnevelés megvalósításában, a különböző pedagógiai színtereken a habilitációs, 

rehabilitációs szemlélet érvényesítése és a sérülésspecifikus módszertani eljárások 

alkalmazása. A módszerek, módszerkombinációk megválasztásában a 

„sérülésspecifikusság” biztosításával alkalmazkodunk a sajátos nevelési igény típusához, 

az elmaradások súlyosságához, az egyéni fejlődési sajátosságokhoz. 

- Nyitott tanítási-tanulási folyamatban megvalósuló tevékenységek szervezése, amely 

lehetővé teszi az egyes gyermek vagy csoport igényeitől függő pedagógiai, esetenként 



egészségügyi eljárások, eszközök, módszerek, terápiák, a tanítás-tanulást segítő speciális 

eszközök alkalmazását. 

- A tananyag-feldolgozásnál a tantárgyi tartalmak – egyes sajátos nevelési igényű tanulók 

csoportjaira jellemző – módosulásainak figyelembevétele. 

- Szükség esetén egyéni fejlesztési terv készítése, ennek alapján egyéni haladási ütem 

biztosítása, a differenciált nevelés, oktatás céljából individuális módszerek, technikák 

alkalmazása. 

- A tanórai tevékenységek, foglalkozások során a pedagógiai diagnózisban szereplő 

javaslatok beépítése, a folyamatos értékelés, hatékonyság-vizsgálat, a tanulói 

teljesítmények elemzése alapján – szükség esetén – az eljárások megváltoztatása, az adott 

szükséglethez igazodó módszerek alkalmazása. 

- Együttműködés különböző szakemberekkel, a gyógypedagógus iránymutatásainak, 

javaslatainak beépítése a pedagógiai folyamatokba. 

 

 

Az SNI fejlesztőprogram helyi tantervbe épülő kerettantervi elemei 

A sajátos nevelési igényű tanulók esetében is a NAT-ban meghatározott egységes fejlesztési 

feladatokat kell alapul venni. A nevelési-oktatási folyamatot a tanulók lehetőségeihez, 

korlátaihoz és speciális igényeihez igazodva elsősorban a következő elvek szerint kell 

megszerveznünk: 

 a feladatok megvalósításához hosszabb idősávokat kell megjelölni ott, ahol erre szükség 

van, 

 igény szerint sajátos, a fogyatékossággal összeegyeztethető tartalmakat, követelményeket 

kell kialakítani és teljesíttetni, 

 az iskola segítő megkülönböztetéssel, egyénileg is támogatja a tanulókat, elsősorban az 

önmagukhoz mért fejlődésüket értékelve; az egyes fogyatékkal élő tanulókkal összefüggő 

feladatokról a sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának tantervi irányelve és a 

vizsgaszabályzatok adnak eligazítást. 

 

A különböző kompetenciaterületekben megjelenő ismeretek, készségek, és ezek hátterében a 

meghatározó képességek és attitűdök számos tanulási helyzetben és összefüggésben 

alkalmazhatók különféle célok elérésére, különböző problémák és feladatok megoldására, 

ezért több műveltségterülethez is köthetők. Több kompetencia egymásba fonódik, így részben 

fedik egymást, továbbá az egyikhez szükséges elemek támogatják a másik területhez 

elengedhetetlen készségek formálódását, fejlődését. Hasonló egymásra építettség jellemzi a 

képességek kibontakoztatására és a tanulás fejlesztésére irányuló célok és az egyes 

műveltségterületek viszonyát. Számos olyan fejlesztési területet említhető, amely valamennyi 

műveltségterületen a kialakítandó kompetencia részét képezi: ilyen például a kritikus 



gondolkodás, a kreativitás, a kezdeményez képesség, a problémamegoldás, az együttműködés, 

a kockázatértékelés, a döntéshozatal, az érzelmek kezelése, a kapcsolati kultúra, a társas 

tolerancia. 

A kulcskompetenciákon azokat az ismereteket, készségeket és az ezek alapját alkotó 

képességeket és attitűdöket értjük, amelyek birtokában egyrészt gyorsan alkalmazkodhatunk a 

modern világ felgyorsult változásaihoz, másrészt a változások irányát és tartalmát cselekvően 

befolyásolhatjuk. A tudásalapú társadalomban felértékelődik az egyén tanulási képessége, 

mert az emberi cselekvőképesség az élethosszig tartó tanulás folyamatában formálódik. 

A kompetenciaterület és a sérült tanuló 

Hétköznapi szóhasználatban akkor mondjuk, hogy valaki valamiben „kompetens”, ha 

valamilyen feladatra való alkalmasságáról beszélünk, képzettségének megfelelően vagy 

beosztásához viszonyítottan. Pedagógiai szempontból a kompetencia meghatározott funkció 

teljesítésére való alkalmasság. Az alkalmasság döntések, és kivitelezések által érvényesül. A 

döntések feltétele a motiváltság, a kivitelezéseké pedig a képesség. Ennek értelmében a 

kompetencia valamely funkciót szolgáló motívum- és képességrendszer, amelybe 

beletartoznak a motívumok (szükségletek, vágyak, magatartási szokások, attitűdök, előítéletek 

stb.), az érzelmek, és a képességek, valamint az ezekhez tartozó cselekvési szokások, 

készségek és ismeretek. A kompetencia pszichológiailag meghatározott rendszer, amelyben a 

képességek és készségek sajátos szisztémába szerveződnek. Viszonylag kevés elemből 

nagyon változatos, sokféle kombináció jöhet létre. A tanítási-tanulási folyamatokban 

kialakítható kompetenciák – kulcskompetenciák. 

A középfokú nevelés-oktatás szakaszában 9-12. évfolyamon a cél elsősorban az ismeretek 

megerősítése, szintetizálása, a tudáselemek rendszerbe illesztése, alkalmazása, a 

pályaorientáció, az önálló életvezetési technikák tudatos gyakorlása. A tanulók eltérő 

képességprofilja, iskolai életének különbözősége, egyéni fejleszthetőségi prognózisa esetén is 

kiemelt cél, hogy a tanulók az integrált keretek között történő – nevelés, oktatás során 

elsajátítsák azokat az ismereteket és készségeket, amelyek az önálló életvitelhez, a 

munkaerőpiacra történő belépéshez, megmaradáshoz és az egész életen át tartó tanulás 

megalapozásához elengedhetetlenül szükségesek. 

Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakasz a szakközépiskola szakképző évfolyamain 

szakmai vizsgára történő felkészítést nyújtó képzés folyik. Az államilag elismert, az Országos 

Képzési Jegyzékben (OKJ) szereplő szakképesítésekre való felkészítés esetén a szakképzési 

évfolyamok száma az OKJ-ban megjelölt képzési idő, illetve – a Nemzeti alaptantervben 

biztosított lehetőség alapján – a sajátos nevelési igény típusához igazodó nyújtott képzési idő 

szerint történhet. A szakképzési évfolyamokon is kiemelt szerepet kap a tanulók 

adottságaihoz igazodó készség- és képességfejlesztés, a komplex személyiségfejlesztés. 

  

A nevelés, oktatás, képzés célja: 

 a még meglévő tudásbeli és szociális hátrányok felszámolása, 



 a tanuláshoz, szakmatanuláshoz, munkába álláshoz szükséges motiváció megteremtése, 

erősítése, 

 a szakmai vizsgára való felkészítés, 

 munkavégzésre való szocializálás, munkavállalói magatartás kialakítása, a tanulók 

élettervezésének elősegítése, önálló életvezetés megalapozása. 

 

A pszichés fejlődés zavarai miatt nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan 

akadályozott tanulók (részképességzavar)  

A pszichés fejlődési zavarral küzdő tanulók csoportjába azok a tanulók tartoznak, akik az 

iskolai teljesítmények és a viselkedésszabályozás területén a kognitív, emocionális-szociális 

képességek eltérő fejlődése, a kialakult képességzavarok halmozott előfordulása miatt egyéni 

sajátosságaik figyelembevételével fokozott pedagógiai, pszichológiai megsegítést, 

gyógypedagógiai segítséget igényelnek. Tanulási és viselkedési problémájuk specifikus 

tanulási zavarok, azaz 

- diszlexia, 

- diszortográfia, 

- diszkalkúlia, 

- diszgráfia és diszpraxia, mint a motoros képességek fejlődési zavara, valamint ezek 

maradványtüneteinek fennállása, 

- a fentiek együttjárása miatt a kevert specifikus tanulási zavarok; 

- hiperaktivitás és figyelemzavar; továbbá 

- a szocio-adaptív folyamatok zavarai, az érzelmi kontroll, ön, vagy mások felé irányuló 

agresszió, a szorongás, az én-szabályozás gyengeségét mutató magatartásjellemzők, az 

alkalmazkodóképesség, a célirányos viselkedés, az önszervezés, valamint a metakogníció 

eltérő fejlődésében mutatkozik meg. 

A normalitás övezetébe tartozó értelmi összteljesítményük mellett megjelenő teljesítmény- és 

viselkedészavaraik a pszichikus képességek egyenetlen fejlődésének következtében alakulnak 

ki, és gyakran mutatnak az idegrendszeri folyamatok diszharmonikus szerveződéséből eredő 

együtt-járást. Minthogy gyakran élnek át kudarchelyzetet, az iskolai teljesítményelvárások 

iránti közömbösség, elutasítás, illetve önértékelési zavarok, különböző jellegű beilleszkedési 

problémák alakulhatnak ki. Ezek a sajátosságok az életkor előrehaladásával a társadalmi 

beilleszkedés szempontjából fokozott veszélyeztetettséget idézhetnek elő. 

A tanítás-tanulás folyamatában a részképességzavarok körébe elsősorban az alapvető 

eszköztudás (olvasás, írás, számolás) elsajátításának és képességének deficitjeit, valamint az 

általuk kiváltott következményes magatartási és/vagy tanulási zavarok komplex 

tünetegyüttesét soroljuk. E fogyatékosság deficiál-diagnosztikai jellemzője, hogy a 



részképességben az intelligencia szintjének ellentmondó súlyos teljesítménybeli elmaradás, 

teljesítményszóródás mutatható ki a mozgás-koordináció és a beszéd szintje között. 

Kiemelt célok, feladatok 

- Kudarctűrő képesség növelése. 

- A tanulási zavarok kialakulásáért felelős funkciók fejlesztése. 

- A sajátos nevelési igényű tanulók túlterhelésének elkerülése a fejlesztő folyamatban. 

- Tankötelezettségük teljesítését szakember segítségével végezzék. 

- Önbizalom, önismeret, önértékelés fejlesztése, reális énkép kialakítása. 

- Pontos diagnózis és fejlesztési szempontok, módszerek igénylése, vizsgálatok 

elvégeztetése. 

- A tanuló fejlettségének megfelelően egyéni továbbhaladás biztosítása. 

- Testnevelés és sport műveltségi területen az első tanévben szenzoros integrációs 

program és/vagy gyógyúszás alkalmazása. 

- Önállóságra nevelés. 

 

Kiemelt feladatok diszlexia, diszgráfia esetén: 

- testséma megfelelő szintű tudatosítása, 

- téri és időrelációk kialakítása praktikus és verbális szinten, 

- vizuomotoros koordináció gyakorlása, 

- látás, hallás, mozgás koordinált működtetése, 

- beszédfejlesztés, aktív szókincs bővítése, helyes ejtése, 

- verbális figyelem és emlékezet, intenzív fejlesztése, 

- hang–betű kapcsolat kialakítása; fonémahallás fejlesztése, 

- makacs betűtévesztések kiküszöbölése (egymástól távol tanítjuk, sok mozgással, 

hangoztatással, pl.: b-d-p, o-ó, u-ú, ü-ű, ö-ő), 

- figyelem megosztása az olvasástechnika és a szöveg tartalma között, 

- toldalékok körültekintő olvasása, 

- olvasástechnika, tempó fejlesztése, 



- olvasás-írás tanítása (esetleg újratanítása) hangoztató, elemző vagy diszlexia 

prevenciós módszerrel, 

- olvasás, írás készségének folyamatos gondozása az egész iskolai pályafutás alatt, 

- idegen nyelv oktatása speciális módszerekkel, auditív megközelítéssel, 

- segítő környezet folyamatosan álljon rendelkezésre, 

- kompenzáló technikák alkalmazása valamennyi tantárgy tanulása során, 

- olvasásképtelenség esetén a tanulás segítése a szövegek auditív tolmácsolásával, gépi 

írással, szövegszerkesztő használatának megtanításával és alkalmazásával. 

A megvalósítás színterei: tanóra, fejlesztő, felzárkóztató foglalkozás, délutáni szabadidős 

tevékenység. 

Kiemelt feladatok diszkalkúlia esetén: 

- testséma tudatosítása, 

- téri relációk biztosítása, 

- a relációk nyelvi megerősítése, a matematikai nyelv tudatosítása, 

- számfogalmak erősítése, bővítése, a manipuláció előtérbe helyezése, képi vizuális 

megerősítés, 

- az érzékelés-észlelés, a figyelem az emlékezet, a gondolkodás és a beszéd 

összehangolt, intenzív fejlesztése, 

- segítő, kompenzáló eszközök használatának megengedése (számológép, naptár stb.), 

- az alapműveletek fogalmi kialakítása, képi, vizuális megörökítése, sokoldalú 

gyakorlásuk a már birtokolt számfogalmakkal építkező számkörökben, 

- a matematikai nyelvi relációk tudatosítása, szöveges feladatok megoldása, 

- gyógypedagógiai segítség speciális módszerekkel, egyéni sajátosságokhoz igazított 

megjegyzést segítő technikák megtalálása, alkalmazása, 

- szerialitás erősítése. 

A megvalósítási színterei: matematika óra, rehabilitációs célú fejlesztő foglalkozás, 

felzárkóztató foglalkozások, szabadidő (képességfejlesztő játékok). 

Kiemelt feladatok a részképességzavar és/vagy fogyatékosságok együttes, halmozott tüneteit 

mutató tanulók esetén (hiperkinetikus zavarok): 



A halmozott fejlődési zavar a beszéd / nyelv, a mozgás, a kognitív képességek eltérő és 

egyenetlen fejlődését foglalja magába. Komoly akadálya az olvasás, írás, számolás 

elsajátításának. Speciális fejlesztés, logopédiai- és pedagógiai ellátás szükséges. 

A percepció minden területét fejleszteni kell: 

- a vizuális, az akusztikus, a mozgásos észlelés folyamatait, 

- a motoros képességeket, 

- a beszéd és nyelvi készség állandóságát. 

 

A különleges gondozás igényeit gyógypedagógus végzi: 

- tanácsadás osztályfőnöknek, szaktanárnak, szülőnek. 

- együttműködés a pszichológussal. 

A megvalósítás színterei: tanóra, gyógypedagógiai foglalkozás egyéni terápiás terv alapján. 

 

Enyhe fokban sérült tanulók, tanulásban akadályozott tanulók 

Az értelmi fogyatékosok egyik csoportját képezik. Az enyhe fokban értelmi sérültek 

személyiség-fejlődési zavara, akadályozottsága az idegrendszer enyhe, különféle eredetű, 

öröklött vagy korai életkorban szerzett sérülésével és/vagy funkciózavarával függ össze. 

Pszichodiagnosztikai vizsgálatokkal megállapítható a kognitív funkciók lassúbb fejlődése. A 

tanulásban akadályozott gyermekek körébe tartoznak azok a tanulók, akiket korábban a 

Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság enyhén értelmi 

fogyatékosnak minősített.  

Az SNI fejlesztőprogram helyi tantervbe épülő kerettantervi elemei 

A sajátos nevelési igényű tanulók esetében is a NAT-ban meghatározott egységes fejlesztési 

feladatokat kell alapul venni. A nevelési-oktatási folyamatot a tanulók lehetőségeihez, 

korlátaihoz és speciális igényeihez igazodva elsősorban a következő elvek szerint kell 

megszervezni: 

- a feladatok megvalósításához hosszabb idősávokat, tágabb kereteket kell megjelölni 

ott, ahol erre szükség van, 

- igény szerint sajátos, a fogyatékossággal összeegyeztethető tartalmakat, 

követelményeket kell kialakítani és teljesíttetni, 

- szükség esetén a tanuló számára legmegfelelőbb alternatív kommunikációs módszerek 

és eszközök alkalmazásának beépítése a nevelés, oktatás folyamatába, 



- az iskola segítő megkülönböztetéssel, egyénileg is támogatja a tanulókat, elsősorban 

az önmagukhoz mért fejlődésüket értékelve; az egyes fogyatékkal élő tanulókkal összefüggő 

feladatokról a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának tantervi irányelve és a 

vizsgaszabályzatok adnak eligazítást. 

A különböző kompetenciaterületekben megjelenő ismeretek, készségek, és ezek hátterében a 

meghatározó képességek és attitűdök számos tanulási helyzetben és összefüggésben 

alkalmazhatók különféle célok elérésére, különböző problémák és feladatok megoldására, 

ezért több műveltségterülethez is köthetők. Több kompetencia egymásba fonódik, így részben 

fedik egymást, továbbá az egyikhez szükséges elemek támogatják a másik területhez 

elengedhetetlen készségek formálódását, fejlődését. Hasonló egymásra építettség jellemzi a 

képességek kibontakoztatására és a tanulás fejlesztésére irányuló célok és az egyes 

műveltségterületek viszonyát. Számos olyan fejlesztési területet említhető, amely valamennyi 

műveltségterületen a kialakítandó kompetencia részét képezi: ilyen például a kritikus 

gondolkodás, a kreativitás, a kezdeményező képesség, a problémamegoldás, az 

együttműködés, a kockázatértékelés, a döntéshozatal, az érzelmek kezelése, a kapcsolati 

kultúra, a társas tolerancia. 

A kulcskompetenciákon azokat az ismereteket, készségeket és az ezek alapját alkotó 

képességeket és attitűdöket értjük, amelyek birtokában egyrészt gyorsan alkalmazkodhatunk a 

modern világ felgyorsult változásaihoz, másrészt a változások irányát és tartalmát cselekvően 

befolyásolhatjuk. A tudásalapú társadalomban felértékelődik az egyén tanulási képessége, 

mert az emberi cselekvő képesség az élethosszig tartó tanulás folyamatában formálódik. 

A kompetenciaterület és a sérült tanuló 

Hétköznapi szóhasználatban akkor mondjuk, hogy valaki valamiben „kompetens”, ha 

valamilyen feladatra való alkalmasságáról beszélünk, képzettségének megfelelően vagy 

beosztásához viszonyítottan. Pedagógiai szempontból a kompetencia meghatározott funkció 

teljesítésére való alkalmasság. Az alkalmasság döntések, és kivitelezések által érvényesül. A 

döntések feltétele a motiváltság, a kivitelezéseké pedig a képesség. Ennek értelmében a 

kompetencia valamely funkciót szolgáló motívum- és képességrendszer, amelybe 

beletartoznak a motívumok (szükségletek, vágyak, magatartási szokások, attitűdök, 

előítéletek), az érzelmek, és a képességek, valamint az ezekhez tartozó cselekvési szokások, 

készségek és ismeretek. A kompetencia pszichológiailag meghatározott rendszer, amelyben a 

képességek és készségek sajátos szisztémába szerveződnek. Viszonylag kevés elemből 

nagyon változatos, sokféle kombináció jöhet létre.  

 

Műveltségi területek és a sajátos nevelési igényű tanulókra megfogalmazott 

kompetenciák 

Magyar nyelv és irodalom 

Az anyanyelvi kommunikáció kulcskompetencia. Magában foglalja a fogalmak, gondolatok, 

érzések, tények, vélemények kifejezését és értelmezését, megszerzését és közvetítését szóban 



és írásban (hallott és olvasott szöveg értése, szövegalkotás szóban és írásban), valamint a 

helyes, öntudatos és alkotó nyelvhasználatot az oktatásban és képzésben, a társadalmi és 

kulturális tevékenységek során, a családi és a társas életben, a munkában és a szabadidős 

tevékenységekben, a társas valóság formálásában. 

Idegen nyelvi kommunikáció 

Az idegen nyelvi kommunikáció – az anyanyelvi kommunikációhoz hasonlóan – az alapvető 

nyelvi készségekre épül: fogalmak, gondolatok, érzések, tények és vélemények megértése, 

kifejezése és értelmezése idegen nyelven különböző tevékenységi formákban. Ilyen a hallott 

és olvasott szöveg értése, a szövegalkotás és az interakció szóban és írásban. Ezek a 

tevékenységek az élet különböző területein – oktatás és képzés, munka, családi és társas élet, 

szabadidős tevékenységek – az egyén szükségleteinek megfelelően folynak. Az idegen nyelvi 

kommunikáció olyan képességekre és készségekre is támaszkodik, mint a közvetítés az 

anyanyelv és az idegen nyelv között, valamint más kultúrák megértése. A nyelvhasználó 

tudásszintje változhat a különböző nyelvek, nyelvi tevékenységek (hallott szöveg értése, 

beszédkészség, olvasott szöveg értése, íráskészség), valamint az idegen nyelvet használó 

társadalmi-kulturális háttere, igényei és érdeklődése szerint. 

Matematikai kompetencia 

A matematikai kompetencia kialakításához elengedhetetlen az olyan meghatározó 

bázisképességek fejlesztése, mint a matematikai gondolkodás, az elvonatkoztatás és a logikus 

következtetés. E kompetencia összetevőit alkotják azok a készségek is, amelyekre 

támaszkodva a mindennapi problémák megoldása során a matematikai ismereteket és 

módszereket alkalmazzunk. A matematikai kompetencia kialakulásában, hasonlóan más 

területekhez, az ismeretek és a készség szintű tevékenységek egyaránt fontos szerepet töltenek 

be 

Természettudományos és technikai kompetencia 

A természettudományos kompetencia az ismereteknek és készségeknek azt a rendszerét jelöli, 

amelynek megfelelő szintje lehetővé teszi, hogy megfelelő ismeretek és módszerek 

felhasználásával leírjuk és magyarázzuk a természet jelenségeit és folyamatait, bizonyos 

feltételek mellett előre jelezve azok várható kimenetelét is. Segít abban, hogy megismerjük, 

illetve megértsük természetes és mesterséges környezetünket, és ennek megfelelően 

irányítsuk cselekedeteinket. A technikai kompetencia ennek a tudásnak az alkotó alkalmazása 

az emberi vágyak és szükségletek kielégítése érdekében. A természettudományos és technikai 

kompetencia magában foglalja a fenntarthatóság, azaz a természettel hosszú távon is 

összhangban álló társadalom feltételeinek ismeretét, és az annak formálásáért viselt egyéni és 

közösségi felelősség elfogadását. 

Digitális kompetencia 

A digitális kompetencia felöleli az információs társadalom technológiáinak (továbbiakban: 

IKT) és a technológiák által hozzáférhetővé tett, közvetített tartalmak magabiztos, kritikus és 

etikus használatát a társas kapcsolatok, a munka, a kommunikáció és a szabadidő terén. Ez a 



következő készségeken, tevékenységeken alapul: az információ felismerése (azonosítása), 

visszakeresése, értékelése, tárolása, előállítása, bemutatása és cseréje; digitális tartalomalkotás 

és -megosztás, továbbá kommunikációs együttműködés az interneten keresztül. 

Szociális és állampolgári kompetencia 

A személyes, értékalapú, személyek és kultúrák közötti párbeszédre nyitott szociális és 

állampolgári kompetenciák a harmonikus életvitel, valamint a közösségi beilleszkedés 

feltételei. A közjó iránti elkötelezettség és tevékenység felöleli a magatartás minden olyan 

formáját, amelynek révén az ember hatékony, és építő módon vehet részt az egyre sokszínűbb 

társadalmi és szakmai életben, továbbá – ha szükséges – képes a konfliktusok megoldására. 

Az állampolgári kompetencia lehetővé teszi, hogy a társadalmi folyamatokról, struktúrákról 

és a demokráciáról kialakult tudást felhasználva aktívan vegyünk részt a közügyekben. 

Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia 

A kezdeményező képesség és a vállalkozói kompetencia segíti az embert, hogy igyekezzék 

megismerni tágabb környezetét, és ismeretei birtokában képes legyen a kínálkozó lehetőségek 

megragadására. Ez tudást, kreativitást, újításra való törekvést és kockázatvállalást jelent, 

valamint azt, hogy az egyén céljai érdekében terveket készít és valósít meg. Alapját képezi 

azoknak a speciális ismereteknek, készségeknek és magatartásformáknak, amelyekre a 

mindennapi életben, a társadalomban és a munkahelyen szükség van. 

Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőkészség 

Az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejező készség magában foglalja az esztétikai 

megismerést, illetve az elképzelések, képzetek, élmények és érzések kreatív kifejezésének 

elismerését, befogadását mind a hagyományos művészetek nyelvén, mind a média 

segítségével, különösen az irodalomban, a zenében, a táncban, a drámában, a bábjátékban, a 

vizuális művészetekben, a tárgyak, épületek, terek kultúrájában, a modern művészeti 

kifejezőeszközök, a fotó és a mozgókép segítségével. 

A hatékony, önálló tanulás 

A hatékony, önálló tanulás azt jelenti, hogy az ember képes kitartóan tanulni, saját tanulását 

megszervezni egyénileg és csoportban egyaránt, ideértve a hatékony gazdálkodást az idővel 

és az információval. Felismeri szükségleteit és lehetőségeit, ismeri a tanulás folyamatát. Ez 

egyrészt új ismeretek szerzését, feldolgozását és beépülését, másrészt útmutatások keresését 

és alkalmazását jelenti. A hatékony és önálló tanulás arra készteti a tanulót, hogy előzetes és 

élettapasztalataira építve tudását, a képességek együttesére támaszkodó készségeit a 

legkülönbözőbb helyzetekben alkalmazza: tanulási és képzési folyamataiban, otthon, valamint 

a munkában egyaránt. A motiváció és a magabiztosság e kompetencia elengedhetetlen eleme. 

 

 

 



Beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenység 

A beilleszkedési zavar, a magatartási rendellenesség nemcsak azoknál a tanulóknál figyelhető 

meg, akiknek gyenge a tanulmányi eredményük. Sok jó tanulónál is előfordul az 

idegrendszeri labilitás, a depresszió, a teljes zárkózottság, esetleg az ellenkezője: az agresszió, 

a túlzott önbecsülés stb. Ezek a zavarok más életmódbeli problémákkal is jelentkezhetnek. 

Minden esetben elvárás a pedagógussal, különösképpen az osztályfőnökkel szemben: 

 nevelje a közösséget a másság, a különbözőség tolerálására, 

 a tanuló problémáit értesse meg a szaktanárokkal, 

 a szülővel kiemelten foglalkozzon, figyelmesen és tapintatosan viselkedjen, 

 szükség esetén forduljon szakemberhez a tanuló ügyében, kérjen segítséget az 

iskolaorvostól, 

 kísérje figyelemmel a tanuló szakellátásának eredményességét, 

 gondoskodjon a tanuló megfelelő pályaválasztásáról, 

 szükség esetén a tanuló iskolai magatartásáról, teljesítményéről adjon írásbeli 

véleményt. 

 

A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatása 

 

Tanulóink igen vegyes érdeklődéssel és felkészültséggel érkeznek hozzánk. Az osztályok 

létszáma általában magas, amely megnehezíti a szaktanárok munkáját. A túlkoros, a tanórai 

munkához általános iskolában hozzá nem szoktatott tanítványokat még a minimális 

ismeretanyagra is nehéz megtanítani. A helyes tanulási módszerek kialakításával, a változatos 

szemléltetőeszközök alkalmazásával lehet eredményeket elérni még azoknál az osztályoknál 

is, ahol a tanulók nagy része nem tudja, hogy miért is az adott szakmát választotta. 

Iskolánkban a hároméves, duális, szakmai vizsgával záruló szakképzésben a kompetenciák 

erősítésével igyekszünk felébreszteni, erősíteni tudásvágyukat, tanulási sikerélményeiken 

keresztül pedig továbbtanulásra motiváljuk diákjainkat.  

Nevelési munkánkban fokozott figyelmet kell szentelnünk ezeknek a tanulóknak. A 

problémák feltárása és kezelése osztályfőnöki és szaktanári feladat, amelyhez az 

osztályközösség és a szülők is segítséget nyújthatnak. 

 

Feladatok: 

 

 A tanulási kudarc valódi okainak feltárása (lelki problémák, tanár-diák közötti 

nézeteltérés, rossz tanulási technika stb.), majd adekvát megoldások keresése. 

 A tanuláshoz való pozitív viszony kialakítása: az akaraterő fejlesztése, kitartásra nevelés. 

 Az önálló ismeretszerzés képességének fokozatos kialakítása. 

 Az egészséges önbizalom kialakítása. 

 

 

 



A megvalósítás módjai, lehetőségei: 

 A tanulás-módszertani kultúra fejlesztése: hatékony tanulási stratégiák, módszerek 

kialakítása osztályfőnöki órán. A fokozatosság elvének betartásával egyre magasabb 

célok kitűzése. 

 Osztályközösségen belül tanulópárok, tanulócsoportok kialakítása. 

 Személyre szabott feladatokkal segíteni a tanulók felzárkóztatását. 

 Kiscsoportos gyakorlás, felkészítés délutáni foglalkozásokon szaktanár vezetésével, akár 

évfolyamszinten is. Felzárkóztató foglalkozásra – szükség esetén – évfolyamszinten heti 

1 órát biztosít az iskola a szükséges tantárgyakból. 

 

A tanuláshoz szükséges pszichikai képességek fejlesztésével, a rendszeres tanórai és tanórán 

kívüli foglalkozások korrekciós tevékenységének eredményeként tanítványaink alkalmassá 

válnak az iskolai tanulásra, az előrehaladásra. 
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Bevezető 

 
A szakmai helyi tanterv az iskola szakképzési munkájának legfontosabb irányító 

dokumentuma. 

A szakmai helyi tanterv (szakmai program) elkészítésénél 

 a 150/2012 (VII. 6) Kormányrendelet az Országos Képzési Jegyzékről, és 

annak módosításai  

 a szakképzési kerettantervekről szóló 30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelet 

alapján  dolgoztuk ki. 

 

Az egyes szakmáknál, a szakképzési kerettanterv alapján készítettük el a helyi 

tantervet. Az óraszámokat meghatározó összefoglaló táblázat után részletesen, 

modulok és évfolyamok szerint:  

 

 először a szakmai elméleti órák részletezése-tartalma kerül bemutatásra 

 utána a szakmai gyakorlat tartalma 

 végül az összefüggő nyári gyakorlat óraszáma és témakörei kerülnek 

meghatározásra évfolyamonként 

 a szabad sáv kék színnel került beírásra a táblázatba, amit többségében 

a Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság iránymutatásainak megfelelően az 

idegen nyelvtudás és a digitális szakmai képzés fejlesztésére, bővítésére 

használtuk fel.  Azokon a szakképzési évfolyamokon, ahol nem folyik 

közismereti oktatás, az egységes szakmai tudás és az osztályközösségek 

összefogása érdekében, elméleti tanítási héten 1 osztályfőnöki órát építettünk be.  

 
Az előzetes tanulmányok beszámításának rendje a következőképpen történik: 

 Intézményünkben a korábbi szakképző iskolai és/ vagy felsőoktatási 

intézményben folytatott tanulmányok beszámítására lehetőség van. A 

szakképzésről rendelkező 2011. évi CLXXXVII. törvény 27.§ (1) és (2) 

bek. alapján a tanulónak egy kérelmet kell előterjesztenie az intézmény 

vezetője felé, aki a beszámításról határozattal dönt. 

 Az iskolai rendszerű szakképzésbe csak olyan tanulót lehet felvenni, aki 

az adott szakképesítésre a szakmai és vizsgakövetelményben előírt 

egészségügyi alkalmassági, továbbá a pályaalkalmassági 

követelményeknek megfelel, és ez alapján előreláthatóan nincs akadálya a 

komplex szakmai vizsgára bocsátásnak. 

 

Gyakorlati foglakozásokról való mulasztás következményei:  

- A 2011. évi CLXXXVII. törvény 39. §     

    (1) A gyakorlati képzés foglalkozásain való részvétel kötelező. 
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(2) A tanuló köteles mulasztását igazolni a tanulói jogviszonya szerinti 

szakképző iskola házirendjében meghatározottak szerint. A tanuló részvételét és 

mulasztását a gyakorlati képzést folytató szervezet is nyilvántartja, és azt a 

tanuló foglalkozási naplójába bejegyzi. A tanuló tanulói jogviszonya szerinti 

szakképző iskola házirendjében a mulasztás nyilvántartására és a mulasztás 

igazolására vonatkozó szabályokat a gyakorlati képzést folytató szervezet is 

alkalmazza. Amennyiben a gyakorlati képzést folytató szervezettel 

tanulószerződéses jogviszonyban álló tanulók egyidejűleg összesen legalább 

három szakképző iskolával állnak tanulói jogviszonyban, úgy a mulasztás 

nyilvántartására és a mulasztás igazolására vonatkozóan a gyakorlati képzést 

folytató saját szabályozást készíthet. A szabályozással kapcsolatban a tanuló 

tanulói jogviszonya szerint illetékes szakképző iskola igazgatója egyetértési 

jogot gyakorol. A szabályozás tartalmáról a tanulót a tanulószerződés 

megkötésekor - írásban - tájékoztatni kell. 

(3) Ha a tanulónak a szorgalmi időszakban teljesítendő gyakorlati képzésről 

való igazolt és igazolatlan mulasztása egy tanévben meghaladja az adott tanévre 

vonatkozó összes gyakorlati képzési idő (óraszám) húsz százalékát, a tanuló 

tanulmányait csak az évfolyam megismétlésével folytathatja. Ha a gyakorlati 

képzést tanulószerződés keretében gyakorlati képzést folytató szervezet végzi, 

az évfolyam megismétléséhez a gyakorlati képzést folytató szervezet 

hozzájárulása is szükséges. 

(4) Ha a tanuló szorgalmi időszakon kívüli összefüggő szakmai gyakorlati 

képzésről való igazolt és igazolatlan mulasztása meghaladja az összefüggő 

szakmai gyakorlati képzési idő (óraszám) húsz százalékát, a tanuló az évfolyam 

követelményeit nem teljesítette (magasabb évfolyamra nem léphet). Az 

igazolatlan mulasztás nem haladhatja meg az összefüggő szakmai gyakorlati 

képzési idő (óraszám) öt százalékát. Az igazolatlan mulasztást a tanuló pótolni 

köteles. 

(5) Ha a tanuló mulasztása a (3) bekezdésben meghatározott mértéket eléri, de 

igazolatlan mulasztása nincs és szorgalma, elért teljesítménye alapján a 

mulasztását a következő tanév megkezdéséig pótolja és az előírt gyakorlati 

követelményeket teljesíteni tudja, mentesíthető az évfolyam megismétlésének 

kötelezettsége alól. Az évfolyam megismétlése alóli mentesítés kérdésében a 

szakképző iskola nevelőtestülete a szakképző iskola pedagógiai programja részét 

képező szakmai programban meghatározottak szerint dönt, gyakorlati képzést 

folytató szervezetnél folyó gyakorlati képzés esetén a gyakorlati képzést folytató 

szervezet javaslatára. 

(6) Ha a tanuló igazolt és igazolatlan mulasztása az összefüggő szakmai 

gyakorlatról meghaladja az összefüggő szakmai gyakorlati képzési idő 

(óraszám) húsz százalékát, de 

a) igazolatlan mulasztása nincs, vagy 

b) az igazolatlan mulasztása nem haladja meg az összefüggő szakmai 

gyakorlati képzési idő (óraszám) öt százalékát és az igazolatlan mulasztását 
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pótolta, és a következő tanév megkezdéséig pótolja az előírt gyakorlati 

követelményeket, a tanuló magasabb évfolyamra léphet, amennyiben a 

gyakorlati képzés szervezője ezt igazolja. A magasabb évfolyamra lépés 

kérdésében a gyakorlati képzés szervezőjének javaslatára a szakképző iskola 

nevelőtestülete dönt. 

 

A következőkben szakmacsoportonként az iskolánkban tanított szakmák helyi 

tantervei következnek. 

Az új kerettantervek szerint az ágazati jellegű szakgimnáziumi osztályokban 

is különválnak a tanított szakképesítések, így az ágazati képzést is 

szakképesítések alapján vannak feltüntetve. 
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Diószegi Sámuel Baptista Szakgimnázium és Szakközépiskola 

 OM 100563  
 

Az 

 
AUTÓSZERELŐ 

SZAKKÉPESÍTÉS 

,  

valamint a(z) 

XXII. KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZ 

ÁGAZAT 

 

OKJ SZÁM: 54 525 02 

 

 

H E L Y I P R O G R A M J A 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Készült: 

 
A szakképzési kerettantervekről szóló 30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelet alapján 

 

 

Debrecen 2016. 
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A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos képzésben az első négy 

évfolyamra, azaz a 9-12. középiskolai évfolyamokra, kétévfolyamos szakképzésben az első 

évfolyamra, előírt tartalom) a(z) XXII. Közlekedésgépész ágazat alábbi szakképesítéseire 

egységesen vonatkozik: 

 

A(z) XXII. KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZ ágazathoz az alábbi szakképesítések tartoznak: 

azonosítószám  megnevezés 

54 525 01   Autóelektronikai műszerész 

54 525 03  Avionikus 

54 841 01   Hajózási technikus 

54 525 09   Kocsivizsgáló 

54 525 10   Repülőgép szerelő 

54 525 11   Vasúti jármű dízelmotor- és hajtásszerelő 

54 525 12   Vasúti jármű szerkezeti és fékrendszer szerelője 

54 525 13   Vasúti jármű villamos rendszereinek szerelője 

 

 

I. A szakképzés jogi háttere 
A szakképzési kerettanterv 

– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 

– a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény, 
valamint 

– az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának 

eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Kormányrendelet, 

– az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 

217/2012. (VIII. 9.) Kormányrendelet, 

– a(z) 54 525 02 számú, autószerelő megnevezésű szakképesítés szakmai és 

vizsgakövetelményeit tartalmazó rendelet  
alapján készült. 

 

II. A szakképesítés alapadatai 

 

A szakképesítés azonosító száma: 54 525 02 

Szakképesítés megnevezése: Autószerelő 

A szakmacsoport száma és megnevezése: 13. Közlekedés 

Ágazati besorolás száma és megnevezése: XXII. Közlekedésgépész 

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2 év 

Elméleti képzési idő aránya: 50% 

Gyakorlati képzési idő aránya: 50% 

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 

– 5 évfolyamos képzés esetén:a 10. évfolyamot követően 140 óra, a 11. évfolyamot 

követően 140 óra;  

– 2 évfolyamos képzés esetén: az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra 
 

III. A szakképzésbe történő belépés feltételei 

 

Iskolai előképzettség: érettségi végzettség 

Bemeneti kompetenciák: - 

Szakmai előképzettség: - 
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Előírt gyakorlat: - 

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek 

Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek 
 

IV.A szakképzés szervezésének feltételei 

 

Személyi feltételek 

A szakmai elméleti és gyakorlati képzésben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

törvény és a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény előírásainak megfelelő 

végzettséggel rendelkező pedagógus és egyéb szakember vehet részt.  

Ezen túl az alábbi tantárgyak oktatására az alábbi végzettséggel rendelkező szakember 

alkalmazható: 

 

Tantárgy Szakképesítés/Szakképzettség 

- - 

- - 

 

Tárgyi feltételek 

 

A szakmai képzés lebonyolításához szükséges eszközök és felszerelések felsorolását a 

szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (szvk) tartalmazza, melynek további részletei 

az alábbiak: 

 

Lehúzó készlet 

Körmös kulcsok 

Célszerszámok, legalább egy márkaszerviz készlet 

Kerékpár állványok 

Gyári adatbázisokhoz való hozzáférés 

Komplett kerékpárok, legalább 1 db rugózott első-hátsó 

futóművel 

Komplett kerékpárok, legalább 1 db első-hátsó váltós 

Komplett kerékpárok, legalább 1 db tárcsafékes 

 

Ajánlás a szakmai képzés lebonyolításához szükséges további eszközökre és felszerelésekre: 

Nincs. 
 

V. A szakképesítés óraterve nappali rendszerű oktatásra 

 

A szakgimnáziumi képzésben a két évfolyamos képzés második évfolyamának (2/14.) 

szakmai tartalma, tantárgyi rendszere, órakerete megegyezik a 4+1 évfolyamos képzés 

érettségi utáni évfolyamának szakmai tartalmával, tantárgyi rendszerével, órakeretével. A két 

évfolyamos képzés első szakképzési évfolyamának (1/13.) ágazati szakgimnáziumi szakmai 

tartalma, tantárgyi rendszere, összes órakerete megegyezik a 4+1 évfolyamos képzés 9-12. 

középiskolai évfolyamokra jutó ágazati szakgimnáziumi szakmai tantárgyainak tartalmával, 

összes óraszámával. 
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Szakgimnáziumi képzés esetén a heti és éves szakmai óraszámok: 

 

évfolyam 

heti óraszám 

szabadsáv 

nélkül 

éves óraszám 

szabadsáv nélkül 

9. évfolyam 11 óra/hét 396 óra/év 

10. évfolyam 12 óra/hét 432 óra/év 

Ögy.  140 óra 

11. évfolyam 10 óra/hét 360 óra/év 

Ögy.  140 óra 

12. évfolyam 10 óra/hét 310 óra/év 

5/13. évfolyam 31 óra/hét 961 óra/év 

Összesen: 2739 óra 

 

évfolyam 

heti óraszám 

szabadsáv 

nélkül 

éves óraszám 

szabadsáv nélkül 

1/13. évfolyam 31 óra/hét 1116 óra/év 

Ögy.  160 óra 

2/14. évfolyam 31 óra/hét 961 óra/év 

Összesen: 2237 óra 

 

(A kizárólag 13-14. évfolyamon megszervezett képzésben, illetve a szakgimnázium 9-12., és 

ezt követő 13. évfolyamán megszervezett képzésben az azonos tantárgyakra meghatározott 

óraszámok közötti csekély eltérés a szorgalmi időszak heteinek eltérő száma, és az óraszámok 

oszthatósága miatt keletkezik!) 
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A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként 

 

  

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 8 3 8 4 

140 

5 5 

140 

5 5 17 14 17 14 

160 

17 14 

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   

10416-16 Közlekedéstechnikai 

alapok szakmai 

követelménymodul 

Közlekedési ismeretek 1   1                   2         

Műszaki rajz 1   1                   2         

Mechanika 1   1                   2         

Gépelemek-géptan          2            2         

Technológiai 

alapismeretek 
2   1                   3         

Elektrotechnika-

elektronika 
    1     2     3       6         

10417-16 Közlekedéstechnikai 

gyakorlatok 

Karbantartási gyakorlatok   3   3     3            10       

Mérési gyakorlatok                   4       4       

10504-16 Kerékpárszerelő 

feladatai 

Kerékpár szerkezeti 

ismeretek 
          1                       

Kerékpárok javítási 

gyakorlata 
            2     1                
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10443-16 Gépkezelő általános 

ismeretei 
Gépkezelő általános 

ismeretei 
3   2           2                 

10445-16 Emelőgépkezelő 

speciális feladatai 

Emelőgépkezelő speciális 

feladatai 
    1                             

Emelőgépkezelő speciális 

feladatai gyakorlat 
      1                           

10418-16 Járműkarbantartás 

Járműkarbantartás                     1         1   

Gazdasági ismeretek                     0,5         0,5   

Járműkarbantartás 

gyakorlata 
                      3         3 

10421-16 Autószerelő feladatai 

Gépjármű szerkezettan                     6         6   

Gépjármű-villamosságtan                     4         4   

Szerelési gyakorlat                       7         7 

10422-16 Járműdiagnosztika 

Járműdiagnosztika                     3         3   

Járműdiagnosztika 

gyakorlata 
                      4         4 

 

 

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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Az iskolarendszeren belüli felnőttoktatás óraszámai az iskolarendszerű nappali oktatás 

óraszámaihoz képest arányosan csökkentettek a jogszabályokban előírt módon. 

A MODULOK FELOSZTÁSA ÉVFOLYAMONKÉNT 

 

9. évfolyam 

 

10416-16 Közlekedéstechnikai alapok/Közlekedési ismeretek 

36 óra 

1 ó/hét 

1. Közlekedési ismeretek tantárgy 36 óra 

 

1.1. A tantárgy tanításának célja 

A közlekedési alapismeretek tantárgy tanításának célja, hogy a tanulók ismerjék meg a 

legfontosabb közlekedési alágazatok, nevezetesen a közúti, a vasúti, a vízi és a légi 

közlekedés legfontosabb technikai jellemzőit. 

A tanulók a tanulási folyamat során sajátítják el az egyes közlekedési alágazatoknál 

alkalmazott technikai megoldásokat, azok történeti fejlődését azok jelenségeit és 

folyamatait. 

Ismerjék meg a tanulók az egyes ágazatok előnyei és hátrányait más ágazatokkal való 

összehasonlítás kapcsán, mind gazdaságossági, mind környezetvédelmi, valamint a 

szállítandó személyek illetve áruk mennyiségének figyelembevétele alapján. 

Felhívni a tanulók figyelmét a biztonságos közlekedés megvalósításának feltételeire, 

valamint a közlekedésbiztonságot befolyásoló tényezőkre. 

Lehetőséget biztosítani a tanulók számára, hogy az egyes közlekedési területek 

megismerése során el tudja dönteni, hogy tanulmányait mely szakirányban kívánja 

folytatni. 

 

1.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Történelem (közlekedéstörténet, gazdaságtörténet, technikatörténet, tudománytörténet); 

Fizika, kémia, biológia 

 

1.3. Témakörök 

1.3.1. Közlekedéstörténet, közlekedési alapfogalmak  12 óra 

Közlekedéstörténet 

A közúti közlekedés kialakulása és fejlődése 

A vízi közlekedés kialakulása és fejlődése 

A vasúti közlekedés kialakulása és fejlődése 

A légi közlekedés története 

A közlekedés fogalma, felosztása. Közlekedési alapfogalmak 

A közlekedés fogalma, feladata, értelmezése 

A közlekedés felosztása 



12 

 

Közlekedési alapfogalmak 

A közlekedési alágazatok átfogó jellemzése 

A közúti közlekedés 

A vasúti közlekedés 

A vízi közlekedés 

A légi közlekedés 

Közlekedésbiztonság  

A közlekedésbiztonságot befolyásoló tényezők 

Az aktív biztonság 

A passzív biztonság 

 

1.3.2.   A közúti, a vasúti, a vízi és a légi közlekedés technikája   24 óra 

A közúti közlekedés technikája 

A közúti pálya 

A közutak osztályozása 

A közúti pályával kapcsolatos alapfogalmak 

A közúti járművek 

A közúti járművek csoportosítása 

A közúti járművek szerkezete és felépítése 

Otto- és dízelmotorok működése 

A közúti közlekedés kiszolgáló létesítményei 

Tehergépjárművek 

A közúti járművek fontosabb paraméterei 

A közúti közlekedés kiszolgáló létesítményei 

A vasúti közlekedés technikája   

A vasúti közlekedés felosztása 

A vasúti pálya 

Az alépítmény 

A felépítmény részei 

A felépítmény alapfogalmai 

Vágánykapcsolások 

Különleges felépítmények 

A vasúti járművek 

Vasúti vontatójárművek 

A vasúti vontatott járművek szerkezete 

A vasúti vontatott járművek típusai 

A vasúti közlekedés kiszolgáló létesítményei 

A vízi közlekedés technikája 

A vízi közlekedés csoportosítása 

A vízi közlekedés pályája, vízi utak 

Belvízi hajóutak 

Tengeri hajóutak 

A vízi közlekedés járművei 

A hajók felépítése 

A hajók fő méretei 

A hajók haladása, irányítása és egyéb berendezései 

A mai hajók csoportosítása 

A vízi közlekedés kiszolgáló létesítményei 

Kikötő, dokkok 

Hajógyárak 
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A légi közlekedés technikája 

A légi közlekedés felosztása 

A légi közlekedés pályája 

A légi közlekedés járművei 

A légi járművek csoportosítása 

A repülőgépek osztályozása 

A repülőgépek szerkezete 

A légi közlekedés kiszolgáló létesítményei 

A repülőgépek osztályozása 

A repülőgépek szerkezete 

 

10416-16 Közlekedéstechnikai alapok/Műszaki rajz 

36 óra 

1 ó/hét 

2. Műszaki rajz tantárgy 36 óra 

 

2.1. A tantárgy tanításának célja 

Műszaki rajzok segítségével közli a tervező az alkatrészre, részegységre vonatkozó 

kialakítási, megmunkálási előírásait a kivitelező szakmunkásokkal. Javításkor, felújításkor 

az eredeti állapot visszaállításához szükséges, hogy a javítást végző szakember az eredeti 

vagy a felújítási dokumentációban szereplő műszaki rajzokat olvasni, használni tudja. 

Szintén fontos, hogy egy alkatrész legyártásához olyan, szabványosan beméretezett, a 

szakrajzi előírásoknak megfelelő vázlatot, vagy műszaki rajzot tudjon készíteni a tanuló, 

amely alapján azt az alkatrészt le tudják gyártani. A tantárgy fejleszteni igyekszik a tanuló 

térszemléletét is. 

A tantárgy célja, hogy a gépészeti rajzok mellett a szakmaspecifikus villamos kapcsolási 

rajzok sajátosságait is megismertesse a leendő szakemberekkel, mivel a jó kapcsolási 

rajzolvasási készség feltétele az eredményes hibafeltárási folyamatnak. 

Az alapismeretek elsajátítása után mutassa be a tanulóknak a korszerű számítógépes 

rajkészítési eljárásokat. 

 

2.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Matematika tantárgyból: 

Geometriai mértékegységek 

Elemi geometria, síkidomok és szerkesztésük: nevezetes szögek, szögszerkesztések, 

szögfelezők, háromszög, négyszögek, sokszögek, kör, körcikk. Síklapú testek, 

görbefelületű testek. 

 

2.3. Témakörök 

2.3.1.  Síkmértani szerkesztések és vetületi ábrázolás   10 óra 

A műszaki ábrázolás eszközei: rajzlapméretek ismertetése, feliratmezők fajtái és 

kialakításuk, darabjegyzék, rajzeszközök (rajztábla, ceruzák, vonalzók, görbevonalzók, 

betűsablonok, körző stb.) 

A műszaki ábrázolás alapelemei: vonalfajták, vonalvastagság, szabványosítás, méretarány. 

Szabványírás alkalmazása a géprajzokon. A méretmegadás elemei, méretarány. 

Műszaki vázlatkészítés, szabadkézi vázlat. 

Síkmértani szerkesztések: szögek, szakaszok, merőlegesek és párhuzamosok, síkidomok és 

szerkesztésük. 
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Térbeli alakzatok, térelemek ábrázolása: Síklapú és a forgástestek fajtáinak bemutatása, a 

különböző alakzatok ábrázolási módjai. Vetítési módok. 

Két-, és háromképsíkos ábrázolás. 

Síklapú testek (kocka, hasáb, gúla) vetületi ábrázolása teljes és csonkolt kivitelnél 

Forgásfelületek ábrázolása (henger, kúp, gömb). 

Axonometrikus ábrázolás: az axonometrikus kép keletkezése módszerei. 

Síklapú testek (kocka, hasáb, gúla) ábrázolása axonometrikusan teljes és csonkolt 

kivitelnél. 

Görbe felületű testek (henger, kúp, gömb) axonometrikus ábrázolása. 

Síklapú testek (hasáb, gúla) döfése egyenessel, síkmetszése, palástkiterítése, áthatása. 

Forgástestek döfése egyenessel, síkmetszése, palástkiterítése, áthatása. 

 

2.3.2. Metszeti ábrázolás 13 óra 

A metszet keletkezése és ábrázolása. 

Az egyszerű metszet fajtái. 

Teljes metszet létrehozása, vízszintes, függőleges és ferdesíkú metszetek készítése, jelölési 

módok. 

Részmetszet, kitörés ábrázolása. 

Félmetszet, félnézet, félnézet-félmetszet ábrázolási módok. 

Összetett metszetek: lépcsős metszet, befordított metszet, befordított lépcsős metszet, 

kiterített metszet. 

Szelvények rajzolásának módozatai: A nézet kontúrvonalain belül megrajzolt szelvény. A 

vetületen kívül rajzolt szelvények: a metszősík nyomvonalán, elcsúsztatott helyzetben és a 

párhuzamos metszősíkú szelvények. 

A metszeti ábrázolás sajátos szabályai: az anyagfajtától független metszetjelölések, nem 

metszendő alkatrészek, részletek (küllők, bordák, csapok, csavarok, csigák, ékek, 

fogantyúk, görgők, golyók, huzalok, karok, láncok, lemezek, orsók, rudak, szegecsek, 

szegek, tengelyek). 

Összeállítási rajz készítése az előzetesen tanult szabályok alkalmazásával. 

Tárgyrészletek rajzolása: Kiemelt részlet, ismétlődő elemek, síkfelületek jelölése, mozgó 

alkatrészek szélső helyzete, csatlakozó alkatrészek. 

 

2.3.3. Méretmegadás, felületminőség, tűrések és illesztések 13 óra 

A méretmegadás általános szabályai: méretvonal, méretsegédvonal, méretszám 

elhelyezése, megadása. 

Különleges méretmegadások, egyszerűsítések: méretmegadások érintőkkel, kiadandó, 

magától értetődő és tájékoztató méretek megadása, egyenlő osztású távolságok 

méretmegadása, fél méretvonalak alkalmazása, éltompítások megadása stb. 

Átmenő-, zsák-, süllyesztett furatok méretmegadása. 

Lejtés és kúposság jelölése. 

Recézés, felületkikészítés és hőkezelés megadása. 

Központfurat, lekerekítés, beszúrás méretmegadása. 

Mérethálózat felépítésének általános és speciális szabályai: láncszerű méretmegadás, 

bázistól induló méretmegadás, táblázatos és kombinált méretmegadás. Méretek elosztása a 

rajzon. 

Felületminőségi alapfogalmak. Egyenetlenségek, felületi érdesség értelmezése. A felületi 

érdesség megadása gépészeti rajzokon, jelölési módok. 

A mérettűrés értelmezése, alapfogalmak (méret, névleges méret, tényleges méret, felső-, és 

alsó határméret, közepes méret, tűrés, felső határeltérés, alsó eltérés, tűrésezett méret) 

A tűrésmező elhelyezkedése az alapvonalhoz viszonyítva. 
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Hosszméretek és szögméretek tűrése, lejtés és kúposság tűrésmegadása. 

Tűrés alapsorozatok táblázatos megadása, tűrésezetlen méretek pontossága. 

Az illesztés alapfogalmai, az egységes tűrés-, és illesztési rendszerek felépítése 

(alapeltérések, illesztési rendszerek, az illesztések jelölése, csap és lyuktűrések táblázata) 

Alak és helyzettűrések értelmezése, jelölései, megadása. 

 

10416-16 Közlekedéstechnikai alapok/Mechanika 

36 óra 

1 ó/hét 

3. Mechanika tantárgy 36 óra 

 

3.1. A tantárgy tanításának célja 

A mechanika tantárgy tanításának célja, hogy fejlessze a tanulók logikai készségét, 

alapozza meg a szakmai tantárgyak feldolgozását. A tanulók tanulási folyamata fejlessze 

tovább a fizika tantárgyban megismert természettudományos szemléletet, alakítson ki 

általános műszaki szemléletmódot. Ismertessen meg a tantárgy programjában felsorolt 

műszaki fogalmakkal, összefüggésekkel, törvényekkel és azok alkalmazásaival, készítse 

fel a tanulókat a műszaki dokumentációk (táblázatok, szabványok, diagramok) 

értelmezésére és használatára, alakítson ki olyan készségeket, amelyek segítségével 

legyenek képesek képzeletük, gondolatuk, adott szerkezetek egyszerűsített rajzi 

megjelenítésére. 

Alapozó tárgyként alakítsa ki a műszaki életben elengedhetetlenül szükséges belső 

igényességet, lelkiismeretes és felelősségteljes munkavégzést, fejlessze a számítási 

feladatok, szerkesztések, méretezések algoritmusát és a problémamegoldó készséget. A 

gyakorlati feladatok közös megoldása mutasson rá az adott feladatok többféle megoldási 

lehetősége által felkínált önellenőrzés fontosságára, fejlessze a tanulók számolási 

készségét, biztonságát és a nagyságrendi érzék kialakulását. 

Ki kell fejleszteni a műszaki életben alkalmazott mértékegységek alkalmazásának 

készségét, a tanulók esztétikai érzékét a szerkesztési és számítási feladatok áttekinthető, 

szép kivitelű megoldásaira. 

Az alapösszefüggések gyakorlatias alkalmazásával alakítson ki olyan készségeket, 

amelyek segítségével képesek lesznek a tanulók egyszerűbb alkatrészek terhelésének 

megállapítására. 

 

3.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy alapozó jellegénél fogva a közismereti tantárgyakra, azok közül is elsősorban a 

matematikára és a fizikára épül. 

A Matematika tantárgyból: 

az algebrai műveletek 

a geometriai alapfogalmak és alapszerkesztések 

az elsőfokú egyenletek 

és a vektorok témaköreire épít a Mechanika tantárgy. 

A Fizika tantárgyból: 

a mozgások 

és a dinamika alapjai témakörök épít a Mechanika tantárgy. 

 

3.3. Témakörök 

3.3.1. Merev testek általános statikája 9 óra 
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Bevezetés:  

a mechanika tárgya 

a mechanika felosztása, elemei 

a tantárgy tanulásának célja, jelentősége 

mértékegységek a mechanikában 

a számító- és szerkesztő eljárások parallel alkalmazása 

Statikai alapfogalmak, 

Erő 

fogalma 

fajtái 

jelölések 

mértékegységek 

tulajdonságok 

Forgató nyomaték 

fogalma 

meghatározása 

értelme 

Erőpár 

fogalma 

hatása 

forgatónyomatéka 

Erőrendszerek 

fogalma 

összetevői 

fajtái 

az erőrendszer eredője 

A statika alaptételei 

erőháromszög tétele 

két erő egyensúlyának feltétele 

egyensúlyi erőrendszer hozzáadása, eltávolítása 

hatás-ellenhatás törvénye 

Az erő összetevőkre bontása 

szerkesztéssel (vektorháromszög módszer) 

szerkesztéssel (paralelogramma módszer) 

számítással 

Síkbeli erőrendszerek 

Az erő áthelyezése 

Az erők összegzése 

Közös hatásvonalú erők eredője 

Közös metszéspontú erők eredője 

meghatározás vektorsokszög módszerrel 

meghatározás számítással 

Közös metszéspontú erőrendszer egyensúlya 

három erő egyensúlya 

a testek egyensúlyának meghatározása szerkesztéssel 

a testek egyensúlyának meghatározása számítással 

Párhuzamos erők eredője 

meghatározás számítással a nyomatéki tétel segítségével 

meghatározás vektor- és kötélsokszög segítségével 

a nyomaték szerkesztése kötélsokszöggel 
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A súlypont és a súlyvonal fogalma 

Tetszőleges síkidom statikai (elsőrendű) nyomatékának kiszámítási elve 

Egyszerű síkidomok statikai nyomatéka 

A síkidomok súlypont meghatározásának elve 

Egyszerű síkidomok súlypontjának meghatározása 

Összetett síkidomok tömegközéppontjának meghatározása számítással 

Összetett síkidomok tömegközéppontjának meghatározása szerkesztéssel 

A stabilitás (állékonyság) fogalma és gyakorlati jelentősége 

 

3.3.2. Síkbeli egyensúlyi szerkezetek 18 óra 

A kényszerek fajtái és jellemzői 

A reakcióerő támadáspontjának nagysága és értelme 

támasz, 

kötél, 

statikai rúd, 

csukló és  

befogás esetén 

Három, közös síkban fekvő erő egyensúlyának feltételei 

Az egyensúly feltételének meghatározása számítással 

Három erő egyensúlyának meghatározási módszere szerkesztéssel 

Kéttámaszú tartók 

Alapfogalmak 

fogalma, 

szabványos jelölések, 

támaszköz (fesztáv), 

konzol, 

terhelési módok. 

Párhuzamos, koncentrált erőkkel terhelt kéttámaszú tartó 

a reakcióerők meghatározása szerkesztéssel és számítással, 

a veszélyes keresztmetszet helyének meghatározása, 

a maximális hajlító nyomaték meghatározása számítással és grafoanalítikus módszerrel, 

a kötélábra, a vektorábra, a nyíróerő ábra és a nyomatéki ábra léptékhelyes 

megszerkesztése. 

Egyenletesen megoszló erőrendszerrel terhelt kéttámaszú tartó 

a reakcióerők meghatározása szerkesztéssel és számítással, 

a veszélyes keresztmetszet helyének meghatározása szerkesztéssel és számítással, 

a maximális hajlító nyomaték meghatározása számítással és grafoanalítikus módszerrel, 

a kötélábra, a vektorábra, a nyíróerő ábra és a nyomatéki ábra léptékhelyes 

megszerkesztése. 

Vegyes terhelésű kéttámaszú tartó 

a reakcióerők meghatározása szerkesztéssel és számítással, 

a veszélyes keresztmetszet helyének meghatározása szerkesztéssel és számítással, 

a maximális hajlító nyomaték meghatározása számítással és grafoanalítikus módszerrel, 

a kötélábra, a vektorábra, a nyíróerő ábra és a nyomatéki ábra léptékhelyes 

megszerkesztése. 

Egyik végén befogott tartók 

Alapfogalmak 

a befogott tartó fogalma, 

szabványos jelölések, 

terhelési módok, 
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a befogás reakciói. 

Párhuzamos, koncentrált erőkkel terhelt befogott tartó 

a reakcióerő meghatározása szerkesztéssel és számítással, 

a veszélyes keresztmetszet helyének meghatározása, 

a maximális hajlító nyomaték meghatározása számítással és grafoanalítikus módszerrel, 

a kötélábra, a vektorábra, a nyíróerő ábra és a nyomatéki ábra léptékhelyes 

megszerkesztése. 

Egyenletesen megoszló terhelésű befogott tartó 

a reakcióerő meghatározása szerkesztéssel és számítással, 

a veszélyes keresztmetszet helyének meghatározása, 

a maximális hajlító nyomaték meghatározása számítással és grafoanalítikus módszerrel, 

a kötélábra, a vektorábra, a nyíróerő ábra és a nyomatéki ábra léptékhelyes 

megszerkesztése. 

Vegyes terhelésű befogott tartó 

a reakcióerő meghatározása szerkesztéssel és számítással, 

a veszélyes keresztmetszet helyének meghatározása, 

a maximális hajlító nyomaték meghatározása számítással és grafoanalítikus módszerrel, 

a kötélábra, a vektorábra, a nyíróerő ábra és a nyomatéki ábra léptékhelyes 

megszerkesztése. 

 

3.3.3. Szilárdságtan 9 óra 

A szilárdságtan tárgya 

Igénybevételek 

egyszerű igénybevételek, 

összetett igénybevételek. 

Feszültségek 

normál feszültség, 

csúsztató feszültség. 

Hooke-törvény 

A megengedett feszültség 

fogalma, 

jelölése, 

meghatározása számítással, 

meghatározása táblázat segítségével, 

terhelési módok Wöhler- szerint. 

 

10416-16 Közlekedéstechnikai alapok/Technológiai alapismeretek 

72 óra 

2 ó/hét 

4. Technológiai alapismeretek tantárgy 72 óra 
 

4.1. A tantárgy tanításának célja 

Alapozza meg, segítse elő a későbbi tanulmányok speciális ismereteinek elsajátítását, 

segítse a tanulók rendszerszemléletének mielőbbi kialakulását, a hagyományos, a műszaki 

gyakorlatban használt anyagok és technológiák megismerését, az új iránti érdeklődés 

felkeltését. 



19 

 

A rendszerszemléletű gondolkodásmód kialakításával a tanulók értsék meg az anyag 

kiválasztása, megmunkálása, igénybevétele, hőkezelése, üzemeltetése, karbantartása, és a 

felújítási mód megválasztása közti összefüggéseket. 

Járuljon hozzá a szakmában elfogadott és alkalmazott műszaki fogalmak helyes és 

szakszerű értelmezéséhez, tudatos alkalmazásához. 

A hagyományos és az aktuális javítási, karbantartási és megmunkálási eljárások alapos 

elsajátításával képesek legyenek a tanulók a későbbi, korszerűbb technológiai módszerek 

befogadására, alkalmazására. 

Az elmélet és a gyakorlat koncentrációjának tantárgyi megteremtésével segítse kialakítani a 

tanulókban azt a készséget, hogy az ismereteket a gyakorlati munkában optimálisan 

hasznosítani tudja. 

Az ismeretek elsajátításán keresztül alakuljon ki egy olyan motivációs bázis, amely 

elengedhetetlenül szükséges a szakmai igényességhez, a lelkiismeretes munkavégzéshez. 

A tanulók logikai készségének fejlesztésével alapozzon meg olyan, elsősorban 

munkahelyeken konvertálható szakmai tudást, amelynek birtokában képesek lesznek a 

technikai, technológiai fejlődés várható kihívásainak megfelelni. 

Alakítson ki a tanulókban kellő szakmai hivatástudatot, olyan kritikai szemléletet, mely a 

közlekedésbiztonsághoz és a biztonságos közlekedés feltételeinek megteremtéséhez 

alapvetően szükséges. 

 

4.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy alapozó jellegénél fogva a közismereti tantárgyakra, azok közül is elsősorban a 

matematikára, a fizikára és a kémiára épül. 

A Matematika tantárgyból: 

az algebrai műveletek 

a geometriai alapfogalmak és alapszerkesztések 

az elsőfokú egyenletek 

A Fizika tantárgyból: 

a mozgások 

és a dinamika alapjai témakörök épít. 

A Kémia tantárgyból: 

atomok szerkezete 

fémek és vegyületeik 

nemfémes elemek és vegyületeik 

műanyagok 

 

 

4.3. Témakörök 

4.3.1. Alapfogalmak 12 óra 

Alapfogalmak 

gépészetben gyakorta használatos anyagok alapvető fizikai, kémiai, mechanikai, 

technológiai tulajdonságai 

nyersanyag, alapanyag, előgyártmány, segédanyag  

Fémtani alapfogalmak     



20 

 

fémek kristályrendszerei 

színfémek kristályosodásának főbb jellemzői 

kristályosodási sebesség- és képesség 

polikrisztallin dermedés, 

rácshibák, diszlokáció 

a vas allotróp átalakulása lehűlési és hevítési görbéjével 

ötvözet fogalma, az ötvözés módja, az ötvözetet alkotó fémek kapcsolata 

a kétalkotós ötvözettípusok lehűlési folyamata 

kétalkotós egyensúlyi diagram fogalma, lényege 

a lehűlési görbe felvételének módszere 

kétalkotós egyensúlyi diagram szerkesztését lehűlési görbékből 

kétalkotós egyensúlyi diagramok olvasási szabályai 

két fém egyensúlyi diagramjai, ha a képződő szövetelem: 

szilárd oldat,  

eutektikum 

szilárd oldat és eutektikum 

az acél gyors hűtésekor bekövetkező változások, C-görbék 

 

4.3.2. Fémes szerkezeti anyagok 12 óra 

nyersvasak és jellemző összetételük 

acélok csoportosítása, jelölése összetétel, tulajdonság és felhasználás szerint 

acélok szerkezeti elemek céljára 

képlékeny alakításra alkalmas acélok 

automata acélok 

betonacélok 

sínacélok 

rugóacélok 

golyóscsapágy acélok 

szelepacélok 

bevonatolt acélok 

acélok szerkezetépítés céljára 

melegen hengerelt acélok 

finomszemcsés szerkezeti acélok 

hőkezelési célú acélok 

felületedzhető acélok 

nemesíthető acélok 

betétben edzhető acélok 

nitridálható acélok 

különleges tulajdonságú acélok 

melegszilárd acélok 

hidegszívós acélok  

korrózióálló acélok 

hőálló acélok 

szerszámacélok 
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hidegalakító szerszámacélok 

melegalakító szerszámacélok 

műanyag megmunkáló szerszámacélok 

gyors acélok 

acélöntvények 

ötvözetlen acélöntvények 

ötvözött acélöntvények 

öntöttvasak 

lemezgrafitos öntöttvasak 

gömbgrafitos öntöttvasak 

ötvözött öntöttvasak 

tempervasak 

alumínium tulajdonságai, a szennyező- és ötvöző anyagok hatása, az alumíniumötvözetek 

csoportosításának alapja, felhasználási területük 

réz tulajdonságai, előállítása, ötvözetei, felhasználási területei 

ón és az ólom tulajdonságai, ötvözetei, jellemző felhasználási területei 

 

4.3.3. Nemfémes szerkezeti anyagok 12 óra 

műanyag fogalma 

műanyagok előnyös és hátrányos tulajdonságai 

műanyagok fő csoportjai és legjellemzőbb tulajdonságai 

termoplasztok 

duroplasztok 

elasztomerek 

egyéb nemfémes anyagok 

kerámiák 

kompozit anyagok 

üveg 

fa 

papír 

textilanyagok 

bőr 

kenőanyagok 

 

4.3.4. Öntészet, melegalakítások, hőkezelések 18 óra 

Öntészet 

az öntés célja, jelentősége 

az öntészet munkafolyamatai 

formakészítés 

olvasztás, öntés 

öntvénytisztítás, kikészítés 

homokformázás 

precíziós öntés 

állandó formába öntések 
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gravitációs öntés, 

nyomásos öntés, 

a centrifugál öntés 

Képlékenymelegalakítások   

csoportosításuk 

kovácsolás 

sajtolás 

hengerlés 

egyéb melegalakító eljárások 

szabadon alakító kovácsolás szerszámai, műveletei 

süllyesztékes kovácsolás 

hengerlés berendezése, anyagai, technológiája 

sajtolás berendezései, anyagai, technológiája 

Hőkezelések     

hőkezelések csoportosítása, műveletei 

hőkezelő berendezések 

acél hőkezelése 

keményítő hőkezelések 

egyneműsítő izzítások 

szívósságfokozó hőkezelések 

kérgesítő eljárások 

nitridálás 

ötvöző hőkezelések 

öntöttvas hőkezelése 

szürkeöntvények hőkezelése 

fehéröntvények hőkezelése 

ötvöző anyagok befolyása az anyag hőkezelhetőségi tulajdonságaira 

dekarbonizációs jelenség hatásai 

alumínium és ötvözeteinek hőkezelése 

 

4.3.5. Kötések 12 óra 

Hegesztés         

hegeszthetőség fogalma 

hegesztő eljárások csoportosítása 

bevont elektródás ívhegesztés 

fogyó elektródás, semleges védőgázos ívhegesztés 

fogyó elektródás, aktív védőgázos ívhegesztés 

volframelektródás, semleges védőgázos ívhegesztés 

lánghegesztés és lángvágás technológiája 

egyéb ömlesztő hegesztő eljárások 

fedettívű hegesztés 

plazmahegesztés 

elektronsugaras hegesztés 

lézersugaras hegesztés 



23 

 

aluminotermikus hegesztés 

ellenállás hegesztések 

ponthegesztés 

vonalhegesztés 

dudorhegesztés 

tompahegesztés 

fólia- és iker fóliahegesztés 

sajtoló hegesztési eljárások 

acél- és vasöntvények hegesztése 

alumínium- és ötvözetei hegesztése 

réz- és ötvözetei hegesztése 

műanyaghegesztő eljárások 

a hegesztés előkészítő- és utólagos munkálatai 

hegesztési hibák 

Forrasztás        

forrasztás meghatározása, technológiája 

forraszanyag fogalma, megválasztásának szempontjai 

forrasztási technológiák csoportosítása a forrasztás hőmérséklete szerint 

folyasztószer feladata, jellemző tulajdonságai 

forrasztópákával végzett forrasztő eljárások 

lángforrasztási eljárások 

Fémragasztás        

a fémragasztás célja, alkalmazási területei 

ragasztóanyagok 

a ragasztás technológiája 

különféle anyagok ragasztása 

 

4.3.6. Forgács nélküli hidegalakítások 6 óra 

forgács nélküli hidegalakítások jelentősége és gazdaságossága 

hidegalakító műveletek 

vágás 

darabolás 

kivágás, lyukasztás 

hajlítás 

mélyhúzás 

térfogatalakítások 

hidegzömítés 

hidegfolyatás 

 

10443-16 Gépkezelő általános ismeretei/ Gépkezelő általános ismeretei 

108 óra 

3 ó/hét 

5. Gépkezelő általános ismeretei tantárgy 108 óra 
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5.1. A tantárgy tanításának célja 

A résztvevő ismerje meg az építő- és anyagmozgató gépek szerkezetei felépítésének 

műszaki alapjait. 

 

5.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

 

5.3. Témakörök 

5.3.1. Gépelemek 36 óra 

Műszaki rajz készítése, olvasása, rajzszabványok értelmezése, alkalmazása. 

Gépelemek ábrázolása, rajzok olvasása. 

Síkmértani szerkesztések és vetületi ábrázolás. 

Metszeti ábrázolás. 

Méretmegadás, felületminőség, tűrések, illesztések. 

Jelképes ábrázolások. 

Hidraulikus és pneumatikus berendezések ábrázolása, ábrák olvasása. 

Tengelykapcsolók rendeltetése, szerkezeti kialakításuk, felhasználási területei. 

Fékszerkezetek rendeltetése, szerkezeti kialakításuk, felhasználási területei. 

 

5.3.2. Munka és balesetvédelmi ismeretek 36 óra 

 A munkahelyi egészség és biztonság jelentősége 

A szervezett munkavégzésre vonatkozó munkabiztonsági és munkaegészségügyi 

követelmények, továbbá ennek megvalósítására szolgáló törvénykezési, szervezési, 

intézményi előírások jelentősége. Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos 

munkavégzés személyi, tárgyi és szervezeti feltételeinek értelmezése.  

A munkakörnyezet és a munkavégzés hatása a munkát végző ember egészségére és testi 

épségére. 

A munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatok, a 

munkakörülmények hatásai, a munkavégzésből eredő megterhelések, munkakörnyezet 

kóroki tényezők. 

A megelőzés fontossága és lehetőségei. 

A munkavállalók egészségének, munkavégző képességének megóvása és a 

munkakörülmények humanizálása érdekében szükséges előírások jelentősége, a 

munkabalesetek és a foglalkozással összefüggő megbetegedések megelőzésének 

érdekében. 

A műszaki megelőzés, zárt technológia, a biztonsági berendezések, egyéni védőeszközök 

és szervezési intézkedések fogalma, fajtái, és rendeltetésük. 

Munkavédelem, mint komplex fogalom (munkabiztonság-munkaegészségügy). 

Veszélyes és ártalmas termelési tényezők. Munkavédelem fogalomrendszere. 

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII törvény fogalom meghatározásai. 

 

5.3.3. Hibaelhárítás 36 óra 

A tanulók sajátítsák el a gépek javításához leggyakrabban alkalmazott gépjavítási 

technológiákat, a műszaki hibák feltárását, diagnosztizálását, valamint a gépjavításhoz 

szükséges és a gépjavítás során keletkezett javítási dokumentációk kitöltését, tartalmát, 

felhasználását és megőrzését. 

Mechanika tantárgy ismeretei 

Merev testek általános statikája. 

Síkbeli egyensúlyi szerkezetek. 

Szilárdságtan. 
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Gyakorlatok 

 

10417-16 Közlekedéstechnikai gyakorlatok / Karbantartási gyakorlatok 

108 óra 

3 ó/hét 

6. Karbantartási gyakorlatok tantárgy 108 óra 

6.1. A tantárgy tanításának célja 

A szakmai gyakorlati képzés célja az, hogy a tanulókat az adott szakmában felkészítse az 

önálló, megfelelő minőségű munkavégzésre. A szakmai gyakorlat tanítása során fel kell 

eleveníteni az adott tevékenység elvégzéséhez kapcsolódó elméleti ismereteket is. A 

tanulók tudatos, nem csak utánzáson alapuló tevékenységéhez szükség van arra, hogy a 

munkavégzés elméleti alapjaival is tisztában legyenek. Ez lehetővé teszi azt, hogy a 

feladatot más-más körülmények között is végre tudják hajtani. A képzés végére a tanulónak 

el kell érni, hogy mind a minőség, mind a mennyiség terén olyan teljesítményt nyújtson, 

mint a frissen végzett szakmunkás szintje. 

Alapozó tárgyként alakítsa ki a műszaki életben elengedhetetlenül szükséges belső 

igényességet, lelkiismeretes és felelősségteljes munkavégzést, fejlessze a számítási 

feladatok, szerkesztések, méretezések algoritmusát és a problémamegoldó készséget. 

A gyakorlati képzés céljait figyelembe véve a gyakorlati képzés feladata, hogy sajátíttassa 

el a szakma legfontosabb gyakorlati ismereteit az önálló munkavégzéshez szükséges 

szinten, biztosítsa a munkavégzés minőségének állandó javulását, és a munkavégzés 

időszükségletének fokozatos csökkenését. A tananyag tartalma olyan legyen, hogy fejlessze 

a tanulók logikus gondolkodását, a módszeres hibakeresés képességét. A munkafeladatok 

értékelése segítse, illetve fejlessze a tanulók önismeretét, önértékelő képességét.  

A tanulók szakma iránti érdeklődésének felkeltése elsősorban a szakma jellegzetes 

termékeinek, munkaműveleteinek bemutatása révén érhető el. 

A gyakorlati képzés során alapvetően három tananyag-feldolgozási eljárás kerül 

alkalmazásra: a tárgyi eljárás, a műveleti eljárás és a műveleti komplex eljárás. 

 

6.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy alapozó jellegénél fogva a közismereti tárgyak közül a matematikára és a fizika 

tantárgyra épül (geometriai alapfogalmak és alapszerkesztések, erő, alakváltozás). 

A gyakorlati képzés szorosan kapcsolódik a 10416-16 Közlekedéstechnikai alapok modul 

tantárgyaihoz: 

műszaki rajz 

mechanika 

gépelemek-géptan 

technológiai alapismeretek 

elektrotechnika-elektronika 

 

6.3. Témakörök 

6.3.1. Mérés és előrajzolás 36 óra 

A munkahely és környezete 

munkavédelmi, balesetvédelmi és tűzvédelmi oktatás 

a tanműhely bemutatása 

az oktatási kabinet rendjének ismertetése 
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tisztségviselők megválasztása 

Mérés és ellenőrzés 

a mérés és ellenőrzés célja 

egyszerűbb mérő- és ellenőrzőeszközök felosztása 

mértékrendszerek, mértékegységek 

állítható és nem állítható mérőeszközök 

mérés tolómércével 

mérés mozgószáras szögmérővel 

ellenőrzőeszközök csoportosítása és használatuk 

mérés és ellenőrzés összetett munkadarabokon 

Bonyolultabb mérő- és ellenőrző eszközök 

felosztásuk 

mérés mikrométerrel 

mérés mérőórával 

mérés egyetemes szögmérővel 

ellenőrzőeszközök 

idomszerek 

Előrajzolás síkban 

előrajzolás célja, műveleti sorrendje 

előkészítés 

előrajzolás 

előrajzolásnál előforduló szerkesztések 

pontozás 

ellenőrzés 

előrajzolási feladatok 

Térbeli előrajzolás 

szerszámai, segédeszközei 

bázisfelület megválasztása 

térbeli előrajzolás szabályai 

térbeli előrajzolási feladat 

 

6.3.2. Megmunkálás I. 72 óra 

A kalapács használata, a nyújtás 

képlékenység, képlékeny alakítás 

rugalmas és maradó alakváltozás 

kézikalapácsok, a kalapács használata 

nyújtás 

egyenes- és íveltnyújtási feladat 

baleseti veszélyek 

Egyengetés 

az egyengetés célja 

idomvasak, csövek és lemezek egyengetése 

baleseti veszélyek 

Hajlítás 

a hajlítás célja, elmélete 

lemezek és rúdanyagok hajlítása 

az idomacélok és csövek hajlítása 

a hajlított alkatrész kiterített méretének kiszámítása 

baleseti veszélyek 

hajlítási feladat 
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Vágás, harapás, faragás, vésés 

a vágás és harapás célja, a vágó kialakítása 

vágás, harapás, faragás és vésés 

baleseti veszélyek 

vágási, harapási, faragási és vésési feladatok 

Nyírás 

a nyírás célja, elmélete 

nyírás kézi lemezollóval 

nyírás emelőkaros gépiollóval 

nyírás közben betartandó szabályok 

baleseti veszélyek 

nyírási feladatok 

Lyukasztás 

lyukasztás célja, elve 

kézi lemezlyukasztás 

lyukasztás géppel 

különböző lyukasztószerszámok 

baleseti veszélyek 

lyukasztási feladat 

Fűrészelés 

fűrészelés célja 

a fűrészlap élkiképzése és befogása 

különböző fémfűrészek 

kézi fűrészelés 

gépi fűrészelés 

baleseti veszélyek 

fűrészelési gyakorlat 

Reszelés 

reszelés célja 

a reszelő fogazata és fajtái 

a reszelők kiválasztása és megóvása 

a reszelés folyamata 

a reszelés gépesítése 

baleseti veszélyek 

reszelési feladat 

Fúrás és süllyesztés 

a fúrás és a süllyesztés célja 

fúrószerszámok 

forgácsolás alapfogalmai 

a fúrógépek és a fúróeszközök 

csigafúró köszörülése 

baleseti veszélyek furatmegmunkálás közben 

Kézi menetvágás 

a kézi menetvágás célja 

a csavar, mint gépelem 

a csavarvonal keletkezése,  az önzárás fogalma 

több-bekezdésű menetek 

menetrendszerek, menetelemek 

jobb- és balmenet 

menetszelvények (profilok) 
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különböző csavar- és csavaranyafajták 

kézi menetfúrás 

menetfúrók 

a menetfúró részei 

a kézi menetfúrás gyakorlata 

a menetfúrás munkaszabályai 

külső csavarmenetek vágása 

menetmetsző 

menetmetszés gyakorlata 

a külső menetvágás munkaszabályai 

csavarmenetek gépi megmunkálása 

baleseti veszélyek kézi menetvágás közben 

 

10. évfolyam 

10416-16 Közlekedéstechnikai alapok/Közlekedési ismeretek 

36 óra 

1 ó/hét 

1. Közlekedési ismeretek tantárgy 36 óra 

 

1.1.1. A járművek menetdinamikája 36 óra 

A gördülési ellenállás és legyőzéséhez szükséges teljesítmény 

A légellenállás és legyőzéséhez szükséges teljesítmény 

Az emelkedési ellenállás és legyőzéséhez szükséges teljesítmény 

A hajtómű ellenállás 

A járművek menetdinamikája 

A gépjármű haladása ívmenetben-kicsúszási és kiborulási határsebesség számítása 

 

10416-16 Közlekedéstechnikai alapok/Műszaki rajz 

36 óra 

1 ó/hét 

2. Műszaki rajz tantárgy 36 óra 

2.1.1. Jelképes ábrázolások 36 óra 

Csavarmenetek ábrázolása: csavarvonal csavartest, csavarmenet képzése. Orsó és 

anyamenet ábrázolások. Menetes furatok áthatásának ábrázolása. Menetkifutás, 

szerszámkifutás jelölése. Menetek méretmegadása, csavarmenetek tűrésének, illesztésének 

megadása. 

Balmenetű gépelemek jelölése. 

Hatlapfejű csavar és anya rajzainak szerkesztése. Csavarvégződések és csavarfejek 

ábrázolása. 

Menetes furatok és kötőelemek egyszerűsített ábrázolása. 

Fogazatok és fogazott alkatrészek ábrázolása: jellemző méretek meghatározása, a 

különböző fogazatok ábrázolása, műhelyrajza (pl.: hengeres kerék és kerékpár, 

csavarkerékpár, kúpkerék, csigahajtás, fogasléc-fogasív). Fogazott alkatrészek rajzjelei 

kinematikai ábrákon. 
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Bordás tengelykötések ábrázolása: A bordástengely és a bordás furat jellemző adatai, 

méretei, mérettáblázatok használata. Bordástengely és bordás furat rajza. Bordáskötés 

ábrázolása, műhelyrajz. 

Csapágyak ábrázolása: siklócsapágy-persely rajza, mérettáblázat használata. 

Gördülőcsapágyak különböző típusainak egyszerűsített, egyezményes és jelképes 

ábrázolási módja. 

Tömítések ábrázolása: zárófedelek és a mozgó alkatrészek tömítései (pl.: radiális 

tengelytömítő gyűrű) részletes és jelképes ábrázolása, mérettáblázatok használata. 

Rugók ábrázolása: hengeres húzó csavarrugók, nyomó csavarrugók metszeti, nézeti, 

részletes vagy jelképes ábrázolása. 

Nem oldható kötések ábrázolása: szegecs-, és hegesztett kötések.  

Szakmaspecifikus rajzi ábrázolások elméleti ismeretei, rajzkészítési gyakorlatok. 

Számítógépes rajzkészítési eljárások bemutatása, fejlesztési lépések, irányzatok. 

 

10416-16 Közlekedéstechnikai alapok/Mechanika 

36 óra 

1 ó/hét 

3. Mechanika tantárgy 36 óra 

 

3.1.1. Szilárdságtan       18 óra 

Méretezési eljárások 

az alkatrész terhelhetőségének meghatározása, 

a szükséges keresztmetszet méreteinek meghatározása, 

az alkatrész anyagminőségének megválasztása, 

adott igénybevételnek való megfelelés ellenőrzése. 

A méretezés alapvető szempontjai 

Húzó igénybevétel 

a húzó igénybevétel alapösszefüggése, 

méretezési eljárások, 

a megnyúlás meghatározása, 

egyenszilárdságú húzott rúd, 

kazánformula és alkalmazása. 

Nyomó igénybevétel 

a nyomó igénybevétel alapösszefüggése, 

méretezési eljárások, 

a rövidülés meghatározása, 

a felületi nyomás, 

a palástnyomás, 

hőmérsékletváltozás okozta feszültségek. 

Hajlító igénybevétel 

Alapfogalmak 

a hajlító igénybevétel vizsgálata, 

jellemző fogalmak és elnevezések (rugalmas vonal, semleges réteg, húzott szál, 

nyomott szál, alakváltozások). 

A hajlító igénybevétel feszültsége 

A hajlítás alapegyenlete 

a Navier-féle összefüggés, 

a szélső szál távolsága, 
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ekvatoriális másodrendű nyomaték, 

keresztmetszeti tényező. 

Ekvatoriális másodrendű nyomatékok és keresztmetszeti tényezők 

tetszőleges keresztmetszet x és y tengelyekre számított másodrendű nyomatéka, 

téglalap-, négyzet-, kör-, körgyűrű keresztmetszetek ekvatoriál másodrendű 

nyomatékainak és a keresztmetszeti tényezőinek meghatározása, 

különböző területelemekből álló keresztmetszet ekvatoriális másodrendű 

nyomatékainak és a keresztmetszeti tényezőinek meghatározása, 

a Steiner-tétel és alkalmazása, 

hengerelt szelvények ekvatoriális másodrendű nyomatékainak és keresztmetszeti 

tényezőinek meghatározása szabványok és táblázatok segítségével. 

Hajlításnál fellépő alakváltozások 

egyik végén befogott tartó végének lehajlása, szögelfordulása, 

különböző terhelésű kéttámaszú tartó közepének behajlása, a végeinek 

szögelfordulása. 

Tartók méretezése hajlításra 

a nyíró igénybevétel elhanyagolása, 

a tartó anyagának meghatározása táblázat segítségével, 

a tartó keresztmetszeti méreteinek meghatározása, 

a maximális terhelhetőség megállapítása, 

a tartó igénybevételre való megfelelésének ellenőrzése, 

Egyenszilárdságú tartó 

egyenszilárdságú tartó-megoldások, 

Nyíró igénybevétel 

Tiszta nyíró igénybevétel 

a tiszta nyírás jellemzői, 

az igénybevétel alapösszefüggése, 

a feszültség eloszlása. 

Hajlítással párosult nyíró igénybevétel 

az igénybevétel jellemzői, 

az igénybevétel alapösszefüggése, 

az alaktényező értékei. 

Méretezés nyírásra 

hajlítással párosult nyíró igénybevételű alkatrész terhelhetőségének, a 

keresztmetszet méreteinek meghatározása, hajlítással párosult nyíró 

igénybevételű alkatrész anyagminőségének megválasztása,  

ellenőrzés palástnyomásra. 

Csavaró igénybevétel 

Alapfogalmak 

a csavaró igénybevétel jellemzői, vizsgálata,  

jellemző elnevezések, alakváltozás a csavaró igénybevételnél. 

A csavaró igénybevétel feszültsége 

feszültségeloszlás az igénybevételnél, 

adott keresztmetszetben ébredő feszültség meghatározása. 

A csavarás alapegyenlete 

Poláris másodrendű nyomatékok és poláris keresztmetszeti tényezők 

tetszőleges keresztmetszet poláris másodrendű nyomatéka, 

összefüggés a poláris és ekvatoriális másodrendű nyomatékok között, 

kör-, körgyűrű és négyzet alakú szelvények poláris másodrendű nyomatékának 

és poláris keresztmetszeti tényezőjének meghatározása. 
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A csavaró igénybevétel alakváltozása 

a keresztmetszet szögelfordulásának meghatározása, 

a folyóméterenkénti maximális elcsavarodás. 

Méretezés csavarásra 

forgó tengelyeket terhelő csavarónyomaték meghatározása az átvitt teljesítmény 

és a fordulatszám ismeretében, 

a csavarásra igénybe vett tengely terhelhetőségének, a szükséges keresztmetszet 

méreteinek meghatározása, 

a csavaró nyomatékkal terhelt tengely igénybevételnek való megfelelésének 

ellenőrzése, 

a csavarásra igénybevett tengely megfelelő anyagminőségének kiválasztása, 

a tengely szögelfordulásának meghatározása és ellenőrzése. 

Kihajlás 

a nyomó igénybevételű karcsú rúd vizsgálata, 

a karcsúsági tényező, 

a kihajlási hossz a rúd megfogásától függően, 

az inerciasugár,  

rugalmas és rugalmatlan kihajlás, 

a törőfeszültség meghatározása Euler és Tetmayer szerint, 

ellenőrzés kihajlásra, 

a kívánatos kihajlási biztonsági tényezők. 

Összetett igénybevételek 

Egyirányú összetett igénybevétel 

fogalma, értelmezése és fajtái, 

húzás+hajlítás eredő feszültsége, 

nyomás+hajlítás eredő feszültsége, 

feszültségábrák, 

méretezési módok. 

Többirányú összetett igénybevétel 

fogalma, értelmezése és fajtái, 

a redukált feszültség meghatározása Mohr-szerint, 

a redukált nyomaték, 

méretezési módok. 

 

3.1.2. Kinematika-kinetika 18 óra 

Kinematika alapfogalmak 

a kinematika tárgya, 

a mozgások csoportosítása, 

a mozgások jellemzői. 

A pont kinematikája 

Egyenes vonalú mozgások 

egyenes vonalú, egyenletes mozgás, 

egyenes vonalú, egyenletesen változó mozgások, 

kinematikai diagramok. 

Görbevonalú mozgások 

egyenletes körmozgás, 

egyenletes körmozgást végző pont gyorsulása, 

egyenletesen változó körmozgás. 

Merev test kinematikája 

A merev test mozgásának jellemzése 
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A merev test elemi mozgásai 

Összetett mozgások 

a test egyidejűleg többféle haladó mozgást végez, 

a test egyidejűleg haladó és forgómozgást végez, 

hajítás függőlegesen, vízszintesen és ferdén. 

Kinetika alapfogalmak 

a kinetika tárgya, 

a kinetika alaptörvényei. 

Az inercia- és gyorsuló rendszerek 

az inerciaerő és gravitációs erő ekvivalenciája, 

a súlyos és tehetetlen tömegek azonossága. 

A D'Alembert-elv 

A centripetális - és centrifugális erő 

Merev test forgása rögzített tengely körül 

A forgómozgás alaptörvénye 

Tömegtehetetlenségi nyomaték 

fogalma, mértékegysége, 

értékét meghatározó tényezők, 

egyszerű, homogén testek tömegtehetetlenségi nyomatéka, 

Steiner-tétel és alkalmazása, 

redukált tömeg, 

tehetetlenségi sugár. 

 

10416-16 Közlekedéstechnikai alapok/Technológiai alapismeretek 

36 óra 

1 ó/hét 

4. Technológiai alapismeretek tantárgy 36 óra 

 

4.1.1. Forgácsolás  6 óra 

Térfogat csökkentéses javítások, forgácsolás 

forgácsolás elmélete 

forgácsképződés 

forgácsoló szerszámok élgeometriája 

forgácsolási erő 

forgácsolás közbeni hőképződés 

szerszámkopás és élettartam 

forgácsolási technológiák 

esztergálás 

fúrás, furatbővítés 

gyalulás, vésés 

üregelés, alakhúzás 

marás 

fűrészelés 

abrazív megmunkálások 

menetmegmunkálások 

fogazások 

különleges anyagleválasztási technológiák 

szikraforgácsolás 
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elektrokémiai megmunkálások 

ultrahangos forgácsolás 

plazmasugaras megmunkálások 

lézeres megmunkálások 

 

4.1.2. Felújítási technológiák 10 óra 

Térfogatnöveléses alkatrész felújítási technológiák 

felrakó hegesztési eljárások 

fémszórás 

fémszórás lánggal 

nagyfrekvenciás fémszórás 

fémszórás gyakorlati alkalmazási területei 

galvanizálások 

nikkelezés 

krómozás 

kadmiumozás 

foszfátozás 

műanyagozás 

bevonások technológiái 

lángszórásos műanyagozás 

lebegtetett poros műanyagozás 

gázégő nélküli porszórás 

bemártásos eljárás 

fémkittelés 

három alkotós gyantás fémkittelés 

fémkittelés műgyanta kittekkel 

poliészter bázisú fémgyanta kittelés 

 

4.1.3. Anyag és hibakereső vizsgálatok 10 óra 

Anyagvizsgálatok 

anyagvizsgálati módszerek felosztása 

szakítóvizsgálatokelve 

próbatest alakja, mérete 

szakítógép szerkezeti felépítése 

szakítóvizsgálattal meghatározható anyagi jellemzők 

szakítóvizsgálat magas hőmérsékleten 

szakítóvizsgálat hűtött állapotban 

keménységmérések 

Brinell-keménységmérés 

Vickers-féle keménységmérés 

Rockwell-féle keménységmérés 

Dinamikus keménységmérési módszerek 

törésmechanikai vizsgálatok 

ütve hajlító vizsgálatok 

fárasztó vizsgálatok 

fárasztóvizsgálat forgó- hajtogatással 

fárasztóvizsgálat húzás – nyomással 

fárasztóvizsgálat hajlítással 

fárasztóvizsgálat csavarással 

nyíró vizsgálat 
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nyomó vizsgálat 

hideg alakíthatósági vizsgálatok 

hajlító próbák 

mélyhúzhatósági próbák 

hajtogató próbák 

csavaró vizsgálat 

csövek vizsgálatai 

melegalakíthatósági vizsgálatok 

duzzasztási próba 

hajlító próba 

önthetőségi próba 

véglap edzhetőségi próba 

hegeszthetőségi próba 

Hibakeresővizsgálatok 

szemrevételezéses vizsgálatok 

penetrációs vizsgálatok 

mágneses repedésvizsgálatok 

örvényáramos vizsgálatok 

ultrahangos vizsgálatok 

radiológiai vizsgálatok 

izotópos vizsgálatok 

füstgázelemző vizsgálatok 

füstgáz elemzési módszerek 

Qrsat- módszer 

infravörös abszorpciós módszer 

elektrokémiai elven működő módszerek 

 

4.1.4. Szereléstechnika 10 óra 

szerelési alapfogalmak 

gépipari szerelés 

szerelési méretláncok 

a teljes cserélhetőség módszere, 

a részleges cserélhetőség módszere, 

a kiválasztás vagy válogatás módszere, 

az utólagos illesztés módszere, 

a beszabályozás vagy mozgó kiegyenlítés módszere  

szerelési rendszerek 

a munkadarabok mozgási módja, 

a szerelés térbeli elrendezése, 

a szakosítás mértéke, 

a szerelés ütemessége, 

a szerelés szervezése, 

szerelés és alkatrészgyártás összefüggése 

a szerelés dokumentációja 

Alkatrészek tisztítása      

a tisztítás fontossága, alkalmazása 

alkatrészekre tapadó szennyeződések osztályozása 

vegyi összetételük (szerves, szervetlen, zsíros, lúgos, semleges) 

halmazállapotuk (szilárd, cseppfolyós) 

eredetük (az érintkező munkaközeg lerakódásai, korrózió,  
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felületre való tapadásuk mértéke alapján (por, hámló festékréteg) is 

A tisztítás fizikai és kémiai alapjai 

A tisztítás leggyakoribb módszerei 

fizikai tisztítás módszerei: 

lángsugaras tisztítás 

oldószeres mosás 

gőzsugár-tisztítás 

kémiai tisztítási módszerek: 

festék lemaratás 

pácolás 

lúgos tisztítások 

savas tisztítások 

mechanikai tisztítási módszerek: 

tisztítás kézi, vagy gépi kefével, csiszolás 

szemcseszórás 

folyadéksugaras tisztítás 

alkatrész tisztító berendezések 

 

10416-16 Közlekedéstechnikai alapok/ Elektrotechnika-elektronika 

36 óra 

1 ó/hét 

5. Elektrotechnika-elektronika tantárgy 36 óra 

5.1. A tantárgy tanításának célja 

Fejlessze a tanulók logikai készségét,alapozza meg a szakmai tantárgyak feldolgozását, 

fejlessze a tanulók számolási készségét, biztonságát és a nagyságrendi érzék kialakulását, 

alapozza meg a tanulók villamossággal és elektronikával kapcsolatos szakmai ismereteit 

 

5.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Matematika: aritmetikai, algebrai és geometriai ismeretek, fizika, anyagismereti, 

mechanikai, termodinamikai, optikai, hullámtani ismeretek 

 

5.3. Témakörök 

5.3.1. Villamos alapfogalmak 20 óra 

Kölcsönhatások és az anyag szerkezete 

 Az atom szerkezete 

 A villamos tér és a feszültség 

 Az áramerősség és a mágneses kölcsönhatás 

 Az ellenállás és a vezetés 

 A elektromos áram hatásai 

Az egyszerű áramkör 

 Ohm törvénye 

 Az ellenállás meghatározása 

 Az ellenállás hőmérsékletfüggése 

 Az ellenállás, mint alkatrész 

Villamos munka 

Villamos teljesítmény 

Hatásfok 

 

5.3.2. Passzív és aktív villamos hálózatok   16 óra 
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Passzív villamos hálózatok 

 Kirchoff törvények 

 Passzív villamos hálózatok eredő ellenállása 

 Nevezetes passzív villamos hálózatok 

  A feszültségosztó 

  Az áramosztó 

  A Wheatstone híd 

Az áram hőhatása 

 A villamos energia hőegyenértéke 

 A hő terjedése 

A hőhatás alkalmazásai 

  

 

10443-16 Gépkezelő általános ismeretei/ Gépkezelő általános ismeretei 

72 óra 

2 ó/hét 

6. Gépkezelő általános ismeretei tantárgy 72 óra 

 

6.1.1. Belsőégésű motorok 36 óra 

A belsőégésű motorok működésének szerkezeti alapjai tantárgy a motorok 

működésének fizikai alapjait tartalmazza. Célja, hogy a tanulók a belsőégésű 

motorok részegységeinek tanulásához megfelelő fizikai alapismeretekkel 

rendelkezzenek. Működtetni tudják a belsőégésű motoros szerkezeteket, gépeket 

Otto-motorok szerkezete, működése. 

Dízelmotorok szerkezete, működése. 

Motorok hűtése, kenése. 

Motorok tüzelőanyag-ellátó rendszerei. 

 

6.1.2. Hidraulika és pneumatika 36 óra 

Hidraulikus és pneumatikus rendszer energiaellátó, irányító és végrehajtó elemeinek 

megismertetése a tanulókkal. 

Technológiai alapfogalmak. (Technológiai alapismeretek tantárgy) 

Fémtani alapfogalmak. 

Fémes szerkezeti anyagok. 

Nemfémes szerkezeti anyagok. 

Kötések. 

Forgács nélküli hidegalakítások. 

Forgácsolás. 

Felújítási technológiák. 

Anyag és hibakereső vizsgálatok. 

Szereléstechnika. 

 

10445-16 Emelőgépkezelő speciális feladatai/Emelőgépkezelő speciális feladatai 

36 óra 

1 ó/hét 

7. Emelőgépkezelő speciális feladatai tantárgy 36 óra 

 



37 

 

7.1. A tantárgy tanításának célja 

Az emelőgépekre vonatkozó speciális ismeretek megismerése. A gép kezelésének 

elsajátítása. Gépápolási, karbantartási teendők gyakorlása. 

 

7.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

 

7.3. Témakörök 

7.3.1. Az emelőgép rendszerezése, szerkezettana 12 óra 

Az emelőgépek fajtái, rendszere, felépítése. Adott emelőgép szerkezettana.  

Műszakkezdés előtti biztonsági és üzemi ellenőrzések. 

 

7.3.2. Rakatképzés szabályai 4 óra 

Megismeri a raktározás szabályait. Különféle anyagok tárolásának és raktározásának 

módjai. 

 

7.3.3. Veszélyes és egészségre ártalmas anyagok 4 óra 

Megismeri a munkahelyi rend és hulladékkezelés szabályait. Környezetvédelem célja, 

eszközei. Jelzések, feliratok, biztonsági szín- és alakjelek. 

 

7.3.4. Teherfelvevő-, kötöző-, függesztő eszközök 4 óra 

Teheremelésre, függesztésre alkalmas eszközöket kiválaszt, ellenőriz és használ. 

 

7.3.5. Anyagmozgatás, közlekedés szabályai a munkaterületen 4 óra 

Megismeri a munkahelyek kialakításának általános szabályait. Közlekedési útvonalak, 

menekülési utak, jelölések, veszélyes területek és akadálymentes közlekedés elsajátítása. 

Kézi és gépi anyagmozgatás fajtái, szabályai és az esetleges sérülések megelőzése. 

 

7.3.6. Kötöző és irányítói feladatok 4 óra 

Megtanulja a teherkötözés és irányítás szabályait, elsajátítja és gyakorolja az 

egyezményes jelrendszert. 

 

7.3.7. Egyéni és csoportos védőfelszerelések 4 óra 

Megismeri az egyéni védőfelszerelésekkel szemben támasztott követelményeket és azok 

alkalmazását. 

 

 

 

 

 

Gyakorlatok 

 

10417-16 Közlekedéstechnikai gyakorlatok / Karbantartási gyakorlatok 

108 óra 

3 ó/hét 

 

8. Karbantartási gyakorlatok tantárgy 108 óra 

8.1.1. Kötések 108 óra 
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Szegecselés 

a szegecselés célja 

szegecskötések 

szegecsek igénybevétele 

a szegecs méreteinek meghatározása 

a szegecselés szerszámai és művelete 

gépi szegecselés 

baleseti veszélyek szegecselés közben 

összetett szegecselési feladat 

Csavarozás 

a csavarkötések szerelésének célja 

a csavarkötések fajtái és rendeltetésük 

a csavarkötések szerelésének szerszámai és munkaszabályai 

csavarbiztosítások 

baleseti veszélyek csavarozás közben 

Csapszegek és csapszegkötések 

Kúpos kötés 

Zsugorkötés 

Ék és ékkötés 

Retesz és reteszkötés 

Lágyforrasztás 

a forrasztás célja és fajtái 

forrasztó kéziszerszámok 

a forrasztás előkészítése 

a forrasztópáka előkészítése 

forraszok 

forrasztó segédanyagok 

a lágyforrasztás munkaszabályai 

baleseti veszélyek lágyforrasztás közben 

Fémragasztás 

a fémragasztás jelentősége, ragasztóanyagok 

a ragasztott kötések alkalmazása 

a ragasztás folyamata, a ragasztandó felületek előkezelése 

a ragasztás 

baleseti veszélyek ragasztás közben 

Keményforrasztás 

a keményforrasztás célja, folyamata és segédanyagai 

a munkadarabok előkészítése keményforrasztáshoz 

a forraszanyag megolvasztása 

a munkadarabok utókezelése 

a keményforrasztás munkaszabályai 

baleseti veszélyek keményforrasztás közben 

Gázhegesztés 

a hegesztés célja és alkalmazási területe 

hegesztőgázok 

a gázhegesztés berendezései, szerelvényei, segédanyagai 

varratfajták 

a gázhegesztés munkafolyamatai, hegesztési módszerek 

a gázpalackok kezelése, tárolása, szállítása 

baleseti veszélyek gázhegesztés közben 
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Ívhegesztés 

az ívhegesztés alkalmazási területe 

a villamos ív és hőhatása 

az ívhegesztés gépei, felszerelései, segédeszközei 

az ívhegesztés folyamata 

bevont elektródás ívhegesztés 

fogyóelektródás ívhegesztés (MIG-MAG) 

argon védőgázas volfrámelektródás ívhegesztés (AWI) 

ívhegesztéskor előforduló hibák 

baleseti veszélyek ívhegesztés közben 

ívhegesztési feladatok 

 

10445-16 Emelőgépkezelő speciális feladatai/Emelőgépkezelő speciális feladatai gyakorlat 

36 óra 

1 ó/hét 

 

9. Emelőgépkezelő speciális feladatai gyakorlat tantárgy 36 óra 

 

9.1. A tantárgy tanításának célja 

Az elméletben tanultak gyakorlati elsajátítása, az ismeretek készségszintű begyakorlása. 

 

9.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Munkavédelem 

Biztonságtechnika 

 

9.3. Témakörök 

9.3.1. Emelőgép üzemeltetés előtti karbantartó-műszaki vizsgálata 8 óra 

Elsajátítja az emelőgép készség szintű kezelését. Megtanulja az általános üzemeltetési 

követelményeket, kezelőelemek, védőberendezések kialakításának szabályait.  

Biztonságos működés ellenőrzi, végrehajtja a gyakorlati feladatokat. 

 

9.3.2. Emelőgép-napló kitöltés  4 óra 

Elsajátítja az emelőgép készség szintű kezelését. Megtanulja az általános üzemeltetési 

követelményeket, kezelőelemek, védőberendezések kialakításának szabályait.  

Biztonságos működés ellenőrzi, végrehajtja a gyakorlati feladatokat. 

  

9.3.3. Működési vizsgálat 4 óra 

Elsajátítja az emelőgép készség szintű kezelését. Megtanulja az általános üzemeltetési 

követelményeket, kezelőelemek, védőberendezések kialakításának szabályait.  

Biztonságos működés ellenőrzi, végrehajtja a gyakorlati feladatokat. 

 

9.3.4. Kezelőszervek működésének ellenőrzése 4 óra 

Elsajátítja az emelőgép készség szintű kezelését. Megtanulja az általános üzemeltetési 

követelményeket, kezelőelemek, védőberendezések kialakításának szabályait.  

Biztonságos működés ellenőrzi, végrehajtja a gyakorlati feladatokat. 

 

9.3.5. Távvezérlő működése 4 óra 
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Elsajátítja az emelőgép készség szintű kezelését. Megtanulja az általános üzemeltetési 

követelményeket, kezelőelemek, védőberendezések kialakításának szabályait.  

Biztonságos működés ellenőrzi, végrehajtja a gyakorlati feladatokat. 

 

9.3.6. Gépkezelési (emelési) gyakorlat 12 óra 

Elsajátítja az emelőgép készség szintű kezelését. Megtanulja az általános üzemeltetési 

követelményeket, kezelőelemek, védőberendezések kialakításának szabályait.  Biztonságos 

működés ellenőrzi, végrehajtja a gyakorlati feladatokat. 

 

Nyári gyakorlatok 

 

 

10417-16 Közlekedéstechnikai gyakorlatok/Karbantartási gyakorlatok 

140 óra 

Karbantartási gyakorlatok tantárgy 140 óra 

 

Témakörök 

 

Mérés és előrajzolás 

Mérés és ellenőrzés 

Bonyolultabb mérő- és ellenőrző eszközök 

Előrajzolás síkban 

Térbeli előrajzolás 

Megmunkálás I. 

A kalapács használata, a nyújtás 

Egyengetés 

Hajlítás 

Vágás, harapás, faragás, vésés 

Nyírás 

Lyukasztás 

Fűrészelés 

Reszelés 

Fúrás és süllyesztés 

Kézi menetvágás 

Kötések  

Szegecselés 

Csavarozás 

Csapszegek és csapszegkötések 

Kúpos kötés 

Zsugorkötés 

Ék és ékkötés 

Retesz és reteszkötés 

Lágyforrasztás 

Fémragasztás 

Keményforrasztás 

Gázhegesztés 

Ívhegesztés 
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11. évfolyam 

 

10416-16 Közlekedéstechnikai alapok/Gépelemek-géptan 

72 óra 

2 ó/hét 

1. Gépelemek-géptan tantárgy 72 óra 

 

1.1. A tantárgy tanításának célja 

A gépelemek-géptan tantárgy tanításának célja, a közlekedéstechnikai gyakorlatban 

szükséges készségek megszerzése, a gépészeti dokumentációk olvasásának, értelmezésének 

elősegítése. 

Az alapösszefüggések gyakorlatias alkalmazásával alakítson ki olyan szemléletet, amelyek 

segítségével képesek lesznek a tanulók alkatrészek terhelésének megállapítására, 

felhasználhatósági területeinek beazonosítására, az igénybevételeknek megfelelő 

karbantartási, üzemeltetési tapasztalatok megszerzésére. Alapozza meg, segítse elő a 

későbbi tanulmányok speciális ismereteinek elsajátításához, szükséges kötőelemeket, kötési 

és biztosítási módokat. 

A tantárgy feladata a műszaki életben előforduló alkatrészek, gépek, hajtásláncok 

felépítésének ismertetése. Járuljon hozzá a szakmában elfogadott és alkalmazott műszaki 

fogalmak helyes és szakszerű értelmezéséhez, tudatos alkalmazásához. Az elmélet és a 

gyakorlat koncentrációjának tantárgyi megteremtésével segítse kialakítani a tanulókban azt 

a készséget, hogy az ismereteket a gyakorlati munkában optimálisan hasznosítani tudja. 

 

1.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy alapozó jellegénél fogva a közismereti tantárgyakra, azok közül is elsősorban a 

matematikára és a fizikára épül, valamint a közlekedés technikai alapok modul 

tantárgyaival alkot szerves egységet. 

Matematika 

Fizika 

Műszaki rajz 

Metszeti ábrázolás 

Méretmegadás 

Jelképes ábrázolás 

Mechanika 

Statika 

Szilárdságtan 

Kinematika 

Technológiai alapismeretek 

Szereléstechnika 

Közlekedéstechnikai gyakorlatok 

Kötések 

Megmunkálás 

Szerelés 

 

1.3. Témakörök 

1.3.1. Bevezetés, kötőgépelemek, kötések, biztosítások 20 óra 

Bevezetés, a tantárgy tanulásának célja, témakörei, mértékegységek, szabványok. 
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Kötések feladata, osztályozásuk. 

Szegecskötések, szegecsfajták. 

Szegecsek anyaga, osztályozásuk. 

Szegecsek igénybevételei. 

Szegecskötések méretezése, kialakítása. 

Szegecskötések fajtái, szegecsek típusai alkalmazási területei. 

Szegecskötésekkel kapcsolatos szabványok. 

Csavarok, csavarfajták. 

Csavarmenettel ellátott gépelemek. 

Csavarok feladata, fajtái. 

Csavarmenet modellek, menetprofilok csavarmenetek felosztása geometriai 

jellemzőik alapján. 

Erőhatások csavarkötésekben. 

Csavarok igénybevételei, anyagok megválasztási szempontjai. 

Csavarkötések méretezése. 

Meghúzási nyomatékok. 

Csavar és csavaranya biztosítások. 

Csavarokkal, csavarkötésekkel kapcsolatos szabványok 

Mozgató orsók alkalmazása, szerkezeti kialakítása. 

Csapszegek, szegek és rögzítő elemek. 

Helyzetbiztosítási elemek feladata, és követelményei. 

Csapszegek, szegek felosztása, igénybevételei. 

Csapszegek méretezése. 

Ék és reteszkötések. 

Forgó alkatrészek oldható kötőelemeinek, feladata, fajtái. 

Ékkötés jellemzői, alkalmazhatósági feltételei. 

Felületi minőség, tűrés, illesztés, lejtés számítása. 

Ékkötés méretezése. 

Reteszkötések gyakorlati megoldásai, méretezése. 

Sajtolt és zsugorkötések. 

Kötések alkalmazási területe. 

Illesztés-technikai számítások. 

 

1.3.2. Rugók és lengéscsillapítók 10 óra 

Rugók feladata, alkalmazási területük. 

Rugók anyaga és jellemzőik. 

Hajlításra terhelt rugók. 

Csavarásra terhelt rugók. 

Húzó és nyomórugók. 

Rugókarakterisztikák. 

Egyszerű lengőrendszer, lengések, rezgések káros következményei. 

Lengéscsillapítók feladata. 

Lengéscsillapítók csoportosítása, kialakítása, működésük. 

 

1.3.3. Csövek és csőszerelvények 8 óra 

Csövek anyaga, és gyártása. 

Csővezetékek felhasználási területei, és követelményrendszere. 

Csővezetékek méretezése. 

Különböző anyagú csővezetékeknél alkalmazott csőkötési eljárások. 

Csővezetékek idomai, felfüggesztései. 
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Csőkiegyenlítők, zajcsökkentők kialakítása. 

Áramlást szabályozó szerelvények feladata, fajtái. 

Csapok, szelepek szerkezeti kialakítása, működésük. 

Nagynyomású tartályok feladata, szerkezeti kialakítása. 

Kisnyomású tartályok feladata, szerkezeti kialakítása. 

 

1.3.4. Tengelyek 7 óra 

Tengelyek feladata, felosztása, szerkezeti kialakítása. 

Tengelyek igénybevételeinek meghatározása. 

Tengelyek méretezése. 

Hajlításra igénybevett tengelyek számítása lehajlásra. 

Csavarásra igénybevett tengelyek számítása. 

Csavaró nyomatékra igénybevett tengelyek számítása. 

Egyenszilárdság fogalma és kritériumai. 

Kritikus fordulatszám fogalma. 

Kifáradás fogalma, élettartam növelés lehetőségei. 

 

1.3.5. Csapágyazások 3 óra 

Csapágyazások feladata, kiválasztásának jellemző szempontjai. 

Siklócsapágyak felépítése, szerkezeti elemei, típusai. 

Siklócsapágyak anyagai. 

Siklócsapágyak súrlódási viszonyai. 

Siklócsapágyak kenése, a csapágykenés hidrodinamikai elmélete. 

Siklócsapágyak méretezése. 

Gördülőcsapágyak felépítése, szerkezeti elemei, csoportosítása. 

Csapágyak csoportosítása a terhelés iránya szerint. 

Csapágyak csoportosítása a gördülőelemek kialakítása szerint. 

Elasztomer csapágyak. 

Csapágyak méretezése. 

Csapágyak illesztése beépítési megoldásai. 

Csapágyak tömítési és porvédelmi megoldásai. 

Csapágyakkal kapcsolatos szabványok. 

 

1.3.6. Tengelykapcsolók 6 óra 

Tengelykapcsolók feladata, felosztása. 

Tengelykapcsolókkal szemben támasztott követelmények, jellemzőik. 

Merev tengelykapcsolók fajtái, működésük, szerkezeti kialakításuk. 

Kiegyenlítő tengelykapcsolók fajtái, működésük, szerkezeti kialakításuk. 

Rugalmas tengelykapcsolók fajtái, működésük, szerkezeti kialakításuk. 

Tengelykapcsolók felosztása kapcsolási mód szerint. 

Önműködő tengelykapcsolók. 

Szabadonfutók. 

 

1.3.7. Fékek 6 óra 

Fékberendezések feladata elvi működése. 

Fékek rendeltetése (rögzítő, üzemi, automata, vészfék) 

Mechanikus elven működő súrlódó felületpárok szerkezeti kialakításai. 

Fékek működtetésének megoldásai (mechanikus, hidraulikus, pneumatikus, elektromos 

rendszerek). 

Fékerők, féknyomatékok számítása. 
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1.3.8. Hajtások, hajtóművek, mechanizmusok 12 óra 

Nyomaték, és teljesítmény átvitel megoldásai, szerkezeti kialakításuk. 

Dörzshajtás 

Dörzshajtás súrlódási viszonyai. 

Dörzskerekek szerkezeti kialakítása. 

Végtelenített súrlódásos hajtások. 

Végtelenített hajtások előfeszítésének megoldásai. 

Szíjhajtások. 

Szíjhajtások súrlódási viszonyai. 

Szíjcsúszás hatása, és csökkentése. 

Lapos-, bőr és gumiszíj hajtás. 

Ékszíjhajtás. 

Ékszíjak fajtái, szerkezeti kialakításuk, ékszíjtárcsák kialakítása. 

Ékszíjhajtás kiválasztása, méretezése. 

Fogasszíj-hajtás. 

Lánchajtások. 

Láncok és lánckerekek szerkezeti kialakítása. 

Lánchajtások jellemzői, alkalmazási területei. 

Fogaskerékhajtás feladata, csoportosítása. 

Fogaskerékhajtás alapfogalmai, alaptörvényei. 

Evolvensprofil származtatása, és kapcsolódása. 

Hengeres fogaskerékhajtások (elemi és kompenzált fogazat) 

Profileltolások felosztása. 

Ferde fogazat. 

Belső fogazat. 

Csavarkerékhajtás. 

Kúpos hajtások, kúpkerekek kapcsolódása. 

Fogaskerék hajtóművek osztályozása. 

Bolygóművek felépítése, működése. 

Csigahajtás szerkezeti kialakítása, csiga és csigakerék kapcsolódása. 

Mechanizmusok fajtái, csoportosításuk. 

Kinematikai párok, szabadságfokok értelmezése. 

Karos mechanizmusok. 

Bütykös mechanizmusok. 

Fogazott mechanizmusok. 

Hajtóművek csoportosítása. 

Forgattyús hajtóművek felépítése, szerkezeti elemei. 

Dugattyú, hajtórúd, és forgattyús tengely kialakítása. 

Vezérlő mechanizmusok. 

Huzalos, bowdenes, teleflex kábeles vezérlések szerkezeti elemei. 

Tolórudas vezérlés szerkezeti elemei 

 

10416-16 Közlekedéstechnikai alapok/Elektrotechnika-elektronika 

72 óra 

2 ó/hét 

2. Elektrotechnika-elektronika tantárgy 72 óra 

2.1.1. Passzív és aktív villamos hálózatok   10 óra 

 Aktív villamos hálózatok 



45 

 

  Ideális és valódi generátor 

  Feszültséggenerátorok helyettesítő kapcsolása 

  Feszültséggenerátorok üzemi állapotai 

  Feszültséggenerátorok kapcsolása 

  Generátorok helyettesítő képei 

Generátorok belső ellenállásának meghatározása 

Generátorok teljesítményviszonyai 

A szuperpozíció tétele 

 

2.1.2. Vegyi elektromos folyamatok  8 óra 

Vegyi elektromos folyamatok 

 Folyadékok vezetése 

 Az elektrolízis 

  Az áram vegyi hatása 

  Faraday törvénye 

  Az elektrolízis felhasználása 

 Elektrokémiai energiaforrások 

  Galvánelemek 

  Akkumulátorok 

  Akkumulátor jellemzők 

  Tüzelőanyag-elemek 

 A korrózió és korrózióvédelem 

 

2.1.3. A villamos tér jelenségei 16 óra 

A villamos tér jelenségei 

 Erőhatások elektromos térben 

  Coulomb törvénye 

  A térerősség 

 A villamos tér jelenségei 

  A villamos kisülés 

A csúcshatás 

 Az elektromos megosztás, dielektromos állandó, anyagok viselkedése a 

villamos térben 

 A kapacitás 

 A kondenzátor 

  A síkkondenzátor 

  Kondenzátor megoldások 

A kondenzátor energiája 

A kondenzátor veszteségei 

A kondenzátorok kapcsolása 

A kondenzátorok feltöltése és kisütése, az időállandó   

 

2.1.4. A mágneses tér jelenségei  26 óra 

A mágneses tér és jelenségei 

 A mágneses kölcsönhatás 

 Az árammal létrehozott terek 

A mágneses teret jellemző mennyiségek 

 A mágneses indukció és fluxus 

 A mágneses gerjesztés 

 A mágneses térerősség 
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Mágneses permeabilitás 

 Az anyagok viselkedése mágneses térben 

 Mágneses körök 

 Erőhatások a mágneses térben 

 Az elektromágneses indukció 

  Az indukciótörvény 

  Mozgási és nyugalmi indukció 

  Örvényáramok 

  Az önindukció 

  Az induktivitás energiája 

  A kölcsönös indukció 

  Induktivitások kapcsolása 

  Az induktivitás viselkedése az áramkörben be- és kikapcsoláskor 

  Az elektromágneses indukció felhasználása  

 

2.1.5. Váltakozó áramú áramkörök, a transzformátor 12 óra 

Váltakozó feszültség és áram 

 A váltakozó feszültség és áram fogalma, előállítása 

 Váltakozó mennyiségek ábrázolása 

Váltakozó mennyiségek összegzése 

Ellenállás a váltakozó áramkörben 

 Fázis viszonyok 

 A váltakozó feszültség és áram effektív értéke 

Reaktanciák 

 Induktivitás az áramkörben, az induktív reaktancia jellemzői 

 Kondenzátor az áramkörben, a kapacitív reaktancia jellemzői 

Összetett váltakozó áramkörök 

 Soros R-L kapcsolás 

 Párhuzamos R-L kapcsolás 

 Soros R-C kapcsolás 

 Párhuzamos R-C kapcsolás 

Soros R-L-C kapcsolás 

A soros rezgőkör 

Párhuzamos R-L-C kapcsolás 

A párhuzamos  rezgőkör 

  Teljesítmények a váltakozó áramkörben 

Elektromágneses hullámok 

A transzformátor elvi felépítése 

Az ideális transzformátor működése 

 Üresjárati állapot 

 Terhelt állapot 

 A transzformátor áttétele 

A transzformátor veszteségei és hatásfoka 

A transzformátor műszaki jellemzői 

 

10504-16 Kerékpárszerelő feladatai / Kerékpár szerkezeti ismeretek 

36 óra 

1 ó/hét 

3. Kerékpár szerkezeti ismeretek 36 óra 
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3.1. A tantárgy tanításának célja 
A kerékpár szerkezeti ismeretek tantárgy a kerékpárok szerkezetét ismerteti meg a tanulókkal, 

részegységek működéselméletét, mechanikai-fizikai kialakításukat és funkciójukat tárgyalja. Célja, 

hogy a tanulók a szerelési feladatok közben pontosan ismerjék az adott részegység funkcióját. 

 

3.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
Anyagismeret, szakrajz, fizika. 

 

 

3.2.1. Vázszerkezetek 6 óra 

Vázszerkezetek fajtái 

Vázszerkezetek biofizikai hatásai 

Vázgeometria 

Tandemvázak 

Tricikli vázak 

Különleges vázak 

Teremedző vázak 

Vázszerkezetek anyagai 

Vázszerkezetek igénybevételei 

Felületkezelések 

 

3.2.2. Hajtóművek 12 óra 

Hajtóművek fajtái 

Hajtóművek biofizikai, kinematikai vonatkozásai 

Egyszerű hajtóművek 

Lánchajtások 

Egyéb, különleges hajtások 

Váltóművek 

Váltóművek működtető szerkezetei 

Váltóművek kiválasztása, beállítása 

Elektromos hajtóművek 

Akkumulátorok 

Elektromos hajtóművek szabályzása 

Teremedző mechanikus hajtóművek 

Teremedző elektromos hajtóművek 

 

3.2.3. Fékek 9 óra 

A fékezés kinematikai összefüggései 

Fékszerkezetek fajtái 

Kerékfékszerkezetek igénybevételei 

Mechanikus működtetésű kerékfékszerkezetek 

Hidraulikus működtetésű kerékfékszerkezetek 

Elektronikus működtetésű kerékfékszerkezetek 

Kerékfékszerkezetek beállításai, a fékszerkezetek kiválasztása 

Súrlódó felületek anyagai 

 

3.2.4. Futóművek 9 óra 

Futóművek fajtái 

Futóművek biofizikai, kinematikai vonatkozásai 
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Kormányzás elemei 

Rugózások 

Lengéscsillapítók fajtái, működésük 

Futóművek fajtái 

Futóművek igénybevételei 

Futómű geometria 

Futóművek kiválasztása, hangolása 

Különleges futóművek 

 

 

Gyakorlatok 

 

10417-16 Közlekedéstechnikai gyakorlatok / Karbantartási gyakorlatok 

108 óra 

3 ó/hét 

 

4. Karbantartási gyakorlatok tantárgy 108 óra 

 

4.1.1. Megmunkálások II. 36 óra 

Hántolás 

a hántolás és a csiszolás célja 

kézi hántolószerszámok 

a hántolást ellenőrző eszközök 

a hántolás munkaszabályai 

a hántolók élezése 

csiszolás 

baleseti veszélyek hántolás és csiszolás közben 

hántolási és csiszolási feladat 

Kovácsolás és hőkezelés 

a kovácsolás és hőkezelés célja 

a kovácsolás berendezései és szerszámai 

a kovácsolás alapműveletei 

hőkezelés: edzés, megeresztés, lágyítás 

baleseti veszélyek kovácsolás és hőkezelés közben 

Szerszámélezés, köszörülés 

a szerszámélezés célja, a köszörűgép jellemzői 

köszörűkorongok jellemzői 

szerszámok hűtése 

köszörülés menete 

különböző szerszámok köszörülése 

baleseti veszélyek köszörülés közben 

Dörzsölés (dörzsárazás) 

a dörzsölés célja, a dörzsár fajtái és kialakítása 

a dörzsölés munkaszabályai 

baleseti veszélyek dörzsölés közben 

Esztergálás 

az esztergálás célja 
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az esztergagép és főbb részei 

a forgácsolás alapfogalmai 

esztergakések 

az esztergakés és a munkadarab befogása 

az esztergagép kezelése és beállítása 

egyszerűbb esztergálási műveletek 

esztergálási feladat 

baleseti veszélyek esztergálás közben 

Marás 

a marás és a gyalulás célja és alkalmazási területe 

marógépek és marószerszámok 

a marószerszámok és a munkadarabok befogása 

a munkadarab be-, illetve felfogása 

a marási művelet technológiai folyamata 

baleseti veszélyek marás közben 

Gyalulás 

gyalugépek és gyalukések 

a gyalukés és a munkadarab befogása 

a gyalulási művelet folyamata 

baleseti veszélyek gyalulás közben 

 

4.1.2. Anyagvizsgálatok 12 óra 

Szerkezeti anyagok csoportosítása 

szerkezeti anyagok tulajdonságai 

vasfémek 

színes-, könnyű- és nehézfémek 

műanyagok 

Technológiai próbák 

kovácsolhatóság (lapítási próba) 

mélyhúzhatósági próba 

technológiai hajlítópróba 

csőtágítási próba 

csőperemezési próba 

szikrapróba 

reszelési próba 

hegesztési varrat hajlító vizsgálata 

Szakítóvizsgálat 

szerkezeti fémek vizsgálata 

fogalmak 

próbatestek alakja 

húzóerő és megnyúlás 

szakítófeszültség 

nyúlás 

teljes nyúlás 

rugalmassági nyúlás 

maradandó nyúlás 

rugalmas nyúlás 

képlékeny alakváltozás 

a szakítódiagram (feszültség – nyúlás diagram) 

arányossági határ 
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Hooke-törvény 

rugalmassági határ 

folyáshatár 

szakítószilárdság 

szakítási nyúlás 

egyéb anyagvizsgálati kísérletek 

Keménységmérés 

statikus keménységmérés 

dinamikus keménységmérés 

Brinell-féle keménységmérés HB 

Vickers-féle keménységmérés HV 

Rockwell-féle keménységmérés HR (HRA, HRC, HRB, HRF) 

egyéb keménységmérési eljárások 

Roncsolásmentes anyagvizsgálati módszerek 

mágneses repedésvizsgálat 

ultrahangos vizsgálat 

felületi hajszálrepedés-vizsgálat a Met-L-Check eljárással 

anyagvizsgálat röntgen vagy gamma sugarakkal 

egyéb anyagvizsgálati módszerek 

 

4.1.3. Szerelés 60 óra 

Kötőelemek szerelése 

kötőelemek szerelésének szabályai 

szerelési gyakorlat 

Csapágyak szerelése 

csapágyak szerelésének szabályai 

szerelési gyakorlat 

Fogaskerekek szerelése 

fogaskerekek szerelésének szabályai 

szerelési gyakorlat 

Csőkötések szerelése 

csőkötések szerelésének szabályai 

szerelési gyakorlat 

Dugattyús motor szerelése 

dugattyús motorok szerelésének szabályai 

szétszerelés 

hibafelvételezés 

összeszerelés 

szerelési gyakorlat 

Forgattyús hajtómű szerelése 

forgattyús hajtómű szerelésének szabályai 

szétszerelés 

hibafelvételezés 

összeszerelés 

szerelési gyakorlat 

Lánc- és szíjhajtás szerelése 

lánc- és szíjhajtás szerelésének szabályai 

szétszerelés 

hibafelvételezés 

összeszerelés 
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szerelési gyakorlat 

Tengelykapcsolók szerelése 

tengelykapcsolók szerelésének szabályai 

szétszerelés 

hibafelvételezés 

összeszerelés 

szerelési gyakorlat 

Hajtóművek szerelése 

hajtóművek szerelésének szabályai 

szétszerelés 

hibafelvételezés 

összeszerelés 

szerelési gyakorlat 

Futóművek szerelése 

futóművek szerelésének szabályai 

szétszerelés 

hibafelvételezés 

összeszerelés 

szerelési gyakorlat 

Fékek szerelése 

fékek szerelésének szabályai 

szétszerelés 

hibafelvételezés 

összeszerelés 

szerelési gyakorlat 

Kormányzási rendszerek szerelése 

kormányzási rendszerek szerelésének szabályai 

szétszerelés 

hibafelvételezés 

összeszerelés 

szerelési gyakorlat 

 

10504-16 Kerékpárszerelő feladatai / Kerékpárok javítási gyakorlata tantárgy 

72 óra 

2 ó/hét 

5. Kerékpárok javítási gyakorlata tantárgy 72 óra 

 

5.1. A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy részletesen tárgyalja a kerékpár szervizelésekor előforduló feladatokat, ezek 

rutinszerű elvégzésére készíti fel a tanulókat. 

 

5.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Kerékpár szerkezeti ismeretek, anyagismeret, szakrajz. 

 

5.3. Témakörök 

5.3.1. Üzembehelyezés 30 óra 

A részszerelt egységek összeszerelése 

Megelőző karbantartási feladatatok elvégzése 
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Beállítási, beszabályozási munkák elvégzése 

Tisztítás 

 

5.3.2. Karbantartási feladatok 42 óra 

Időszakos karbantartási feladatatok elvégzése 

Megelőző karbantartási feladatatok elvégzése 

Szerelési feladatok 

Részegységek minőségi cseréje 

 

 

Nyári gyakorlatok 

 

10417-16 Közlekedéstechnikai gyakorlatok/Karbantartási gyakorlatok 

140 óra 

Karbantartási gyakorlatok tantárgy 140 óra 

 

Témakörök 

 

Mérés és előrajzolás 

Mérés és ellenőrzés 

Bonyolultabb mérő- és ellenőrző eszközök 

Előrajzolás síkban 

Térbeli előrajzolás 

Megmunkálás I. 

A kalapács használata, a nyújtás 

Egyengetés 

Hajlítás 

Vágás, harapás, faragás, vésés 

Nyírás 

Lyukasztás 

Fűrészelés 

Reszelés 

Fúrás és süllyesztés 

Kézi menetvágás 

Kötések  

Szegecselés 

Csavarozás 

Csapszegek és csapszegkötések 

Kúpos kötés 

Zsugorkötés 

Ék és ékkötés 

Retesz és reteszkötés 

Lágyforrasztás 

Fémragasztás 

Keményforrasztás 

Gázhegesztés 

Ívhegesztés 

Megmunkálás II. 
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Hántolás 

Kovácsolás és hőkezelés 

Szerszámélezés, köszörülés 

Dörzsölés (dörzsárazás) 

Esztergálás 

Marás 

Gyalulás 

Anyagvizsgálatok 

Szerkezeti anyagok csoportosítása 

Technológiai próbák 

Szakítóvizsgálat 

Keménységmérés 

Roncsolásmentes anyagvizsgálati módszerek 

 

12. évfolyam 

 

10416-16 Közlekedéstechnikai alapok/Elektrotechnika-elektronika 

93 óra 

3 ó/hét 

1. Elektrotechnika-elektronika tantárgy 93 óra 

 

1.1.1. Háromfázisú hálózatok 10 óra 

A többfázisú rendszer lényege és jellemzői 

Láncolás 

 A csillagkapcsolás 

A háromszögkapcsolás 

  A háromfázisú rendszer teljesítménye 

  A forgó mágneses mező 

 

1.1.2. Villamos gépek 28 óra 

A villamos gépek csoportosítása 

Váltakozó áramú generátorok 

 Az egyfázisú generátor 

 A háromfázisú generátor 

Egyenáramú generátorok 

 Egyenáramú generátorok működése 

 Egyenáramú motorok gerjesztése  

  Gerjesztés állandó mágnessel 

  Külső gerjesztés 

  Öngerjesztésű generátorok 

Egyenáramú motorok 

 Egyenáramú motorok szerkezete és működése 

Gerjesztési megoldások 

Gerjesztés állandó mágnessel 

  Külső gerjesztés 

  Öngerjesztésű generátorok 

 Gerjesztés kapocsfeszültséggel 
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 Váltakozó áramú motorok 

  Forgó mágneses tér 

  Háromfázisú aszinkron motorok 

   Szinkronmotorok 

   Az aszinkron motor működési elve 

   A csúszógyűrűs motor 

   A rövidrezárt forgórészű motor 

 

1.1.3. Félvezetők 24 óra 

Félvezető diódák 

A félvezetők fizikája 

Diódák fajtái, jellemzői 

Egyenirányítók 

Tranzisztor 

Bipoláris tranzisztor 

Unipoláris tranzisztor 

Különleges félvezető eszközök 

Négyrétegű diódák 

Tirisztorok 

Optoelektronikai alkatrészek 

A fotoellenállás 

Fotodiódák 

Fénykibocsátó dióda 

Optikai csatolók 

 

1.1.4. Impulzustechnikai és digitális áramkörök 31 óra 

Az impulzusok jellemzői 

Impulzusformáló áramkörök és alkalmazásuk 

 Differenciáló négypólus 

 Integráló négypólus 

Diódás vágóáramkörök 

 Impulzuselőállító áramkörök (billenőkapcsolások) 

  Bistabilbillenőkapcsolás 

  Monostabilbillenőkapcsolás (monostabil multivibrátor) 

  Astabilbillenőfokozat (astabil multivibrátor) 

  Schmitt-trigger 

 Digitális alapáramkörök 

 Logikai alapfogalmak 

  Analóg és digitális mennyiségek 

  Számrendszerek 

  Az információ kódolása 

Logikai függvények 

A logikai függvények szabályai és alkalmazásuk 

A logikai függvények szabályos alakjai és egyszerűsítése 

 Logikai hálózatok 

  Kombinációs logikai hálózatok 

  Szekvenciális hálózatok 

  Digitális jelek szétválasztása és egyesítése 

  Regiszterek 

  Számláló áramkörök 
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  Aritmetikai áramkörök 

 

 

10443-16 Gépkezelő általános ismeretei/ Gépkezelő általános ismeretei 

62 óra 

2 ó/hét 

2. Gépkezelő általános ismeretei tantárgy 2 óra 

 

2.1.1. Elektromosság alapfogalmai 31 óra 

Járműveken alkalmazott elektromos berendezések. 

Áramkörök kialakítása, elemei, elektromos jellemzők mérése (pl. feszültség, 

áramerősség, ellenállás). 

Az erőforrások akkumulátorainak szerkezete, működése, üzeme, kezelése. 

Belsőégésű motorok indítási feltételei, indítási teljesítmény szükséglet, indítómotorok 

felépítése, működése, jellemző paraméterei. 

A gyújtóberendezés feladata, a gyújtószikra előállítása, az akkumulátoros, mágneses és 

elektronikus gyújtóberendezés szerkezeti felépítése, működése.  

Dízelmotorok indítását segítő berendezések szerkezeti egységei, működése és 

karbantartása. 

Az erőgépek jelző és világítóberendezéseire vonatkozó előírások, a berendezések 

felépítése, működése és ellenőrzése.  

Az erőgépeken alkalmazott egyéb jelzőberendezések ellenőrzése és kezelése pl. töltés-, 

tüzelőanyagszint, olajnyomás, hűtőfolyadék hőmérsékletjelző. 

Az erőgépek elektromos rendszerének kapcsolási rajza, alkalmazott jelképes jelölések. 

 

2.1.2. Gazdaságos üzemeltetés 5 óra 

A biztonság, a teljesítmény és az optimális üzemeltetési költségek szem előtt tartásának 

megismerése. 

 

2.1.3. Gépkezelő adminisztrációs feladatok 6 óra 

A gépkezelői munka során kötelezően elvégzendő adminisztrációs teendők begyakorlása. 

Ismerje meg a szükséges dokumentációkat, ezek kezelését. 

 

2.1.4. Elsősegély nyújtási ismeretek 10 óra 

Az Elsősegélynyújtás tantárgy alapvető célja, hogy a munkavégzés alatt vagy azon kívül 

is a tanulók képesek legyenek felismerni a balesetek során keletkezett sérüléseket és 

képesek legyenek az elsősegélynyújtás elvégzésére. 

 

2.1.5. Tűz- és környezetvédelmi ismeretek 10 óra 

Tűzmegelőzés, tervezés, létesítés, üzemeltetés, karbantartás, javítás és felülvizsgálat. 

Tűzoltó készülékek, tűzoltó technika, beépített tűzjelző berendezés vagy tűzoltó 

berendezések. Tűzjelzés adása, fogadása, tűzjelző vagy tűzoltó központok, valamint 

távfelügyelet. 

Tűzosztályok, tűzveszélyességi osztályok. 

 

 

Gyakorlatok 
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10417-16 Közlekedéstechnikai gyakorlatok / Mérési gyakorlatok 

124 óra 

4 ó/hét 

 

3. Mérési gyakorlatok tantárgy 124 óra 
 

3.1. A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy olyan műszaki módszereket és eszközöket mutat be, amelyek meghatározó 

szerepet játszanak a környező materiális világ megismerésében, valamint kvantitatív és 

kvalitatív jellemzésében. Mindezt azzal az igénnyel teszi, hogy valamennyi hallgatójának 

méréselméleti, méréstechnikai és műszertechnikai alapismereteket adjon és 

szemléletmódjával jelentős mértékben segítse valamennyi műszaki ismeretanyagának 

elsajátítását. Egy ilyen megalapozás elsősorban a tudatos modellalkotás és 

problémamegoldó készség fejlesztését jelenti. A tárgy mindezt a villamos mennyiségek 

alapvető mérési módszereinek és eszközeinek megismertetésén keresztül éri el jelentős 

mértékben támaszkodva az analógiák elvének következetes alkalmazásában rejlő 

lehetőségekre. További cél annak tudatosítása, hogy a mérésekkel szerzett információ 

szakszerű feldolgozása minden esetben igényli a mérések pontosságával kapcsolatos 

adatszolgáltatást is. 

 

3.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Elektrotechnika-elektronika tantárgy valamennyi témaköre 

 

3.3. Témakörök 

3.3.1. Villamos méréstechnikai alapismeretek 40 óra 

Műszer és méréstechnikai alapfogalmak 

A mérés célja és feladata 

A mérőeszközök csoportosítása 

A mérőműszerek elvi felépítése 

Az érzékelő szerv 

A mérőjel továbbító szerv 

A mérőjel átalakító szerv 

Mérőműszerek kijelzői 

Mérési hibák 

A hiba fogalma 

A hibák okai 

Csoportosítás a hibák forrásai szerint 

Csoportosítás a hibák jellege szerint 

A hiba meghatározása 

A mérési eredmények feldolgozása 

Mérőműszerek metrológiai jellemzői 

A méréshatár 

Mérési tartomány vagy mérési terjedelem 

Az érzékenység  

A pontosság  

A fogyasztás, a mérőéig  

A túlterhelhetőség  

A csillapítottság  
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Használati helyzet  

Méréshatár, méréshatár kibővítése 

A méréshatár kibővítése 

Ampermérő méréshatárának kibővítése  

Voltmérő méréshatárának kibővítése  

Áramváltó, feszültségváltó 

Univerzális műszerek 

Lakatfogó 

Digitális műszerek 

A nemzetközi mértékegységrendszer alapjai 

Kialakulásának körülményei 

Alapmennyiségek és mértékegységei 

Származtatott egységek 

A prefixumok 

A laboratóriumi mérések fontosabb szabályai 

A laboratórium rendje 

Munkavédelmi és biztonsági szabályok  

Villamos áram élettani hatásai 

Elsősegélynyújtás villamos balesetek esetében 

A mérések szervezése és menete  

A mérési jegyzőkönyv 

Érintésvédelem 

Érintésvédelem módjai 

Érintésvédelem szükségessége 

Munkavégzés feszültség alatti berendezésen 

 

3.3.2. Egyenáramú villamos alapmérések 68 óra 

Az áramkörök összeállításának szabályai 

Ellenállás mérési módszerek 

Kis értékű ellenállás mérése Ohm törvénye alapján 

Nagy értékű ellenállás mérése Ohm törvénye alapján 

Ellenállás mérése feszültségesések összehasonlításával 

Ellenállás mérése áramerősségek összehasonlításával 

Ellenállás mérése Wheatstone – híddal 

Az ellenállások hőmérsékletfüggésének vizsgálata  

Feszültségfüggő ellenállás vizsgálata 

Fényfüggő ellenállások vizsgálata 

Ellenállások soros kapcsolásának vizsgálata 

Ellenállások párhuzamos kapcsolásának vizsgálata 

Ellenállások, vegyes kapcsolásának vizsgálata 

Szigetelési ellenállás vizsgálata 

Feszültségosztók vizsgálata 

Potenciométerek vizsgálata 

Relék és relés áramkörök vizsgálata 

Kondenzátor töltési, kisütési folyamatának vizsgálata 

A villamos teljesítmény és a villamos áram hőhatásának vizsgálata 

Az egyenáramú teljesítmény mérése 

A vízforraló hatásfokának meghatározása  

Energiaforrások vizsgálata, mérése 
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Energiaforrások belső ellenállásának leadott teljesítményének és hatásfokának 

vizsgálata 

Energiaforrások soros és párhuzamos kapcsolásának vizsgálata 

Hálózatok helyettesítő képének meghatározása 

A Thevenin-tétel alkalmazása 

Generátorok összekapcsolása 

Áramgenerátor 

Hatásfok meghatározása, illesztés 

 

3.3.3. Váltakozó áramú villamos alapmérések 16 óra 

A jelgenerátor felépítése, kezelőszervei 

Az oszcilloszkóp működése és kezelőszervei 

Mérések oszcilloszkóppal 

Szinuszos jel jellemzőinek mérése oszcilloszkóppal 

Fáziskülönbség mérése kétsugaras üzemmódban 

Váltakozó áramú áramkörök mérése 

Induktív ellenállás (reaktancia)  mérése 

Kondenzátor kapacitív ellenállásának mérése 

Az impedancia értékének meghatározása 

Soros és párhuzamos R-L kapcsolás jellemzőinek mérése 

Soros és párhuzamos R-C kapcsolás jellemzőinek mérése 

Rezgőkörök vizsgálata 

Egyfázisú váltakozó áramú teljesítmény mérése 

Félvezetők vizsgálata, jelleggörbéinek felvétele 

Egyszerű elektronikus áramkörök mérése 

 

10504-16 Kerékpárszerelő feladatai / Kerékpárok javítási gyakorlata tantárgy 

31 óra 

1 ó/hét 

4. Kerékpárok javítási gyakorlata tantárgy 31 óra 

 

4.1.1. Karbantartási feladatok  31 óra 

Felhasználás módja szerinti beállítási, beszabályozási feladatok 

Üzem közbeni ellenőrzés 

Tisztítási, ápolási feladatok 

Utólagos felületkezelési feladatok 

Esztétikai karbantartás 

Felhasználói, megrendelői igények kielégítése 

 

5.13 évfolyam 

 

11498-12 Foglalkoztatás I./ Foglalkoztatás I. 

62 óra 

2 ó/hét 

1. Foglalkoztatás I. tantárgy 62 óra 
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1.1. A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy tanításának célja, hogy a diákok alkalmasak legyenek egy idegen nyelvű 

állásinterjún eredményesen és hatékonyan részt venni. 

Ehhez kapcsolódóan tudjanak idegen nyelven személyes és szakmai vonatkozást is 

beleértve bemutatkozni, a munkavállaláshoz kapcsolódóan pedig egy egyszerű 

formanyomtatványt kitölteni. 

Cél, hogy a rendelkezésre álló 62 tanóra egység keretén belül egyrészt egy nyelvtani 

rendszerezés történjen meg a legalapvetőbb igeidők, segédigék, illetve az állásinterjúhoz 

kapcsolódóan a legalapvetőbb mondatszerkesztési eljárások elsajátítása révén. Majd erre 

építve történjen meg az idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesztés és az induktív 

nyelvtanulási készségfejlesztés 6 alapvető, a mindennapi élethez kapcsolódó társalgási 

témakörön keresztül. Végül ezekre az ismertekre alapozva valósuljon meg a szakmájához 

kapcsolódó idegen nyelvi kompetenciafejlesztés. 

 

1.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Idegen nyelvek 

 

1.3. Témakörök 

1.3.1. Nyelvtani rendszerezés 1 8 óra 

A 8 órás nyelvtani rendszerezés alatt a tanulók a legalapvetőbb igeidőket átismétlik, 

illetve begyakorolják azokat, hogy munkavállaláshoz kapcsolódóan, hogy az 

állásinterjú során ne okozzon gondot a múltra, illetve a jövőre vonatkozó kérdések 

megértése, illetve az azokra adandó válaszok megfogalmazása. Továbbá alkalmas lesz 

a tanuló arra, hogy egy szakmai állásinterjún elhangzott kérdésekre összetett 

mondatokban legyen képes reagálni, helyesen használva az igeidő egyeztetést.  

Az igeidők helyes begyakorlása lehetővé teszi számára, hogy mint leendő 

munkavállaló képes legyen arra, hogy a munkaszerződésben megfogalmazott 

tartalmakat helyesen értelmezze, illetve a jövőbeli karrierlehetőségeket feltérképezze. 

A célként megfogalmazott idegen nyelvi magbiztosság csak az igeidők helyes 

használata révén fog megvalósulni. 

 

1.3.2. Nyelvtani rendszerezés 2 8 óra 

A 8 órás témakör során a diák a kérdésszerkesztés, a jelen, jövő és múlt idejű feltételes 

mód, illetve a módbeli segédigék (lehetőséget, kötelességet, szükségességet, tiltást 

kifejező) használatát eleveníti fel, amely révén idegen nyelven sokkal egzaktabb 

módon tud bemutatkozni szakmai és személyes vonatkozásban egyaránt. A segédigék 

jelentéstartalmának precíz és pontos ismerete alapján alkalmas lesz arra, hogy tudjon 

tájékozódni a munkahelyi és szabadidő lehetőségekről. Precízen meg tudja majd 

fogalmazni az állásinterjún idegen nyelven feltett kérdésekre a választ kihasználva a 

segédigék által biztosított nyelvi precizitás adta kereteket. A kérdésfeltevés alapvető 

szabályainak elsajátítása révén alkalmassá válik a diák arra, hogy egy munkahelyi 

állásinterjún megértse a feltett kérdéseket, illetve esetlegesen ő maga is tisztázó 

kérdéseket tudjon feltenni a munkahelyi meghallgatás során. A szórend, a prepozíciók 

és a kötőszavak pontos használatának elsajátításával olyan egyszerű 

mondatszerkesztési eljárások birtokába jut, amely által alkalmassá válik arra, hogy az 

állásinterjún elhangozott kérdésekre relevánsan tudjon felelni, illetve képes legyen 

tájékozódni a munkakörülményekről és lehetőségekről. 

 

1.3.3. Nyelvi készségfejlesztés 24 óra 
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(Az induktív nyelvtanulási képesség és az idegen nyelvi asszociatív memória 

fejlesztése fonetikai készségfejlesztéssel kiegészítve) 

 

A 24 órás nyelvi készségfejlesztő blokk során a diák rendszerezi az idegen nyelvi 

alapszókincshez kapcsolódó ismereteit. E szókincset alapul véve valósul meg az 

induktív nyelvtanulási képességfejlesztés és az idegen nyelvi asszociatív 

memóriafejlesztés 6 alapvető társalgási témakör szavai, kifejezésein keresztül. Az 

induktív nyelvtanulási képesség által egy adott idegen nyelv struktúráját meghatározó 

szabályok kikövetkeztetésére lesz alkalmas a tanuló. Ahhoz, hogy a diák koherensen 

lássa a nyelvet, és ennek szellemében tudjon idegen nyelven reagálni, feltétlenül 

szükséges ennek a képességnek a minél tudatosabb fejlesztése. Ehhez szorosan 

kapcsolódik az idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesztés, ami az idegen nyelvű 

anyag megtanulásának képessége: képesség arra, hogy létrejöjjön a kapcsolat az 

ingerek (az anyanyelv szavai, kifejezése) és a válaszok (a célnyelv szavai és 

kifejezései) között. Mind a két fejlesztés hétköznapi társalgási témakörök elsajátítása 

során valósul meg.  

Az elsajátítandó témakörök: 

- személyes bemutatkozás 

- a munka világa 

- napi tevékenységek, aktivitás 

- lakás, ház 

- utazás,  

- étkezés   

Ezen a témakörön keresztül valósul meg a fonetikai dekódolási képességfejlesztés is, 

amely során a célnyelv legfontosabb fonetikai szabályaival ismerkedik meg a 

nyelvtanuló. 

 

1.3.4. Munkavállalói szókincs 22 óra 

A 22 órás szakmai nyelvi készségfejlesztés csak a 40 órás 3 alapozó témakör 

elsajátítása után lehetséges. Cél, hogy a témakör végére a diák folyékonyan tudjon 

bemutatkozni kifejezetten szakmai vonatkozással. Képes lesz a munkalehetőségeket 

feltérképezni a célnyelvi országban. Begyakorolja az alapadatokat tartalmazó 

formanyomtatvány kitöltését, illetve a szakmai önéletrajz és a motivációs levél 

megírásához szükséges rutint megszerzi. Elsajátítja azt a szakmai jellegű szókincset, 

ami alkalmassá teszi arra, hogy a munkalehetőségekről, munkakörülményekről 

tájékozódjon. A témakör tanulása során közvetlenül a szakmájára vonatkozó gyakran 

használt kifejezéseket sajátítja el. A munkaszerződések kulcskifejezéseinek elsajátítása 

és fordítása révén alkalmas lesz arra, hogy a leendő saját munkaszerződését, illetve 

munkaköri leírását lefordítsa és értelmezze. 

 

11499-12 Foglalkoztatás II./ Foglalkoztatás II. 

16 óra 

0,5 ó/hét 

2. Foglalkoztatás II. tantárgy 15 óra 

 

2.1. A tantárgy tanításának célja 

A tanuló általános felkészítése az álláskeresés módszereire, technikáira, valamint a 

munkavállaláshoz, munkaviszony létesítéséhez szükséges alapismeretek elsajátítására. 
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2.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

— 

 

2.3. Témakörök 

2.3.1. Munkajogi alapismeretek 4 óra 

Munkavállaló jogai (megfelelő körülmények közötti foglalkoztatás, bérfizetés, 

költségtérítés, munkaszerződés módosítás, szabadság), kötelezettségei (megjelenés, 

rendelkezésre állás, munkavégzés, magatartási szabályok, együttműködés, 

tájékoztatás), munkavállaló felelőssége (vétkesen okozott kárért való felelősség, 

megőrzési felelősség, munkavállalói biztosíték). 

Munkajogi alapok: felek a munkajogviszonyban, munkaviszony létesítése, munkakör, 

munkaszerződés módosítása, megszűnése, megszüntetése, felmondás, végkielégítés, 

pihenőidők, szabadság. 

Foglalkoztatási formák: munkaviszony, megbízási jogviszony, vállalkozási 

jogviszony, közalkalmazotti jogviszony, közszolgálati jogviszony. 

Speciális jogviszonyok: egyszerűsített foglalkoztatás: fajtái: atipikus munkavégzési 

formák az új munka törvénykönyve szerint (távmunka, bedolgozói munkaviszony, 

munkaerő-kölcsönzés, rugalmas munkaidőben történő foglalkoztatás, egyszerűsített 

foglalkoztatás (mezőgazdasági, turisztikai idénymunka és alkalmi munka), 

önfoglalkoztatás, őstermelői jogviszony, háztartási munka, iskolaszövetkezet 

keretében végzett diákmunka, önkéntes munka. 

 

2.3.2. Munkaviszony létesítése 4 óra 

Munkaviszony létrejötte, fajtái: munkaszerződés, teljes- és részmunkaidő, határozott 

és határozatlan munkaviszony, minimálbér és garantált bérminimum, képviselet 

szabályai, elállás szabályai, próbaidő. 

Munkavállaláshoz szükséges iratok, munkaviszony megszűnésekor a munkáltató által 

kiadandó dokumentumok. 

Munkaviszony adózási, biztosítási, egészség- és nyugdíjbiztosítási összefüggései: 

munkaadó járulékfizetési kötelezettségei, munkavállaló adó- és járulékfizetési 

kötelezettségei, biztosítottként egészségbiztosítási ellátások fajtái (pénzbeli és 

természetbeli), nyugdíj és munkaviszony. 

 

2.3.3. Álláskeresés 4 óra 

Karrierlehetőségek feltérképezése: önismeret, reális célkitűzések, helyi munkaerőpiac 

ismerete, mobilitás szerepe, képzések szerepe, foglalkoztatási támogatások ismerete. 

Motivációs levél és önéletrajz készítése: fontossága, formai és tartalmi kritériumai, 

szakmai önéletrajz fajtái: hagyományos, Europass, amerikai típusú, önéletrajzban 

szereplő email cím és fénykép megválasztása, motivációs levél felépítése. 

Álláskeresési módszerek: újsághirdetés, internetes álláskereső oldalak, személyes 

kapcsolatok, kapcsolati hálózat fontossága, EURES (Európai Foglalkoztatási Szolgálat 

az Európai Unióban történő álláskeresésben), munkaügyi szervezet segítségével 

történő álláskeresés, cégek adatbázisába történő jelentkezés, közösségi portálok 

szerepe. 

Munkaerőpiaci technikák alkalmazása: Foglalkozási Információs Tanácsadó (FIT), 

Foglalkoztatási Információs Pontok (FIP), Nemzeti Pályaorientációs Portál (NPP).  

Állásinterjú: felkészülés, megjelenés, szereplés az állásinterjún, testbeszéd szerepe. 

 

2.3.4. Munkanélküliség 3 óra 
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A munkanélküli (álláskereső) jogai, kötelezettségei és lehetőségei: álláskeresőként 

történő nyilvántartásba vétel; a munkaügyi szervezettel történő együttműködési 

kötelezettség főbb kritériumai; együttműködési kötelezettség megszegésének 

szankciói; nyilvántartás szünetelése, nyilvántartásból való törlés; munkaügyi szervezet 

által nyújtott szolgáltatások, kiemelten a munkaközvetítés. 

Álláskeresési ellátások („passzív eszközök‖): álláskeresési járadék és nyugdíj előtti 

álláskeresési segély. Utazási költségtérítés.  

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás.  

Közfoglalkoztatás: közfoglalkoztatás célja, közfoglalkozatás célcsoportja, 

közfoglalkozatás főbb szabályai 

Munkaügyi szervezet: Nemzeti Foglalkoztatási Szervezet (NFSZ) felépítése, Nemzeti 

Munkaügyi Hivatal, munkaügyi központ, kirendeltség feladatai.  

Az álláskeresők részére nyújtott támogatások („aktív eszközök‖): önfoglalkoztatás 

támogatása, foglalkoztatást elősegítő támogatások (képzések, béralapú támogatások, 

mobilitási támogatások). 

Vállalkozások létrehozása és működtetése: társas vállalkozási formák, egyéni 

vállalkozás, mezőgazdasági őstermelő, nyilvántartásba vétel, működés, vállalkozás 

megszűnésének, megszüntetésének szabályai. 

A munkaerőpiac sajátosságai, NFSZ szolgáltatásai: pályaválasztási tanácsadás, 

munka- és pályatanácsadás, álláskeresési tanácsadás, álláskereső klub, pszichológiai 

tanácsadás. 

 

10418-16 Járműkarbantartás / Járműkarbantartás 

31 óra 

1 ó/hét 

3. Járműkarbantartás tantárgy 31 óra 

 

3.1. A tantárgy tanításának célja 

A járműkarbantartás tantárgy tanításának célja, hogy olyan elméleti ismeretek birtokába 

jusson a tanuló, amely alapján képes a közúti jármű szakterületen karbantartási és javítási 

munkát ellátni. Ehhez fontos, hogy megismertessük a munkakörben elvégzendő feladatokat, 

az ahhoz szükséges tulajdonságokat, alkalmazott szakmai ismereteket, szakmai készségeket 

és képességeket. Ismernie kell a korszerű gépjármű-szerkezeteket, szerkezeti egységek 

felépítését, működését, beállításának technológiáját. 

Szakmai tárgyként alakítsa ki a műszaki életben elengedhetetlenül szükséges belső 

igényességet, lelkiismeretes és felelősségteljes munkavégzést, fejlessze a számítási 

feladatok, szerkesztések, méretezések algoritmusát és a problémamegoldó készséget. 

Meg kell tanítani a szakmai specialitásokat. Ismerni kell a munkafelvételi és ügyfélkezelési 

technikákat: jármű átvétele és munkafelvételi adatlap kitöltése, árajánlat készítése, 

szervizkönyv vezetése, ügyféllel történő kommunikáció, tájékoztatás szóban, írásban és 

telefonon keresztül. Széleskörű ismeretekkel kell rendelkezni a különböző gépjárművek 

karbantartási műveleteiről, a mechanikus, a villamos és elektronikus berendezések javítási, 

ellenőrzési, diagnosztikai és szervizműveleteiről. 

Fontos didaktikai feladat az elmélet és gyakorlat egységének biztosítása. A megalapozott 

elméleti tudás nélkülözhetetlen a gyakorlati tevékenység magas szintű végzéséhez. 

 

3.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Informatika: Word, Excel, adatbázis kezelő, internet használata 
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Műszaki rajz: jelképes ábrázolás 

Közlekedéstechnikai gyakorlatok: szerelés 

Gépjármű-szerkezettan 

Gépjármű-villamosságtan 

 

3.3. Témakörök 

3.3.1. Dokumentációs ismeretek 15 óra 

Gépjármű adatbázisok használata 

nyomtatott adatbázisok 

számítógépes adatbázisok (Autodata) 

Gépjármű és főegységeinek azonosítása 

alvázszám azonosítása 

motorszám azonosítása 

típusbizonyítvány tartalma 

Általános gépjármű adatbázisok használata 

számítógépes adatbázisok kezelése, adatok kinyerése 

adatbázisok tartalma 

adott gépjármű beazonosítása, adatainak munkadokumentumba való kinyerése 

Gyári alkatrész azonosító adatbázisok kezelése 

az alkatrész azonosítás logikai sorrendje 

nyomtatott alapú adatbázisok 

elektronikus adatbázisok 

Autóvillamossági kapcsolási rajz és adatgyűjtemények használata 

adott gépjármű villamos hálózatának beazonosítása a villamos kapcsolási rajza 

alapján 

villamos szerkezeti egységek azonosítása 

villamos hálózat csatlakozóponti azonosítása Autodata dokumentáció alapján 

Járműjavítási utasítások kezelése 

járműjavítási, beállítási utasítások kezelése, értelmezése 

Futómű- járműkerék és gumiabroncs adatbázisok kezelése 

futómű adatok azonosítása 

adott típusra előírt kerékpánt és gumiabroncs azonosítása, kiválasztása 

Gépjármű kárfelvételi, biztosítási és értékesítési dokumentációi 

biztosítási, kárfelvételi dokumentáció kezelése (Audatex) 

értékesítési dokumentáció (Eurotax) 

használt gépjárművek állapotlapjai 

A gépjármű és fődarabjainak bontási technológiájának dokumentációi 

a tulajdonjog ellenőrzése  

a gépjármű okmányainak ellenőrzése 

bontási szerződés 

a hatóságok felé tett intézkedések 

veszélyes anyagok kezelése, adminisztrációja 

 

3.3.2. Ápolási és szervizműveletek 6 óra 

Ápolási műveletek 

alsómosás 

felsőmosás 

motormosás 

belső kárpittisztítás 

kenési műveletek 
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különféle szintellenőrzések és utántöltések 

különböző folyadékok és tulajdonságaik 

Szervizműveletek 

„0‖ revízió 

garanciális felülvizsgálatok, 

időszakos karbantartási vizsgálatok 

garancián túli vizsgálatok 

esetenkénti felülvizsgálatok 

rendszeres felülvizsgálatok 

napi gondozás, vagy vizsgálat 

szemleműveletek 

 

3.3.3. Gépkocsi vizsgálati műveletek 10 óra 

Hatósági felülvizsgálat 

Rendeletek, előírások, szabályzatok, utasítások 

5/1990. (IV.12.) KÖHÉM rendelet a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról 

(és módosításai) 

6/1990. (IV.12.) KÖHÉM rendelet a közúti járművek forgalomba helyezésének 

és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről (és módosításai) 

egyéb előírások  

Forgalmi engedély 

Fogalommeghatározások 

járműkategóriák 

műszaki jellemzők 

Típusbizonyítvány 

Járművek összeépítése 

Gépjárművek és ezek pótkocsijára vonatkozó egyedi műszaki vizsgálatok 

Időszakos vizsgálat, érvényességi idő 

Járműalkatrészek, tartozékok jóváhagyása 

A forgalomba helyezés előtti és az időszakos vizsgálat általános technológiája 

Az általános technológia vizsgálati tárgya, köre, az alkalmazott követelmények, eszközök 

és módszerek, okmányok, a jármű azonosítása, tükrök, hangjelzés, műszerek, 

sebességmérő, menetíró (tachográf), sebességkorlátozó, zavarszűrés, fűtés, tartozékok 

világító berendezés 

fényjelző berendezés 

visszajelzés/kapcsolók 

fényvisszaverők 

áramforrás 

kormányozhatóság 

kormánymű rásegítő 

kormányrudazat/csuklók 

üzemi/biztonsági/rögzítőfék 

fékműködés 

jelzések 

fékcsövek 

kerékfékszerkezet 

tengelyek/felfüggesztés 

gumiabroncsok 

keréktárcsák 

csapágyazás 
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alváz/segédalváz 

vezetőtér/utastér 

külső kialakítás 

raktér/rakfelület 

vontatás 

erőátvitel 

méretek 

tüzelőanyag-ellátó berendezés 

kipufogórendszer/környezetvédelem 

mozgáskorlátozott jármű 

megkülönböztető, figyelmeztető lámpák 

Minősítés 

Egyes járművizsgálatok részletes technológiai műveletei 

a fékberendezés görgős fékerőmérő próbapadon történő vizsgálata 

a gépjármű fényszóró ellenőrzésének művelete 

a gépkocsik lengéscsillapítás vizsgálatának technológiai műveletei 

a gépkocsi szélvédőjének és ablakainak fényáteresztő képessége vizsgálatának 

technológiai műveletei 

a gépkocsi kipufogógáz szennyezőanyag-tartalmának vizsgálata 

Otto-motoros gépkocsik kipufogógáz szennyezőanyag-tartalom mérése 

a dízelmotoros gépkocsik füstkibocsátás mérése 

közeltéri zajszint-mérés 

A TANÚSÍTVÁNY tartalma, kitöltése 

A Műszaki adatlap tartalma 

 

10418-16 Járműkarbantartás/Gazdasági ismeretek 

16 óra 

0,5 ó/hét 

4. Gazdasági ismeretek tantárgy 15 óra 

 

4.1. A tantárgy tanításának célja 

A témakör keretében a tanulók alapfogalmakat, továbbá olyan fontos ismereteket 

sajátítanak el, amely a munkaviszony létesítésekor, valamint a már létrejött munkaviszony 

folyamán segítségükre lehet. A tanulóknak el kell sajátítani a számla kiállításával 

kapcsolatos tudnivalókat. Kialakításukat tekintve többféle számlatömb nyomtatvány van 

forgalomban, ezért csak akkor biztosított a helyes kitöltésük, ha a fogalmakkal - a 

különböző ÁFA besorolásokkal, nettó és bruttó árakkal, mennyiség és mennyiségi egység 

(stb.) fogalmakkal – teljesen tisztában vannak, azok ismeretei készség szinten elsajátítottak. 

Meg kell tanítani a szóbeli és írásbeli kommunikáció alapvető technikáit, etikai normáit és 

az etikett alapvető előírásait. A tanulónak ismerni kell a munkahelyen történő telefonálásra 

vonatkozó alapvető szabályokat. 

A tanulók az iskolapadból kikerülve munkát vállalnak, vállalkozók lesznek, a munkáltató a 

munkabérből adót, járulékot von le, a vállalkozó adót fizetni köteles. 

A témakör elsajátítása azt a célt szolgálja, hogy a tanulók az adózással kapcsolatos alapvető 

fogalmakat, valamint az egyes adófajtákat alapjaiban megismerjék. 

A tananyag oktatásának célja: a tanulóknak rálátást biztosítani az egyes vállalkozási formák 

előnyeire, hátrányaira, kockázataira. Alapvető ismereteket átadni az egyes társasági formák 

alapításával, működésével kapcsolatban. 
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Az alábbiakban felsorolt témaköröket, fogalmakat a tanár döntése szerinti mélységben 

mindenképpen tanácsos a tanulóknak elmagyarázni, gyakorlati példán keresztül bemutatni. 

Megismertetni a fogyasztóvédelemmel kapcsolatos előírásokat, jogszabályokat. 

 

4.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Gépjármű fenntartás gyakorlata 

Műszaki dokumentációs ismeretek 

Számítástechnika gyakorlat 

 

4.3. Témakörök 

4.3.1. Adózási ismeretek 6 óra 

adóhatóságok és feladataik 

általános forgalmi adó 

az adó alanya, tárgya, mértéke 

mentesség az adó alól 

az adóalany bizonylat kibocsátási kötelezettsége 

nyugta kötelező tartalmi elemei 

a számla kötelező tartalmi elemei, számlakibocsátás gyakorlati példán keresztül 

bemutatva 

bizonylat kibocsátási kötelezettség elmulasztása esetén alkalmazandó szankciók 

személyi jövedelemadó  

adóelőleg számítása 

levonások a munkabérből 

egyéni vállalkozó adózási formái 

vállalkozói személyi jövedelemadó 

társasági adó 

egyszerűsített vállalkozói adó 

az adó választásának feltételei 

az adóelőleg fizetése, az adó bevallása 

kisvállalkozások tételes adója, ezen adózási forma választásának feltételei 

helyi adók 

 

4.3.2. Munkajogi ismeretek 4 óra 

a munkaviszony alanyai 

munkaviszony létesítése, munkaszerződés tartalmi elemei 

a munkáltató tájékoztatási kötelezettsége 

próbaidő kikötés, szabályai 

munkaköri leírás 

a munkaviszony megszűnése, megszüntetése 

felmondási idő, végkielégítés 

eljárás a munkaviszony megszűnése, megszüntetése esetén 

munkáltató-, munkavállaló jogai, kötelezettségei 

munka díjazása: alapbér, bérpótlékok 

béren kívüli juttatások 

készenlét 

rendkívüli munka 

munkaidő, pihenőidő 

rendes szabadság 

alapszabadság, pótszabadság 

ügyfélkommunikációs ismeretek (szóbeli és írásbeli kommunikáció) 
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fogyasztóvédelmi előírások 

a bemutatkozás és megszólítás alkalmazandó módjai 

hivatalos/üzleti levél, elektronikus levél elkészítési szabályai 

telefonálás szabályai 

 

4.3.3. Gazdasági társaságok 3 óra 

gazdasági társaságok csoportosítása 

gazdasági társaságok közös szabályai 

létesítő okiratok fajtái, tartalmi követelményei 

gazdasági társaságok vezető tisztségviselőire vonatkozó szabályok 

az egyes társaságok tőkeigénye 

korlátolt felelősségű társaság fogalma, alapítása, működése 

az ügyvezető, a taggyűlés hatásköre 

részvénytársaság fogalma, alapítása 

a részvénytársaság működési formáinak meghatározása 

különbség a nyilvánosan, illetve zártkörűen működő részvénytársaság között 

a részvény fogalma, jellemzői fajtái, osztalék 

betéti társaság fogalma, alapítása, működése 

hasonlóság, különbség a betéti társaság és az egyéni vállalkozás között 

gazdasági társaságok megszüntetése, végelszámolás, felszámolás 

egyéni vállalkozás alapítása, működése 

az egyéni vállalkozás alapítását kizáró okok 

az egyéni vállalkozás működésének jellemzői 

egyéni vállalkozás megszűnése, megszüntetése 

 

4.3.4. Fogyasztóvédelmi ismeretek 2 óra 

Alapfogalmak 

 

Tudatos fogyasztó: tudatos (kritikus) fogyasztó: olyan tájékozott, megfontolt fogyasztó, aki 

rendelkezik vonzónak tűnő reklám és marketinghatások hátrányaira vonatkozó felismerés 

készségével, jellemzi a valós fogyasztói szükségletek folyamatos megléte, továbbá a 

felmerülő fogyasztói problémák megértésének és megoldásának a képessége. 

 

Fogyasztó (Fgytv. 2. § a) pont) 

Vállalkozás (Fgytv. 2. § b) pont) 

Termék és szolgáltatás (Fgytv. 2. § f) és g) pont) 

Eladási ár és egységár (Fgytv. 2. § m) és n) pont) 

 

Az ár feltüntetése (feltüntetés módja, több ár feltüntetése, Fgytv. 14. §) 

 

Gyermek- és fiatalkorúak védelmét szolgáló előírások (alkohol, dohánytermék, szexuális 

termék kiszolgálásának tilalma, Fgytv. 16/A. §) 

 

Panaszkezelés, ügyfélszolgálat (panasztételi lehetőségek, szóbeli, írásbeli panasz, 

jegyzőkönyv felvétele, válaszadás módja és ideje, Fgytv. 17/A. §) 

 

Békéltető testület (alternatív vitarendezés lényege, fogalma, feladatai, Fgytv. 2. § o) pont és 

18. §) 
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Fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek (fogalma, feladatai, Fgytv. 2. § e) pont 

és 45. §) 

Piacfelügyeleti alapfogalmak  

Biztonságos termék (Pftv. 2. § 1. pont) 

CE megfelelőségi jelölés (Pftv. 2. § 2. pont és 6. §) 

Kereskedelmi törvény fogyasztóvédelmi rendelkezései 

Méret, súly, használhatóság ellenőrzése [Kertv. 5. § (2) bekezdés] 

Vásárlók könyve vezetése [Kertv. 5. § (4) bekezdés] 

Üzlet nyitvatartásáról szóló tájékoztatás [Kertv. 6. § (2) bekezdés b) pont] 

üzlethelyiségen kívüli és távollevők közötti ügyletekhez (e-kereskedelemhez) kapcsolódó 

fogyasztóvédelmi előírások [kötelező tájékoztatás, elállási jog, 45/2014. (II. 26.) Korm. 

rendelet 11. §, 20. §] 

 

Szavatosságra és jótállásra vonatkozó tudnivalók 

Kellékszavatosság (fogalom, Ptk. 6:159.§-6:167. §) 

Jótállás (fogalom, Ptk. 6:171.§-6:173. §) 

egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállás [értékhatár, jótállási idő, 

érintett termékek, 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet 2. §, 3. §, melléket] 

egyes javító-karbantartó szolgáltatásokra vonatkozó kötelező jótállás [értékhatár, jótállási 

idő, érintett szolgáltatások, 249/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelet 1. §, melléket] 

szavatossági, jótállási igények intézése [jegyzőkönyv, kijavítás vagy kicserélés ideje, 

19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet 4. §, 5. § ] 

 

 

A tananyagban szereplő jogszabályok 

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fgytv.) 

A termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXVIII. törvény (Pftv.) 

A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény (Kertv.) 

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)  

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 

26.) Korm. rendelet 

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 

22.) Korm. rendelet 

Az egyes javító-karbantartó szolgáltatásokra vonatkozó kötelező jótállásról szóló 249/2004. 

(VIII. 27.) Korm. rendelet 

A fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó 

szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) 

NGM rendelet 

 

10421-16 Autószerelő feladatai/ Gépjármű-szerkezettan 

186 óra 

6 ó/hét 

5. Gépjármű-szerkezettan tantárgy 186 óra 

 

5.1. A tantárgy tanításának célja 

A gépjármű-szerkezettan tantárgy tanításának célja, hogy olyan elméleti ismeretek 

birtokába jusson a tanuló, amely alapján képes a közúti jármű szakterületen karbantartási és 

javítási munkát ellátni. Ehhez fontos, hogy megismertessük a munkakörben elvégzendő 
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feladatokat, az ahhoz szükséges tulajdonságokat, alkalmazott szakmai ismereteket, szakmai 

készségeket és képességeket. Ismernie kell a korszerű gépjármű-szerkezeteket, szerkezeti 

egységek felépítését, működését, beállításának technológiáját. 

Szakmai tárgyként alakítsa ki a műszaki életben elengedhetetlenül szükséges belső 

igényességet, lelkiismeretes és felelősségteljes munkavégzést, fejlessze a számítási 

feladatok, szerkesztések, méretezések algoritmusát és a problémamegoldó készséget. 

Fontos didaktikai feladat az elmélet és gyakorlat egységének biztosítása. A megalapozott 

elméleti tudás nélkülözhetetlen a gyakorlati tevékenység magas szintű végzéséhez. Csak 

magasan kvalifikált szakember képes a műszaki hibás jármű esetében a különböző 

adatbázisok és típusfüggő diagnosztikai rendszerek felhasználásával a gépkocsi 

meghibásodását megállapítani, a hibát kijavítani és kipróbált állapotban visszaadni az 

üzemeltetőnek. 

A képzés végére a tanulónak el kell érni, hogy olyan elméleti alapokkal rendelkezzen, mint 

ami követelmény egy frissen végzett szakmunkásnál. 

 

5.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy komplex jellegénél fogva több közismereti és szakmai tantárggyal külső 

koncentrációs kapcsolatban van: 

matematika 

számítási-tervezési (méretezési) feladatok 

szakmai összefüggések elsajátítása 

fizika 

fizikai alapfogalmak (súrlódás, erő, gyorsulás, lassulás) 

 

10416-16 Közlekedéstechnikai alapok modul 

műszaki rajz 

mechanika 

gépelemek-géptan 

technológiai alapismeretek 

 

10417-16 Közlekedéstechnikai gyakorlatok modul 

karbantartási gyakorlatok 

mérési gyakorlatok 

 

5.3. Témakörök 

5.3.1. Otto-motorok szerkezete, működése 30 óra 

A négyütemű Otto-motor indikátor diagramja 

a belső égésű motorok csoportosítása 

az Otto-motor elméleti körfolyamata 

az Otto-motor valóságos körfolyamata 

a működési ciklus vagy munkafolyamat leírása 

geometriai jellemzők és a sűrítési arány 

indikált középnyomás és az abból származó jellemzők meghatározása 

A négyütemű Otto-motor hatásfokai 

a hatásfokok értelmezése és a közöttük levő kapcsolat 

a fajlagos fogyasztás meghatározása 

a légviszony fogalma 

többhengeres motorok, a hengerek számozása 

a gyújtási sorrend megállapítása 

A négyütemű Otto-motor jelleggörbéi 
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az égés lefolyása az égéstérben 

a kopogásos égés és okai 

teljes terhelési és részterhelési jelleggörbék a fordulatszám függvényében 

a jelleggörbék alakulása a légviszony függvényében, optimális légviszonyok 

motorok mechanikai állapotvizsgálata 

a motorok kompresszió végnyomás-mérés technológiai sorrendje 

A négyütemű Otto-motor szerkezete 

a négyütemű Otto-motor felépítése 

a dugattyú feladata, igénybevétele, anyagai, szerkezeti kialakítása 

a dugattyúgyűrűk feladata, igénybevétele, anyagai, szerkezeti kialakítása 

a dugattyúcsapszeg feladata, igénybevétele, anyagai, szerkezeti kialakítása 

a hajtórúd feladata, igénybevétele, anyagai, szerkezeti kialakítása 

a forgattyús tengely feladata, igénybevétele, anyagai, szerkezeti kialakítása 

a lendkerék feladata, anyagai, szerkezeti kialakítása 

a dugattyú gyorsulása a főtengely elfordulásának függvényében 

a forgattyús mechanizmusra ható forgó és alternáló tömegerők 

az egyhengeres motor tömegkiegyenlítése 

a négyhengeres motor tömegkiegyenlítése 

a forgattyús tengelycsapágyak feladata, igénybevétele, anyagai, szerkezeti 

kialakítása 

a henger és hengerfej feladata, igénybevétele, anyagai, szerkezeti kialakítása 

az égéstér kialakítása 

a hengerfejtömítés feladata, igénybevétele, anyagai, szerkezeti kialakítása 

a szívócső és forgattyúház feladata, szerkezeti kialakítása, a kipufogórendszer 

feladata, igénybevétele, anyagai, szerkezeti kialakítása 

A kétütemű Otto-motorok 

a háromcsatornás kétütemű motor szerkezeti felépítése, működése 

a háromcsatornás kétütemű motor forgattyúházban és az égéstérben lezajló 

folyamatok és azok indikátordiagramjai 

a háromcsatornás kétütemű motor vezérlési diagramja 

a keresztáramú és a hurkos öblítést megvalósító szerkezeti megoldások 

az aszimmetrikus vezérlési diagram és az azokat megvalósító konstrukciók 

a forgattyúház, kenés, forgattyús tengely, hajtórúd, dugattyú, csapszeg, henger, 

gyújtógyertya és a kipufogórendszer szerkezeti különlegességei 

 

5.3.2. Dízelmotorok szerkezete, működése 30 óra 

A négyütemű dízelmotor működése és szerkezete 

az elméleti dízel körfolyamat 

a négyütemű dízelmotor indikátordiagramja és munkafolyamata 

a dízelmotor működésével kapcsolatos alapfogalmak 

összehasonlítása a benzinmotorral és alkalmazási területe 

a dízelmotor szerkezeti felépítése 

a dízelmotor alkatrészeinek a benzinmotorhoz viszonyított eltérő kialakításai 

a keverékképzés típusai: közvetlen befecskendezési rendszerek 

a keverékképzés típusai: közvetett befecskendezési rendszerek 

A négyütemű motor töltéscsere vezérlése 

a vezérlés feladata, vezérlési diagram 

a motorvezérlés szerkezeti kialakítása és csoportosítása a szelepek és a 

vezérműtengely elhelyezkedése alapján 

a szelepek feladata, igénybevétele, anyagai, szerkezeti kialakítása 
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a szelephézag és állításának módjai 

a szelepek megvezetése, szelepülés, szeleprugó, szelephimbák és a szelepforgató 

szerkezetek feladata és kialakítása 

hézagmentes vezérlés és a hidraulikus szelepemelők feladata és kialakítása 

a vezérműtengely feladata, igénybevétele, anyagai, szerkezeti kialakítása 

a vezérműtengely hajtási módjai 

a vezérműszíj, a vízszivattyú és a feszítőgörgők cseréjének technológiai 

sorrendje 

A motorok feltöltése 

a feltöltés célja, töltési elvek 

a feltöltött négyütemű motor működési diagramja 

a kipufogógáz-turbófeltöltés elvi alapjai, szabályozása 

a turbófeltöltő szerkezeti kialakítása 

a feltöltő és a motor együttműködése 

a turbófeltöltés dinamikai problémái, változtatható geometriájú turbótöltők, 

kétfokozatú turbófeltöltők 

a Comprex feltöltő töltési folyamata, szerkezeti kialakítása, jellegzetességei 

a mechanikus feltöltők típusai, alkalmazásuk jellegzetességei 

a dinamikus feltöltés elve, megoldásai, előnyei 

a turbófeltöltés üzemeltetési tudnivalói 

 

5.3.3. Motorok hűtése, kenése 8 óra 

A motorok hűtése 

a hűtés feladata, fajtái 

a léghűtés szerkezeti kialakítása, előnyei és hátrányai 

a folyadékhűtés szerkezeti megoldásai, szerkezeti elemeinek feladata, működése 

a hűtés intenzitásának szabályozása, a viszko-tengelykapcsoló és táguló anyagos 

termosztát működése 

a folyadékhűtés előnyei és hátrányai 

A motorok kenése 

a kenés feladata, súrlódási módok 

a kenőolaj igénybevétele és jellemzői 

a motor kenésrendszerének felépítése: frissolaj-kenés, keverékolajozás 

szivattyús nyomóolajozás 

szárazteknős nyomóolajozás 

az olajszivattyúk szerkezeti kialakításai 

az olajszűrők típusai és beépítése az áramkörbe 

az olajhűtése és az olajhűtési módok 

levegőszűrők 

tüzelőanyag-szűrők 

 

5.3.4. Motorok tüzelőanyag-ellátó rendszerei 32 óra 

Az Otto-motor tüzelőanyag ellátó rendszere 

a tüzelőanyagot továbbító rendszer felépítése 

a tartály, vezetékek, szűrők kialakítása 

a tartály és belső szellőztetés 

a lökő rudas és az emelőkaros membrános tüzelőanyag szivattyúk feladata, 

működése 

a vákuumos és az elektromos membrános tüzelőanyag szivattyúk feladata, 

kialakítása, működése 
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a motor légviszony igénye a változó üzemmódokban 

a karburátorok jellegzetes kialakításai 

A karburátorok szerkezete 

a tüzelőanyagszint szabályozásának feladata és szerkezeti kialakítása, működése 

az indítócsappantyús hidegindító berendezés feladata, szerkezeti kialakítása és 

működése 

a reteszes hidegindító berendezés, szerkezeti kialakítása és működése 

az alapjárati berendezés feladata és szerkezeti kialakítása, működése 

a főfúvóka rendszer feladata és szerkezeti kialakítása, működése 

a gyorsító szerkezet feladata és szerkezeti kialakítása, működése 

a dúsító berendezés feladata, szerkezeti kialakítása és működése 

a karburátor beszabályozási feladatai 

A mechanikus benzinbefecskendezés (K-Jetronic) 

a benzinbefecskendező rendszer feladatai, előnyei 

a benzinbefecskendezési módok fajtái 

a hidromechanikusan vezérelt K-Jetronic rendszer felépítése 

a beszívott levegő mennyiségének mérését és a légviszonyt meghatározó 

szerkezetek működése 

a hidraulika-rendszer felépítése, a rendszernyomás, vezérlési nyomás, 

nyomásdifferencia nyomásértékének jelentősége és azt meghatározó szerkezeti 

elemek 

a rendszer működése hideg és meleg indításkor, bemelegedéskor, alapjáraton, 

részterhelésen, teljes terhelésen és gyorsításkor 

az elektromosan vezérelt és működtetett alkatrészek kapcsolási rajzai 

a benzinbefecskendező rendszer vizsgálat lehetőségei 

Az elektromechanikus benzinbefecskendezés (KE-Jetronic) 

a KE-Jetronic rendszer felépítése 

a beszívott levegő mennyiségének mérését és a légviszonyt meghatározó 

szerkezetek működése 

a rendszernyomás, nyomásdifferencia nyomásértékének jelentősége és azt 

meghatározó szerkezeti elemek 

a rendszer működése hideg és meleg indításkor, bemelegedéskor, alapjáraton, 

részterhelésen, teljes terhelésen, gyorsításkor és motorfék üzemben 

Integrált motorvezérlési rendszerek központi befecskendezéssel 

Bosch Mono-Motronic 

GM-MultecSPi motorvezérlési rendszer 

egyéb gyártók SPi motorvezérlési rendszerei 

Integrált motorvezérlési rendszerek hengerenkénti befecskendezéssel 

Bosch Monotric befecskendező rendszer 

egyéb gyártók MPi rendszerei 

Közvetlen befecskendezésű Otto-motorok  

rétegezett keverékképzésű motorok 

homogén keverékképzésű motorok 

A kipufogógáz károsanyag tartalmának csökkentése 

a kipufogógáz összetétele 

a kipufogógáz összetételének változása a légviszony függvényében 

a kipufogógáz károsanyag tartalmának csökkentése a motorra vonatkozó 

megoldásokkal 

a kipufogógáz károsanyag tartalmának csökkentése a kipufogógáz 

visszavezetéssel 
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a kipufogógáz károsanyag tartalmának csökkentése katalitikus utókezeléssel 

a katalizátor szerkezeti felépítése, működése, a működés feltételei 

A Bosch VE rendszerű soros befecskendezőszivattyú 

az elosztós befecskendezőszivattyú rendszer felépítése 

a tüzelőanyag szállítása az elosztódugattyúban 

a befecskendezés kezdetének állítása 

az alapjárati és legnagyobb fordulatszámot szabályzó szerkezet működése 

a hidegindító, az alapjárati fordulatszámot a hőmérséklet függvényében 

változató, a ciklusadagot töltőnyomástól függően változtató szerkezetek 

felépítése, működése 

Közös nyomásterű dízelbefecskendező rendszerek 

alkalmazási területük, főbb szerkezeti egységei 

tüzelőanyag-ellátás (kisnyomású rész) 

tüzelőanyag-ellátás (nagynyomású rész), mágnes szelep vezérelt injektor 

szerkezete és működése 

Piezo-inline injektor szerkezete és működése 

nagynyomású szivattyúk és tartozékai, nyomásszabályozók, porlasztók 

dízelmotoros járművek károsanyag emisszió korlátozása, rendeletek, 

határértékek 

kipufogógáz-utókezelés oxidációs katalizátorral 

nitrogénoxidok csökkentése a dízelmotoroknál NOX-tároló katalizátorral (NSC) 

nitrogénoxidok csökkentése a dízelmotoroknál katalitikus redukciós eljárással 

(SCR) 

részecskeszűrők és regenerációs eljárások 

AdBlue adalék szerepe 

Egyéb korszerű befecskendezőrendszerek 

szivattyú-porlasztó egység (PDE) befecskendezőrendszer 

PLD-befecskendezőrenszer 

elektronikus szabályozású radiáldugattyús forgóelosztós befecskendezőszivattyú 

 

5.3.5. Erőátviteli berendezések 28 óra 

A tengelykapcsoló 

száraz súrlódó tengelykapcsoló feladata 

az egytárcsás tengelykapcsoló szerkezete, csavarrugós és tányérrugós kivitel 

a kéttárcsás és a lemezes tengelykapcsoló felépítése 

a tengelykapcsoló-tárcsák szerkezeti kialakítása 

a tengelykapcsoló hidraulikus és mechanikus működtetése, a holtjáték 

tengelykapcsoló cseréje 

a hidrodinamikus tengelykapcsoló felépítése, működése, hatásfoka a 

mozgásviszonyok függvényében 

a hidrodinamikus tengelykapcsoló előnyei, hátrányai 

Nyomatékváltó 

gépjárművek menetellenállásai: gördülési ellenállás és teljesítményszükséglete, 

légellenállás és teljesítményszükséglete 

gépjárművek menetellenállásai: emelkedési ellenállás és 

teljesítményszükséglete, gyorsítási ellenállás és teljesítményszükséglete 

menetteljesítmény diagram 

vonóerő diagram 

a szinkronszerkezet nélküli toló fogaskerekes, vonóékes, kapcsolókörmös, 

kapcsolóhüvelyes nyomatékváltók felépítése és működése 
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Szinkronszerkezettel felszerelt nyomatékváltók 

ötfokozatú direkt nyomatékváltó 

négyfokozatú indirekt nyomatékváltó 

a szinkronszerkezetek feladata, működése 

az elé-és utánkapcsolt szorzóváltó 

a nyomatékváltó javítása 

Automata nyomatékváltóművek 

az egyszerű bolygókerekes hajtómű felépítése, a nyomatékmódosítás 

lehetőségeinek meghatározása 

a bolygómű áttételi fokozatainak meghatározása (lassító áttételek) 

a bolygómű áttételi fokozatainak meghatározása (gyorsító áttételek) 

a bolygómű áttételi fokozatainak meghatározása (forgásirány-váltó áttételek) 

a hidrodinamikus nyomatékváltó felépítése, az olajáramlás körfolyamata 

a nyomatékmódosítás keletkezése és az azt meghatározó tényezők, hatásfoka a 

mozgásviszonyok függvényében, a hidrodinamikus nyomatékváltó tulajdonságai 

a vezetőkerék szabadonfutózása és az áthidaló kapcsoló alkalmazása 

a hidraulikusan vezérelt, többfokozatú automata nyomatékváltó felépítése 

a hidraulikus vezérlés elemei és azok működése 

az olajos lemezes tengelykapcsolók és fékek, valamint a szalagfék kialakítása és 

működése, váltómű olajok 

a hidraulikusan vezérelt, többfokozatú automata nyomatékváltó működésének 

meghatározása a választókar „D1‖ helyzetében 

a hidraulikusan vezérelt, többfokozatú automata nyomatékváltó működésének 

meghatározása a választókar „R‖ helyzetében 

Kardánhajtások, kiegyenlítőművek 

a csuklós tengely, függesztőcsapágy és csuklók feladata 

a kardáncsuklók kialakítása, a szöghiba-mentes elrendezés feltételei 

a kettős szinkron kardáncsukló működése 

a szárazcsuklók alkalmazásának oka és típusai 

a szöghiba-mentes, tengelyirányú eltolódást lehetővé és nem lehetővé tevő 

golyós csuklók kialakítása, felhasználási területe 

a háromkarú csuklók kialakítása, felhasználási területük 

féltengelyek javítása, cseréje 

a féltengelyek hajtásának (a differenciálmű hajtása) feladatai, szerkezeti 

kialakításai, a hipoid hajtás előnyei 

a differenciálmű feladata, felépítése, működése és a működését leíró 

összefüggések alakulása különféle üzemi körülmények között 

a differenciálzár feladata, felépítése 

a lemezes tengelykapcsolóval kialakított önzáró differenciálmű feladata, 

felépítése és működése 

automatikusan záró differenciálmű 

a differenciálmű javítása 

 

5.3.6. Futóművek, kormányberendezések 28 óra 

Rugózás és lengéscsillapítás 

a rugózás feladata, a lengések irányai, lengés és rugójellemzők, a rugózott és 

rugózatlan tömeg 

az acélrugók típusai, kialakításuk és műszaki jellemzőik 

a gáz- és gumirugók típusai, kialakításuk és műszaki jellemzőik 

lengéscsillapítók feladata, működése elve 
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az egy és kétcsöves lengéscsillapító kialakítása és műszaki jellemzői 

más elemekkel kombinált lengéscsillapítók (szintszabályzós lengéscsillapító, 

lengéscsillapító légrugóval, lengéscsillapító hidropneumatikus rugóval) 

lengéscsillapító vizsgálata 

a lengéscsillapító cseréje 

A kerékfelfüggesztés 

hajtott és nem hajtott merevtengelyes felfüggesztések típusai, működésük 

keresztlengőkaros független felfüggesztések típusai, működésük 

hosszlengőkaros független felfüggesztések típusai, működésük 

ferdelengőkaros független felfüggesztések típusai, működésük 

kerékcsapágy cseréje 

A kerekek és gumiabroncsok 

a kerék felépítése 

a kerékpántok feladata, kialakításai, jelölései 

gumiabroncsok szerkezete, mérete és jelölése 

a szlip fogalma, tapadás, csúszás, kúszás 

Az alváz és az önhordó karosszéria 

az alváz feladata és változatai 

az önhordó építési mód 

az aktív biztonság és jellemzői 

a passzív biztonság, külső és belső biztonsági zóna elemei 

A kormányzás 

a kormányzás feladata, szerkezeti változatai, a tengelycsonk kormányzás 

geometriája, kormánytrapéz 

a kerék helyzetét meghatározó geometriai jellemzők, a beállítás oka, értéke 

a kerék kúszásának oka, hatása a kormányzási tulajdonságra; 

a kormányművek feladata, a fogasléces, globoid csigás, golyósoros kormánymű 

szerkezeti kialakítása, működése 

a kormányrudazat feladata, részei, nyomtávrúd elrendezései 

a kormánymű szerelése, javítása 

a kormányrásegítés alkalmazásának oka, kialakításának jellemzése 

a fogasléces hidraulikus szervokormánymű szerkezeti felépítése, működése 

a rásegítés mértékének és a jármű haladási sebességének kapcsolata 

szervokormánymű szerelése, javítása 

korszerű szervokormányok 

elektro-hidraulikus szervokormányok 

elektro-mechanikus szervokormányok 

 

5.3.7. Fékrendszerek 30 óra 

A fékezés feladata és a hidraulikus fék 

fékek feladata és osztályozása a használat szerint, hatósági előírások 

a hidraulikus erőátviteli fék szerkezeti felépítése, működése 

a főfékhenger feladata, szerkezeti kialakításai, működése 

a kétkörös fékrendszer elrendezései 

kerékfék szerkezetek: a dobfék szerkezete és változatai, működése 

utánállító szerkezetek 

a tárcsafék szerkezetek, működésük 

a fékbetétek és a fékfolyadékok tulajdonságai 

fékszerkezetek javítása 

fékszerkezetek vizsgálata, fékerőmérés 
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A depressziós fékrásegítés és a hidraulikus blokkolásgátló rendszer 

a depressziós fékrásegítő működése 

a fékerő felosztása és ennek hatása a stabilitásra, felosztás vezérlése 

erőhatás a gumiabroncs és az útfelület között, szlip 

az ABS feladata, a rendszerek típusai, működésük, a szabályzási kör értelmezése 

a mechanikus fékek feladata, kialakítása, a lassító fékberendezések feladata, 

típusai és azok működése 

elektro-mechanikusrögzítőfékek 

tartós lassító fékek, retarderek 

Légfékek 

a légfékszerelvények szerkezete és működése 

a terheléssel arányos fékerő-szabályozás 

kerékfék-működtető berendezések 

pótkocsifékek 

kipufogófék 

Gépjárművek menetstabilizáló rendszerei 

kipörgésgátlás 

elektronikus menetstabilizáló rendszerek (ESP) 

elektronikus vészfékasszisztens (EBA) 

elektronikus fékerő-elosztó (EBV) 

 

10421-16 Autószerelő feladatai/ Gépjármű-villamosságtan 

124 óra 

4 ó/hét 

6. Gépjármű-villamosságtan tantárgy 124 óra 

 

6.1. A tantárgy tanításának célja 

A gépjármű-villamosságtan tantárgy tanításának célja, hogy olyan elméleti ismeretek 

birtokába jusson a tanuló, amely alapján képes a közúti jármű szakterületen karbantartási és 

javítási munkát ellátni. Ehhez fontos, hogy megismertessük a munkakörben elvégzendő 

feladatokat, az ahhoz szükséges tulajdonságokat, alkalmazott szakmai ismereteket, szakmai 

készségeket és képességeket. Ismernie kell a korszerű gépjármű-szerkezeteket, szerkezeti 

egységek felépítését, működését, beállításának technológiáját, elektromos és elektronikus 

egységeinek működését, elektronikus irányítórendszereinek felépítését, működését, 

diagnosztizálási lehetőségeit, kódolását, programozását. 

Szakmai tárgyként alakítsa ki a műszaki életben elengedhetetlenül szükséges belső 

igényességet, lelkiismeretes és felelősségteljes munkavégzést, fejlessze a problémamegoldó 

készséget. 

Cél, hogy a tanuló legyen képes a műszaki hibás jármű esetében a különböző adatbázisok 

és típusfüggő diagnosztikai rendszerek felhasználásával a gépkocsi meghibásodását 

megállapítani, a hibát kijavítani és kipróbált állapotban visszaadni az üzemeltetőnek. 

Fontos megismertetni a tanulókkal azt a tényt, hogy a mechatronikai rendszerek ugrásszerű 

fejlődésével az autószerelőnek is mind magasabb szintű villamossági, elektrotechnikai-

elektronikai ismeretekre kell szert tenniük. 

A képzés végére a tanulónak el kell érni, hogy olyan elméleti alapokkal rendelkezzen, mint 

ami követelmény egy frissen végzett szakmunkásnál. 

 

6.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
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matematika: aritmetikai, algebrai és geometriai ismeretek 

fizika: anyagismereti, mechanikai, termodinamikai, optikai, hullámtani ismeretek 

elektrotechnika-elektronika tantárgy 

gépjármű-szerkezetek tantárgy 

járműdiagnosztika tantárgy 

 

6.3. Témakörök 

6.3.1. A gépjármű villamos hálózata 20 óra 

A villamos hálózat főbb egységei 

A fedélzeti hálózat 

az áramkör 

bővített áramkör 

Villamos vezetékek, kapcsolók, biztosítók 

hagyományos rézvezetékek 

fénykábelek vagy fényhullám vezetők 

Elektronikai elemek a gépkocsi villamos hálózatában 

elektronikai alapok 

a sávmodell 

a félvezetők 

félvezető diódák 

a Zéner-dióda működése 

tranzisztorok 

tirisztorok 

 

6.3.2. Villamos energia ellátás 34 óra 

Az akkumulátor 

az akkumulátorok működési elve 

a síklemezes indító akkumulátorok szerkezeti felépítése 

spirálcellás, savas ólomakkumulátorok 

az indító akkumulátorok jellemző adatai 

a gépjármű akkumulátorának kiválasztása 

akkumulátor töltési módok 

A generátor 

a generátor működési elve 

nagyobb teljesítményű generátorok 

egyéb különleges generátorok 

hűtés, üzemeltetés, jellemző paraméterek 

Feszültségszabályozás 

a szabályozás elve 

mechanikus, érintkezős feszültségszabályozók 

elektronikus feszültségszabályozók 

 

6.3.3. Fogyasztók 34 óra 

Indítómotorok 

az indítómotor működése 

csúszófogaskerekes indítómotorok 

a csúszóarmatúrás indítómotor 

a tolófogaskerekes  indítómotor 

belső áttételes indítómotor 

az indítómotorok jellemzői 
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Gyújtás 

a gyújtóberendezések jellemzői 

hagyományos akkumulátoros gyújtóberendezés 

tranzisztoros gyújtás 

elektronikus gyújtás, EZ 

teljesen elektronikus gyújtás, VZ 

kondenzátoros, nagyfeszültségű gyújtás, HKZ 

mágnesgyújtás, MZ 

nagyfeszültségű, kondenzátoros mágnesgyújtás, MHKZ 

Dízel indítási segélyek 

lángkeltésű indító berendezés 

fűtőbetétes izzító berendezések 

Világítóberendezések 

a fény jellemzői 

a világítóberendezések feladatai és csoportosítása 

távolsági és tompított fényszórók 

irány- és elakadásjelző 

a külső világítás többi eleme 

Egyéb fogyasztók 

ablak- és fényszórótisztító berendezések 

szintjelző berendezések 

hangjelző és riasztó berendezések 

kényelmi berendezések 

rádiózavar-szűrés alapfogalmak 

rádiózavar-források az autón 

zavarmentesítés 

utastéri hűtő/fűtő rendszer elemei 

vezetőtámogató asszisztens rendszerek elemei 

Adatbusz hálózatok a járműelektronikák adatcseréjéhez 

a különböző adatbusz hálózatok jellemzői, működésük 

a CAN hálózat fizikai felépítése, kialakítása 

meghibásodások a buszvonalaknál 

adatbusz hálózatok diagnosztikája 

Korszerű járműtechnika 

adaptív sebességszabályozás 

sávváltási asszisztens 

sávtartó asszisztens 

sávelhagyás figyelmeztető rendszer 

gumiabroncs nyomás figyelés 

integrált aktív kormányzási rendszer 

adaptív világító rendszerek 

holttér figyelés 

kármérséklő rendszerek (CMBS) 

 

6.3.4. Motorok elektronikus irányítása 36 óra 

Alapismeretek 

a keverékképzés feltételei és követelményei 

elektronikus vezérlésű karburátorok 

alacsony nyomású (szívócső) befecskendezés 

nagynyomású (közvetlen) befecskendezés 
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égés és égéstermékek 

katalizátor-technika és a lambda-szabályozás 

A motorirányítás alapelemei 

a motorvezérlés kapcsolati rendszere 

a vezérlőegység működése 

a befecskendező szelepek működtetése 

motor-üzemállapotok vezérlése és szabályozása 

további ECU-funkciók 

Benzinbefecskendező rendszerek 

Bosch K/KE Jetronic befecskendező rendszerek 

Bosch L-/LE-/L3-/LH- és LU-Jetronic befecskendező rendszerek 

Bosch Mono-Jetronic befecskendező rendszer 

egyéb gyártók befecskendező rendszerei 

Integrált motorvezérlési rendszerek központi befecskendezéssel 

Bosch Mono-Motronic 

GM-MultecSPi motorvezérlési rendszer 

egyéb gyártók SPi motorvezérlési rendszerei 

Integrált motorvezérlési rendszerek hengerenkénti befecskendezéssel 

Bosch Monotric befecskendező rendszer 

egyéb gyártók MPi rendszerei 

Közvetlen befecskendezésű Otto-motorok  

rétegezett keverékképzésű motorok 

homogén keverékképzésű motorok 

A különböző EDC-rendszerek felépítése és működése 

elektronikus szabályozású soros adagoló 

elektronikus szabályozású lökettolókás, soros adagoló 

axiáldugattyús forgóelosztós adagolók 

Bosch VE EDC adagoló 

szivattyú-porlasztó egység (PDE) befecskendező rendszer 

elektronikus szabályozású radiáldugattyús forgóelosztós adagoló 

közös nyomásterű dízel befecskendező rendszerek (Common-rail) 

Rendszerelemek leírása 

tüzelőanyag rendszer 

légmennyiség mérése 

alapjárat szabályozás eszközei 

egyéb érzékelők, jeladók és beavatkozók 

Hibakeresési és diagnosztikai munkák 

Befecskendezési és integrált motorvezérlési rendszerek ellenőrzési-beszabályozási 

munkái 

 

10422-16 Járműdiagnosztika/Járműdiagnosztika 

93 óra 

3 ó/hét 

7. Járműdiagnosztika tantárgy 93 óra 

 

7.1. A tantárgy tanításának célja 

A járműdiagnosztika tantárgy tanításának célja, hogy olyan elméleti ismeretek birtokába 

jusson a tanuló, amely alapján képes a közúti jármű szakterületen diagnosztizálási és 



80 

 

javítási munkát ellátni. Ehhez fontos, hogy megismertessük a munkakörben elvégzendő 

feladatokat, az ahhoz szükséges tulajdonságokat, alkalmazott szakmai ismereteket, szakmai 

készségeket és képességeket. Ismernie kell a korszerű gépjármű-szerkezeteket, szerkezeti 

egységek felépítését, működését, beállításának technológiáját, elektromos és elektronikus 

egységeinek működését, elektronikus irányítórendszereinek felépítését, működését, 

diagnosztizálási lehetőségeit, kódolását, programozását. 

Szakmai tárgyként alakítsa ki a műszaki életben elengedhetetlenül szükséges belső 

igényességet, lelkiismeretes és felelősségteljes munkavégzést, fejlessze a problémamegoldó 

készséget. 

Cél, hogy a tanuló legyen képes a műszaki hibás jármű esetében a különböző adatbázisok 

és típusfüggő diagnosztikai rendszerek felhasználásával a gépkocsi meghibásodását 

megállapítani, a hibát kijavítani és kipróbált állapotban visszaadni az üzemeltetőnek. 

Jellemzőek a mérési feladatok, amelyekben már a számítógép alkalmazása is szükséges. 

Különösen a diagnosztikai mérések kapcsán szükséges a műszaki újdonságok felismerésére 

és megértésére törekedni, ehhez magyar és idegen nyelvű műszaki leírásokat, rajzokat kell 

értelmeznie a tanulónak. 

Az autó mechanikus és villamos rendszerében megjelentek olyan részegységek, melyek 

korábban teljesen ismeretlenek voltak. Egyre nagyobb számú villamos motort, villamosan 

működtetett szelepet, különféle jeladókat, jel-feldolgozó és tároló egységeket, ezeket 

összekötő sajátos vezetékhálózatot találunk az autókban. Ezek diagnosztikai célú vizsgálata 

nélkülözhetetlen a sikeres javításhoz. 

A diagnosztika az autó teljes körű, mély ismeretét feltételezi: a szerkezet- és a 

működésismeretet egyaránt. A diagnosztikai módszerekkel nyert információk értékelése, az 

okok feltárása a vizsgálatot végző széles szakmai tudását igényli, amelybe többek között 

beletartozik a méréstechnika, a dokumentációs ismeret, a számítástechnikai ismeret, az 

idegen nyelv ismerete és a logikus gondolkodás is. 

 

7.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A szakma eredményes gyakorlásához, illetve a szakma elsajátításához kívánatos a 

matematika, fizika, műszaki ábrázolás és számítástechnika ismereteinek teljesítményképes 

tudása. Jó kommunikációs képesség kialakításához a magyar nyelv és irodalom tantárgy 

ismeretanyagának magas szintű elsajátítása nélkülözhetetlen. Fontos továbbá legalább egy 

idegen nyelv olvasás és beszédszintű elsajátítása. 

A szakmai elméleti és gyakorlati tárgyak 

gépjármű-szerkezettan 

gépjármű-villamosságtan 

gépjárművizsgálat és –javítás 

járműdiagnosztika gyakorlat 

elektronikai és gépjármű elektronikai mérések gyakorlat 

komplex módon alkalmazásra kerülnek. 

A 10417-16-os modul Karbantartási gyakorlatok tantárgyon belül: mérés, ellenőrzés és 

szerelési gyakorlatok témakör, a Mérési gyakorlatok tantárgyból a villamos méréstechnikai 

alapismeretek és egyenáramú villamos alapmérések témakörök kerülnek felhasználásra. 

 

7.3. Témakörök 

7.3.1. Motordiagnosztika 36 óra 

A diagnosztika alapfogalmai 

a műszaki diagnosztika 

a gépjármű-diagnosztika 

Hengertömítettség és hengerüzem összehasonlító vizsgálatok 
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hengertömítettség és a hengerüzem összehasonlító vizsgálatok csoportosítása 

kompresszió-végnyomás mérés 

nyomásveszteség-mérése 

kartergázmennyiség-mérés 

hengerteljesítmény-különbség mérés 

üresjárati hengerteljesítmény-különbség mérés 

üresjárati hengerteljesítmény-különbség mérés ΔHC méréssel  

terheléses hengerteljesítmény-különbség mérés 

elektronikus relatív kompressziómérés 

A levegőellátó és a kipufogórendszer vizsgálata 

a levegőellátó rendszer 

a kipufogórendszer vizsgálata 

a turbófeltöltő ellenőrzése 

OBD, EOBD fedélzeti diagnosztika 

kipufogógáz-technika és fedélzeti állapotfelügyelet 

a katalizátor és a lambdaszonda fedélzeti állapotfelügyelete 

az égéskimaradás fedélzeti állapotfelügyelete 

kipufogógáz-visszavezetés fedélzeti állapotfelügyelete 

szekunderlevegő-rendszerek fedélzeti állapotfelügyelete 

a tüzelőanyaggőz kipárolgásgátló rendszerek fedélzeti állapotfelügyelete 

az ODB csatlakozó 

kommunikáció 

rendszerteszter 

a rendszerteszter vizsgálati üzemmódjai 

hibakódok 

FreezeFrame 

hibatárolás 

hibakódok törlése 

hibajelzőlámpa-aktiválás 

Readiness-kódok (vizsgálati készenlét) 

Az Otto-motorok gázelemzése 

a gázelemzés elvi alapjai 

a vizsgált emissziós komponensek 

a mérőműszerek felépítése és működése 

mért jellemzők 

hatósági környezetvédelmi felülvizsgálat 

a hagyományos Otto-motoros gépkocsik felülvizsgálata 

szabályozott keverékképzésű, katalizátoros gépkocsik felülvizsgálata 

szabályozott keverékképzésű, katalizátoros, OBD rendszerrel felszerelt 

gépkocsik felülvizsgálata 

gázemisszió-diagnosztika 

CO-korrigált mérés 

ΔHC-mérés 

Dízeldiagnosztika 

a dízeldiagnosztika meghatározása, sajátosságai 

nem fedélzeti dízeldiagnosztika 

fordulatszámmérés 

az adagolás időzítésének mérése 

nyomáshullám elemzés 

A közös nyomásterű ( CR ) befecskendező rendszerek vizsgálata 
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az alacsony-nyomású rendszer vizsgálata 

a nagynyomású rendszer vizsgálata 

a rendszernyomás ellenőrzése 

a befecskendező szelepek ellenőrzése 

a nagynyomású szivattyú és szelepeinek ellenőrzése 

Commonrail porlasztó hidraulika-diagnosztika 

a visszafolyó mennyiség ellenőrzése 

porlasztóhiba és a szennyezés 

vizsgálatok próbapadon 

A szivattyú-porlasztó egység (PDE) befecskendezőrendszer vizsgálata 

Fedélzeti (EDC) diagnosztika 

A dízelmotorok füstölésmérése 

a füstölésmérés elvi alapjai 

a füstölés mérőszámai 

a füstölésmérő műszerek felépítése 

mintavevő szonda 

elektromos időállandó 

programozott mérés 

a vizsgálathoz szükséges járműadatok 

elektronikus tanúsítvány 

a füstölésmérés technológiája 

szemrevételezéses ellenőrzés 

a mérés előkészítése 

a környezetvédelmi állapot ellenőrzése 

Tüzelőanyag-fogyasztás mérés 

az elfogyasztott tüzelőanyag-mennyiség mérése 

fogyasztásmérés karkurátoros motorokon 

fogyasztásmérés benzinbefecskendező rendszerrel felszerelt motorokon 

fogyasztásmérés forgóelosztós adagolóval felszerelt dízelmotorokon 

fogyasztásmérés az alábbi keverékképző rendszerekkel ellátott motorokon: K-

Jetronic, központi befecskendezés, soros adagolóval felszerelt dízelmotor 

a megtett út, illetve a sebesség mérése 

országúti járműfogyasztás-mérés 

próbapadi járműfogyasztás-mérés 

görgős teljesítménymérő próbapadok 

felépítése, működési elve 

mérés, kiértékelés 

 

7.3.2. Futómű- és fékdiagnosztika 22 óra 

Futómű-diagnosztika 

a futóműbemérés vonatkozási rendszere 

a kerékbeállítási paraméterek 

a tengelyhelyzet hibák 

futóműellenőrző műszerek 

méréstechnikai alapelvek 

a korszerű futóműellenőrző műszerek felépítése 

a mérőfejek felfogatása és a tárcsaütés kiegyenlítése 

futóművek bemérése 

előkészítő munkák a futóműbemérés előtt 

keréktárcsaütés-kompenzáció 
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futóműmérés 

különleges mérési eljárások 

különleges mérőműszerek 

Lengéscsillapító-diagnosztika 

lengéscsillapító-vizsgálat a gépjármű ejtésével 

lengéscsillapító-vizsgálat a kerék lengetésével 

a dinamikus talperő-ingadozás mérése (EUSAMA) 

a mérés eredményét befolyásoló tényezők 

EUSAMA rendszerű lengéscsillapító-vizsgáló próbapad felépítése 

EUSAMA rendszerű lengéscsillapító-vizsgálat 

Fékberendezések diagnosztikai vizsgálata 

a fékvizsgálat módszereinek csoportosítása 

a minősítés elméleti alapjai 

a görgős fékerőmérő próbapad 

görgős fékerőmérő próbapadi méréssel végzett fékminősítés 

a kerékfékszerkezet működésének hatásossága 

a kerékfékerő-eltérés 

a kerékfékszerkezet erőingadozása 

a fékvizsgálat végrehajtása 

hasznos tudnivalók 

a fékrendszer hatósági vizsgálati technológiája 

a fékrendszer időszakos vizsgálatához alkalmazható mérő-adatgyűjtő berendezés 

az M1, N1 kategóriájú gépkocsik vizsgálati technológiája 

a nemzetközi forgalomban használt M2 és M3 kategóriájú légfékes 

személyszállító gépkocsik (autóbuszok) időszakos vizsgálatánál alkalmazandó, a 

légfékberendezés működőképességének megállapítására irányuló vizsgálat 

technológiája 

Kerékkiegyensúlyozás 

a kiegyensúlyozatlanság fajtái és megszüntetésének lehetőségei 

statikus kiegyensúlyozatlanság 

kvázistatikus kiegyensúlyozatlanság 

nyomaték- kiegyensúlyozatlanság 

dinamikus kiegyensúlyozatlanság 

a kiegyensúlyozatlanságot meghatározó mérőszámok 

kiegyensúlyozó gépek szerkezete és használata 

stabil kiegyensúlyozó berendezések 

mobil kiegyensúlyozó berendezések 

kiegyensúlyozás és kerékfutás-optimalizálási eljárások 

„Matching-eljárás‖ 

kerékgerjesztési erő határértékre történő kiegyensúlyozási eljárás 

radikális talperőingadozást okozó kerékszerkezeti rendellenességek feltáró 

mérése 

a keréksúlyok 

A hidraulikus rendszerek diagnosztikája 

zárt rendszerű hidraulikus körök ellenőrző mérése 

nyitott rendszerű hidraulikus körök ellenőrző mérése 

Szervokormány-diagnosztika 

A gépjárművek időszakos hatósági vizsgálata 

a forgalomba helyezés és forgalomban tartás dokumentumai 

időszakos hatósági vizsgálat 
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7.3.3. Villamos berendezések diagnosztikája 35 óra 

Az áramellátó és indítórendszer diagnosztikai vizsgálata 

az akkumulátor indítóképességének vizsgálata 

az indítórendszer komplex diagnosztikai vizsgálata 

a generátor vizsgálata 

a szabályozott feszültség mérése 

Gyújtásvizsgálat 

a gyújtásienergia-változás ellenőrző vizsgálata 

a gyújtásidőzítés ellenőrzése 

a gyújtórendszerben a villamosenergia-változás folyamatának diagnosztikai 

ellenőrzése 

az oszcilloszkópos gyújtásdiagnosztika áttekintő mérési technológiája 

mechanikus megszakítóval vezérelt gyújtás 

primeráram-vezérelt, elektromos gyújtás 

az oszcilloszkópos gyújtásvizsgáló műszeregység csatlakoztatása 

a gyújtásvizsgáló analóg oszcilloszkóp felépítése és csatakoztatása a 

hagyományos gyújtórendszerhez 

csatlakoztatás elosztó nélküli gyújtórendszerekhez 

Irányított rendszerek diagnosztikai vizsgálata 

soros diagnosztika 

ellenőrzési feladatcsoportok 

a rendszerteszterek és a diagnosztikai csatlakozó 

vezetőtájékoztatás 

a fedélzeti diagnosztika áramkörvizsgálata 

párhuzamos diagnosztika 

beavatkozó teszt 

periféria diagnosztika 

Fényvető-diagnosztika 

a fénykéve optikai tengelyének előírásos helyzete 

a diagnosztikai ellenőrzés technológiája 

a mérőhely és a gépkocsi előkészítése 

a kamera tájolása a gépkocsihoz 

az ellenőrzés műveletei 

 

Gyakorlatok 

 

10418-16 Járműkarbantartás /Járműkarbantartás gyakorlata 

93 óra 

3 ó/hét 

1. Járműkarbantartás gyakorlata tantárgy 93 óra 

 

1.1. A tantárgy tanításának célja 

A járműkarbantartás gyakorlata tantárgy tanításának célja, hogy olyan elméleti és 

gyakorlati ismeretek birtokába jusson a tanuló, amely alapján képes a közúti jármű 

szakterületen karbantartási és javítási munkát ellátni. Ehhez fontos, hogy megismertessük a 

munkakörben elvégzendő feladatokat, az ahhoz szükséges tulajdonságokat, alkalmazott 
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szakmai ismereteket, szakmai készségeket és képességeket. Ismernie kell a korszerű 

gépjármű-szerkezeteket, szerkezeti egységek felépítését, működését, beállításának 

technológiáját. 

Szakmai tárgyként alakítsa ki a műszaki életben elengedhetetlenül szükséges belső 

igényességet, lelkiismeretes és felelősségteljes munkavégzést, fejlessze a számítási 

feladatok, szerkesztések, méretezések algoritmusát és a problémamegoldó készséget. 

Meg kell tanítani a szakmai specialitásokat. Ismerni kell a munkafelvételi és ügyfélkezelési 

technikákat: jármű átvétele és munkafelvételi adatlap kitöltése, árajánlat készítése, 

szervizkönyv vezetése, ügyféllel történő kommunikáció, tájékoztatás szóban, írásban és 

telefonon keresztül. Széleskörű ismeretekkel kell rendelkezni a különböző gépjárművek 

karbantartási műveleteiről, a mechanikus, a villamos és elektronikus berendezések javítási, 

ellenőrzési, diagnosztikai és szervizműveleteiről. 

Fontos didaktikai feladat az elmélet és gyakorlat egységének biztosítása. A megalapozott 

elméleti tudás nélkülözhetetlen a gyakorlati tevékenység magas szintű végzéséhez. 

 

1.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Informatika: Word, Excel, adatbázis kezelő, internet használata 

Műszaki rajz: jelképes ábrázolás 

Közlekedéstechnikai gyakorlatok: szerelés 

Gépjármű-szerkezettan 

Gépjármű-villamosságtan 

Szerelési gyakorlat 

Járműdiagnosztika gyakorlata 

 

1.3. Témakörök 

1.3.1. Dokumentációs ismeretek 10 óra 

Gépjármű adatbázisok használata 

nyomtatott adatbázisok 

számítógépes adatbázisok (Autodata) 

Gépjármű és főegységeinek azonosítása 

alvázszám azonosítása 

motorszám azonosítása 

típusbizonyítvány tartalma 

Általános gépjármű adatbázisok használata 

számítógépes adatbázisok kezelése, adatok kinyerése 

adatbázisok tartalma 

adott gépjármű beazonosítása, adatainak munkadokumentumba való kinyerése 

Gyári alkatrész azonosító adatbázisok kezelése 

az alkatrész azonosítás logikai sorrendje 

nyomtatott alapú adatbázisok 

elektronikus adatbázisok 

Autóvillamossági kapcsolási rajz és adatgyűjtemények használata 

adott gépjármű villamos hálózatának beazonosítása a villamos kapcsolási rajza 

alapján 

villamos szerkezeti egységek azonosítása 

villamos hálózat csatlakozóponti azonosítása Autodata dokumentáció alapján 

Járműjavítási utasítások kezelése 

járműjavítási, beállítási utasítások kezelése, értelmezése 

Futómű- járműkerék és gumiabroncs adatbázisok kezelése 

futómű adatok azonosítása 
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adott típusra előírt kerékpánt és gumiabroncs azonosítása, kiválasztása 

Gépjármű kárfelvételi, biztosítási és értékesítési dokumentációi 

biztosítási, kárfelvételi dokumentáció kezelése (Audatex) 

értékesítési dokumentáció (Eurotax) 

használt gépjárművek állapotlapjai 

A gépjármű és fődarabjainak bontási technológiájának dokumentációi 

a tulajdonjog ellenőrzése  

a gépjármű okmányainak ellenőrzése 

bontási szerződés 

a hatóságok felé tett intézkedések 

veszélyes anyagok kezelése, adminisztrációja 

A jármű javításával kapcsolatos dokumentumok 

jármű átvétele 

munkafelvételi adatlap kitöltése 

árajánlat készítése 

szervizkönyv vezetése 

számlakészítés 

 

1.3.2. Ápolási és szervizműveletek 30 óra 

Ápolási műveletek 

alsómosás 

felsőmosás 

motormosás 

belső kárpittisztítás 

kenési műveletek 

különféle szintellenőrzések és utántöltések 

különböző folyadékok és tulajdonságaik 

Szervizműveletek 

„0‖ revízió 

garanciális felülvizsgálatok, 

időszakos karbantartási vizsgálatok 

garancián túli vizsgálatok 

esetenkénti felülvizsgálatok 

rendszeres felülvizsgálatok 

napi gondozás, vagy vizsgálat 

szemleműveletek 

Karbantartási ütemterv 

gyártmányi előírások (kisszerviz – nagyszerviz) 

főellenőrzés 

jármű - a földön 

jármű – teljesen felemelve 

jármű – félig felemelve 

műveletek a motortérben 

utolsó tételek ellenőrzése 

A jármű forgalombiztonsági ellenőrzése 

tevékenység: ellenőrzés, szakvéleményezés, beállítás, feltöltés, kenés és csere 

vezérmű fogazottszíj vagy vezérműlánc csereperiódusa 

karbantartási illusztrációk 

leeresztő- és feltöltőhelyek 

emelési pontok 
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szíjvezetés 

utastér szűrő 

a légkondícionáló berendezés szervizcsatlakozásai 

kiegészítő karbantartási pozíciók 

x km-enként vagy havonta 

karbantartás jelző visszaállítása 

akkumulátor lekötésének és csatlakoztatásának előírásai 

elektromos rögzítőfék 

abroncsméretek és nyomásértékek 

gumiabroncsnyomás ellenőrző rendszer 

kulcsok programozása, illesztése 

 

1.3.3. Gépkocsivizsgálati műveletek 53 óra 

Hatósági felülvizsgálat 

Rendeletek, előírások, szabályzatok, utasítások 

5/1990. (IV.12.) KÖHÉM rendelet a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról 

(és módosításai) 

6/1990. (IV.12.) KÖHÉM rendelet a közúti járművek forgalomba helyezésének 

és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről (és módosításai) 

egyéb előírások  

Forgalmi engedély 

Fogalommeghatározások 

járműkategóriák 

műszaki jellemzők 

Típusbizonyítvány 

Járművek összeépítése 

Gépjárművek és ezek pótkocsijára vonatkozó egyedi műszaki vizsgálatok 

Időszakos vizsgálat, érvényességi idő 

Járműalkatrészek, tartozékok jóváhagyása 

A forgalomba helyezés előtti és az időszakos vizsgálat általános technológiája 

Az általános technológia vizsgálati tárgya, köre, az alkalmazott követelmények, eszközök 

és módszerek 

Minősítés 

Egyes járművizsgálatok részletes technológiai műveletei 

a fékberendezés görgős fékerőmérő próbapadon történő vizsgálata 

a gépjármű fényszóró ellenőrzésének művelete 

a gépkocsik lengéscsillapítás vizsgálatának technológiai műveletei 

a gépkocsi szélvédőjének és ablakainak fényáteresztő képessége vizsgálatának 

technológiai műveletei 

a gépkocsi kipufogógáz szennyezőanyag-tartalmának vizsgálata 

Otto-motoros gépkocsik kipufogógáz szennyezőanyag-tartalom mérése 

a dízelmotoros gépkocsik füstkibocsátás mérése 

közeltérizajszintmérés 

futómű holtjátékvizsgáló berendezés használata 

A TANÚSÍTVÁNY tartalma, kitöltése 

A Műszaki adatlap tartalma 

A gépjármű tanúsításának végrehajtása, gyakorlása 

 

10421-16 Autószerelő feladatai/Szerelési gyakorlat 

217 óra 
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7 ó/hét 

2. Szerelési gyakorlat tantárgy 217 óra 

 

2.1. A tantárgy tanításának célja 

A szakmai gyakorlati képzés célja az, hogy a tanulókat az adott szakmában felkészítse az 

önálló, megfelelő minőségű munkavégzésre. A szakmai gyakorlat oktatása során fel kell 

eleveníteni az adott tevékenység elvégzéséhez kapcsolódó elméleti ismereteket is. 

A képzés végére a tanulónak el kell érni, hogy mind a minőség, mind a mennyiség terén 

olyan teljesítményt nyújtson, mint a frissen végzett szakmunkás szintje. 

Szakmai gyakorlati tárgyként alakítsa ki a műszaki életben elengedhetetlenül szükséges 

belső igényességet, lelkiismeretes és felelősségteljes munkavégzést, fejlessze 

problémamegoldó készségét.  

A gyakorlati képzés céljait figyelembe véve a gyakorlati képzés feladata, hogy sajátíttassa 

el a szakma legfontosabb gyakorlati ismereteit az önálló munkavégzéshez szükséges 

szinten, biztosítsa a munkavégzés minőségének állandó javulását, és a munkavégzés 

időszükségletének fokozatos csökkenését. A tananyag tartalma olyan legyen, hogy fejlessze 

a tanulók logikus gondolkodását, a módszeres hibakeresés képességét. A munkafeladatok 

értékelése segítse, illetve fejlessze a tanulók önismeretét, önértékelő képességét. 

A járműfenntartó tevékenység olyan műszaki-gazdasági tevékenység, mely tartalmazza a 

közúti gépjárművek, ezen belül a gépkocsiknak valamennyi gépészeti, villamos és 

elektronikus egységére kiterjedő karbantartási, műszaki állapotvizsgálati, hibafeltárási és 

felújítási műveleteit, valamint az ezekhez kapcsolódó ügyviteli feladatokat. 

A gépjármű vezetőjének panaszait, észrevételeit figyelembe véve a teljes gépjármű vagy 

részegységei célszerű vizsgálatát kell elvégeznie. A hibák megállapítását, a javítási 

technológia kiválasztását végzi. A javításhoz feltétlenül szükséges ki- és szétszerelés, 

javítás vagy csere, próba, összeszerelés, futáspróba, átadás elvégzése. A hibafeltárási, 

javítási tevékenységet dokumentálnia is kell. 

A gépjárművek szerkezeti elemei (futómű, kormány, fék, motor, hajtómű, lengéscsillapító 

stb.), valamint villamos és elektronikus egységei alkatrészeinek esetenkénti méretezését, 

átfogó és alapos ismeretekre épülő ellenőrzését is végeznie kell. A gépjárműben előforduló 

szerkezeti, villamos és elektronikus alkatrészek pótlásához alkalmazható anyagok 

igénybevételtől függő kiválasztása. Jelentős feladat a javításhoz szükséges technológia, 

illetve az alkatrészek megválasztása. 

Jellemzőek a mérési feladatok, amelyekben már a számítógép alkalmazása is szükséges, 

különösen a diagnosztikai mérések kapcsán szükséges a műszaki újdonságok felismerésére 

és megértésére törekedni, ehhez magyar és idegen nyelvű műszaki leírásokat, rajzokat kell 

értelmeznie. 

 

2.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A szakma eredményes gyakorlásához, illetve a szakma elsajátításához kívánatos a 

matematika, fizika, műszaki ábrázolás és számítástechnika ismereteinek teljesítményképes 

tudása. Jó kommunikációs képesség kialakításához a magyar nyelv és irodalom tantárgy 

ismeretanyagának magas szintű elsajátítása nélkülözhetetlen. Fontos továbbá legalább egy 

idegen nyelv olvasás és beszédszintű elsajátítása. 

A szakmai elméleti és gyakorlati tárgyak 

gépjármű-szerkezettan 

gépjármű-villamosságtan 

gépjárművizsgálat és –javítás 

járműdiagnosztika gyakorlat 
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elektronikai és gépjármű elektronikai mérések gyakorlat 

komplex módon alkalmazásra kerülnek. 

A 10417-16-es modul Karbantartási gyakorlatok tantárgyon belül: mérés, ellenőrzés 

témakör felhasználása. 

 

2.3. Témakörök 

2.3.1. Motorok 70 óra 

Otto- és dízelmotorok mechanikája 

a motorok ki- és beszerelése 

a motorok szétszerelése, hibafelvételezése, összeszerelése 

a hengertömb (forgattyúsház) ellenőrzése 

tömbrendszerű 

szárazperselyes 

nedvesperselyes 

a hengerhüvely hibafelvételezése 

a hengerhüvely felújítási lehetőségek 

a hengerek fúrása 

a hengerek köszörülése 

a hengerek hónolása 

a dugattyú és hajtórudak hibafelvételezése 

dugattyú átmérő, súlykülönbségek 

a dugattyú és henger illesztési hézag ellenőrzése 

a dugattyú és csapszeg illesztési hézag ellenőrzése 

a dugattyúgyűrűk 

a dugattyú gyűrűhorony illesztési hézag 

szerelési hézag ellenőrzése a gyűrűvégeknél 

a hajtórúd méretének és alakhelyességének vizsgálata 

a hajtórúd javítási lehetőségei 

a dugattyúcsapszeg szerelése 

a hajtórúd-csapszeg-dugattyú csoport szét- és összeszerelése 

a hajtórúd csapágyak szerelése 

a forgattyús tengely és csapjai 

méret és alakhelyesség vizsgálata 

felújítási lehetőségek 

a lendítőkerék 

csapágyazási megoldások, ellenőrzésük, szerelésük 

a forgattyús tengely axiális hézagának ellenőrzése 

a hengerfej és a szelepek 

főbb adatok 

a hengerfej le- és felszerelése 

a hengerfej szét- és összeszerelése 

a hengerfej javítási lehetőségei 

a szelepülések ellenőrzése és csiszolása 

a szelepek 

a szelepek ellenőrzése, javítási lehetőségei, csiszolása 

a szelepzárás tömítettségi ellenőrzése 

a szelepvezető perselyek 

a szelepzár játékának ellenőrzése 

a szeleprugók ellenőrzése 

a szelepemelő berendezés egyéb elemei 
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a vezérműtengely és meghajtása 

a vezérműtengely ellenőrzése és javítása 

a vezérműtengely csapágyháza 

a vezérműtengely meghajtása 

szíjhajtás 

lánchajtás 

fogaskerék hajtás 

a vezérlés szét- és összeszerelése 

szíj- és láncfeszítők 

a szelephézag ellenőrzése, beállítása 

a hidraulikus szelephézag-kiegyenlítő ellenőrzése 

a motor kenési rendszere 

az olajszivattyú fajtái 

az olajszivattyú le- és felszerelése 

az olajszivattyú ellenőrzése 

a nyomáshatároló szelep ellenőrzése 

az olajszivattyú összeszerelése 

az olajszűrő 

az elektromos olajnyomás kapcsoló és jeladó működése, ellenőrzése 

az olajnyomás dinamikus ellenőrzése 

az olajrendszer hibái 

a motor hűtőrendszere 

a hűtőrendszer és a termosztát működése 

a vízszivattyú 

a hűtő 

a működés ellenőrzése 

a tömítettség ellenőrzése 

a hűtőfolyadék 

a mechanikus, elektromos és hidraulikus működtetésű hűtőventillátorok  

villamos működtetésű rendszerek ellenőrzése 

a motorok tüzelőanyag-ellátó rendszerei 

a karburátor működése 

a karburátor beszabályozási munkái 

a tüzelőanyag szivattyú, fajtái, működése, ellenőrzése 

benzinbefecskendező rendszerek működése 

központi befecskendezőrendszerek 

hengerenkénti befecskendezőrendszerek 

közvetlen befecskendezésű rendszerek 

befecskendezési nyomás mérése 

a gyújtás- és benzinbefecskendező berendezés ellenőrzése 

érzékelők, jeladók és beavatkozók ellenőrzése 

a befecskendezőberendezés hibái 

dízelbefecskendező berendezés 

üzemanyagszűrő és előmelegítő rendszere 

izzítórendszer ellenőrzése, izzítógyertyák ki- és visszaszerelése 

üzemanyagrendszer légtelenítése 

befecskendezőfúvókák ki- és visszaszerelése 

befecskendezőfúvókák szét- és összeszerelése, beállítása 

a befecskendezőszivattyú szállításkezdetének ellenőrzése, beállítása (statikus, 

dinamikus) 
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korszerű befecskendezőrendszerek javítása 

közös nyomásterű dízelbefecskendező rendszer 

szivattyú-porlasztó egység (PDE) 

elektronikus szabályozású, radiáldugattyús, forgóelosztós adagoló 

a dízelbefecskendező rendszer hibái 

kipufogóberendezés 

katalizátor működése 

a lambdaszonda ellenőrzése 

kipufogógáz visszavezető szelep ellenőrzése 

turbófeltöltő 

 

2.3.2. Erőátviteli berendezések 35 óra 

Tengelykapcsoló 

a tengelykapcsoló ki- és beszerelése 

a tengelykapcsoló működtetése 

nyomó működtetésű tengelykapcsoló szerkezet 

húzó működtetésű tengelykapcsoló szerkezet 

automatikus utánállítású tengelykapcsoló  

a tengelykapcsoló játék beállítása 

a hidraulikus rendszer légtelenítése 

a tengelykapcsoló hibatáblázata 

önműködő tengelykapcsolók 

Nyomatékváltó 

a nyomatékváltó ki- és visszaszerelése 

a nyomatékváltó szét- és összeszerelése 

a nyomatékváltómű javítása 

ház 

tengelyek 

fogaskerekek 

szinkronberendezések 

csapágyak 

kapcsolórudak és villák 

olajcsere, olajszint ellenőrzés 

nyomatékváltó hibatáblázata 

Automata nyomatékváltó 

felépítése, működési elve 

a hajtómű folyadékszintjének ellenőrzése, beállítása 

ATF olajcsere 

az automatikus hajtómű hibatáblázata 

Kardánhajtás 

lehetséges hibák és kijavítási módjaik 

a kardántengely le- és felszerelése 

a kardántengely szét- és összeszerelése 

a kiegyensúlyozás ellenőrzése 

közbenső csapágyazás 

Féltengelycsuklók 

fajtái, működési elvük 

szöghibamentes hajtási megoldások 

Rzeppa csukló szerelése 

kettős kardáncsukló (iker keresztes) szerelése 
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féltengelycsukló ki- és beszerelése 

féltengelycsukló szétszerelése, hibafelvételezése 

Kiegyenlítőművek 

kiegyenlítőmű feladata, szükségessége, működése 

a kiegyenlítőművek csoportosítása 

kúpkerekes kiegyenlítőmű szerelése 

homlokkerekes kiegyenlítőmű szerelése 

kapcsolható kiegyenlítőmű-zár, önzáró kiegyenlítőművek 

összkerékhajtás 

automatikusan kapcsolódó 

állandó 

 

2.3.3. Futóművek és kormányberendezések 28 óra 

Futóművek 

hátsó futóművek szerelése 

első futóművek szerelése 

futóművek geometriája 

merev kerékfelfüggesztés 

független kerékfelfüggesztés 

keresztirányú, lengőkaros kerékfelfüggesztés 

hosszirányú, lengőkaros kerékfelfüggesztés 

ferde lengőkaros kerékfelfüggesztés 

független kerékfelfüggesztés a hátsó tengelyeknél 

elektronika a kerékfelfüggesztésnél 

kerékszerkezetek 

gumiabroncsok 

gumiabroncsok méreteinek jelölése 

keréktárcsák és jelölésük 

kerékagy csapágyazási megoldások 

kerékcsapágyak ki- és beszerelése 

lengőkarszilentek ki- és beszerelése 

gömbcsuklók ki- és beszerelése 

Rugózás 

laprugók 

csavarrugók 

torziós rugók 

gumirugózás 

légrugó 

folyadék-gáz rugó 

stabilizátor 

lengéscsillapítók 

rugók és lengéscsillapítók szerelésének szabályai 

Kormányzás 

a kormányzás feladata 

kormányszerkezetek 

kormánygépek szétszerelés, hibafelvételezése, összeszerelése 

szervokormányok 

hidraulikus  

elektro-hidraulikus 

elektro-mechanikus 
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összkerék-kormányzás 

 

2.3.4. Fékrendszerek 28 óra 

Fékek csoportosítása 

kerékfékek 

dobfékek 

merevnyerges és úszónyerges tárcsafékek 

hidraulikus fékek 

főfékhenger 

csővezetékek 

kerékfékhengerek 

kétkörös, hidraulikus fékberendezések 

fékrásegítés 

fékerő-szabályozás 

fékfolyadék 

blokkolásgátlás 

rögzítőfékek 

korszerű fékszerkezetek szerelése 

blokkolásgátló berendezés (ABS) 

blokkolásgátló berendezés légtelenítése 

elektro-mechanikusrögzítőfék 

elektronikus menetstabilizáló rendszer (ESP) 

elektronikus fékerő-elosztó (EBV) 

elektronikus vészfékasszisztens (EBA) 

fékhatásmérés 

fékvizsgálat közúton történő méréssel 

fékvizsgálat görgős fékpadon 

M1, N1 járműkategória egységes fékvizsgálati technológiája (EFT) 

nemzetközi forgalomban résztvevő gépkocsik vizsgálata 

légfékek 

a légfékszerelvények szerkezete és működése 

a terheléssel arányos fékerő-szabályozás 

kerékfék-működtető berendezése 

pótkocsifékek 

kipufogófék 

 

2.3.5. Elektromos berendezések szerelése 56 óra 

Alapismeretek 

hibakeresés oszcilloszkóppal 

hibakeresés multiméterrel 

A gépjármű elektromos berendezései 

a világítóberendezés szerelése, hibakeresése 

áramellátó berendezés szerelése, hibakeresése 

háromfázisú váltakozóáramú generátor 

feszültségszabályozás ellenőrzése 

indítóakkumulátor vizsgálata 

indítóberendezés szerelése, hibakeresése 

Jeladók és beavatkozók vizsgálata 

motorfordulatszám jeladó 

vezérműtengely jeladó 



94 

 

kerékfordulatszám jeladó 

fojtószelepállás potencióméter és kapcsoló 

gázpedálszenzor 

levegő-hőmérséklet érzékelő 

hűtőfolyadék hőmérséklet érzékelő 

levegő mennyiség és levegő tömegáram mérés 

kopogásszenzor 

lambdaszonda vizsgálata 

befecskendező szelep ellenőrzése 

üresjárati szabályozó ellenőrzése 

A gépjármű elektronikus vezérlő és szabályozó rendszerei 

motorvezérlő egység vizsgálata 

elektronikus gyújtási rendszerek működése, vizsgálata 

dízel izzító berendezés működése, vizsgálata 

kombinált gyújtás- és keverékképző rendszerek 

központi befecskendező rendszer javítása 

hengerenkénti befecskendező rendszer javítása 

dízel EDC rendszerek vizsgálata 

blokkolásgátló rendszerek javítása 

kipörgésgátló rendszerek javítása 

ESP menetdinamikai rendszer javítása 

korszerű fékszerkezetek szerelése 

elektro-mechanikusrögzítőfék 

elektronikus fékerő-elosztó (EBV) 

elektronikus vészfékasszisztens (EBA) 

biztonsági elektronika (légzsák és övfeszítő rendszer) javítása 

komfortelektronika vizsgálata, javítása 

utastéri hűtő/fűtő rendszer javítása 

Adatbusz hálózatok vizsgálata 

a különböző adatbusz hálózatok jellemzői, működésük 

a CAN hálózat fizikai felépítése, kialakítása 

meghibásodások a buszvonalaknál 

adatbusz hálózatok diagnosztikája 

Korszerű járműtechnika, vezetőtámogató asszisztens rendszerek diagnosztikai vizsgálata 

adaptív sebességszabályozás 

sávváltási asszisztens 

sávtartó asszisztens 

sávelhagyás figyelmeztető rendszer 

gumiabroncs nyomás figyelés 

integrált aktív kormányzási rendszer 

adaptív világító rendszerek 

holttér figyelés 

 

10422-16 Járműdiagnosztika/Járműdiagnosztika gyakorlata 

124 óra 

4 ó/hét 

3. A járműdiagnosztika gyakorlata tantárgy 124 óra 
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3.1. A tantárgy tanításának célja 

A szakmai gyakorlati képzés célja az, hogy a tanulókat az adott szakmában felkészítse az 

önálló, megfelelő minőségű munkavégzésre. A szakmai gyakorlat oktatása során fel kell 

eleveníteni az adott tevékenység elvégzéséhez kapcsolódó elméleti ismereteket is. 

Szakmai gyakorlati tárgyként alakítsa ki a műszaki életben elengedhetetlenül szükséges 

belső igényességet, lelkiismeretes és felelősségteljes munkavégzést, fejlessze a 

problémamegoldó készséget.  

A járműdiagnosztika tevékenység olyan műszaki-gazdasági tevékenység, mely tartalmazza 

a közúti gépjárművek, ezen belül a gépkocsiknak valamennyi gépészeti, villamos és 

elektronikus egységére kiterjedő diagnosztikai, műszaki állapotvizsgálati, hibafeltárási és 

felújítási műveleteit, valamint az ezekhez kapcsolódó ügyviteli feladatokat. 

Jellemzőek a mérési feladatok, amelyekben már a számítógép alkalmazása is szükséges. A 

műszaki újdonságok felismerésére és megértésére kell törekedni, ehhez magyar és idegen 

nyelvű műszaki leírásokat, rajzokat kell értelmezni. 

A diagnosztika az autó teljes körű, mély ismeretét feltételezi: a szerkezet- és a 

működésismeretet egyaránt. A diagnosztikai módszerekkel nyert információk értékelése, az 

okok feltárása a vizsgálatot végző széles szakmai tudását igényli, amelybe többek között 

beletartozik a méréstechnika, a dokumentációs ismeret, a számítástechnikai ismeret, az 

idegen nyelv ismerete és a logikus gondolkodás is. 

Fontos elsajátíttatni a korszerű diagnosztikai berendezések szakszerű használatát. Fel kell 

hívni a figyelmet a balesetmentes munkavégzésre, a vonatkozó tűzvédelmi és 

munkavédelmi előírások maradéktalan betartására. 

 

3.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Szakmai elméleti és gyakorlati tárgyak 

gépjármű-szerkezettan 

gépjármű-villamosságtan 

gépjárművizsgálat és –javítás 

járműdiagnosztika  

elektronikai és gépjármű elektronikai mérések gyakorlat 

komplex módon alkalmazásra kerülnek. 

A 10417-16-os modul Karbantartási gyakorlatok tantárgyon belül: mérés, ellenőrzés és 

szerelési gyakorlatok témakör, a Mérési gyakorlatok tantárgyból a villamos méréstechnikai 

alapismeretek és egyenáramú villamos alapmérések témakörök kerülnek felhasználásra. 

 

3.3. Témakörök 

3.3.1. Motordiagnosztika 48 óra 

Diagnosztikai alapfogalmak 

Motor mechanikai állapotvizsgálatok 

hengertömítettség és a hengerüzem összehasonlító vizsgálatok csoportosítása 

mélydiagnosztikai eljárások 

szelektív eljárások 

összetetten értékelő eljárások 

sűrítési végnyomás mérése 

nyomásveszteség mérése 

szívócső depresszió mérése 

kartergáz mennyiség mérése 

hengerteljesítmény különbség mérés 

üresjárati hengerteljesítmény-különbség mérés 

üresjárati hengerteljesítmény-különbség ΔHC méréssel 
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terheléses hengerteljesítmény-különbség mérés 

elektromos relatív kompressziómérés 

Turbófeltöltő ellenőrzése, töltőnyomás mérése 

OBD, EOBD fedélzeti diagnosztika 

kipufogógáz-technika és fedélzeti állapotfelügyelet 

állandóan és időszakosan felügyelt rendszerek 

a katalizátor és a lambdaszonda fedélzeti állapotfelügyelete 

az égéskimaradás fedélzeti állapotfelügyelete 

kipufogógáz-visszavezetés fedélzeti állapotfelügyelete 

szekunderlevegő-rendszerek fedélzeti állapotfelügyelete 

a tüzelőanyaggőz kipárolgásgátló rendszerek fedélzeti állapotfelügyelete 

az ODB csatlakozó és elhelyezése 

kommunikáció 

rendszerteszter 

hibakódok 

FreezeFrame 

hibatárolás 

hibakódok törlése 

MIL-lámpa üzemmódok 

Readiness-kódok (vizsgálati készenlét) 

Az Otto-motorok gázelemzése 

mért jellemzők és mértékegységeik 

gázemisszió diagnosztika 

mérőműszerek felépítése, működése, kalibrálása 

hatósági környezetvédelmi felülvizsgálat 

a hagyományos keverékképzésű Otto-motoros gépkocsik felülvizsgálata 

egyéb katalizátoros Otto-motoros gépkocsik felülvizsgálata 

szabályozott keverékképzésű, katalizátoros gépkocsik felülvizsgálata 

szabályozott keverékképzésű, katalizátoros, OBD rendszerrel felszerelt 

gépkocsik felülvizsgálata 

minősítés 

A dízelmotorok füstölésmérése 

a füstölésmérés elvi alapjai 

a füstölésmérő műszerek felépítése 

A és B móduszú mérések jellemzői 

szabadgyorsításos mérés 

dízel OBD 

Dízeldiagnosztika 

nem fedélzeti dízeldiagnosztika 

fordulatszám mérés lehetőségei 

elsőbefecskendezési szög mérése (statikus, dinamikus) 

szállításkezdet mérése 

nyomáshullám diagnosztika 

elektronikus irányítású dízelbefecskendező rendszerek vizsgálata 

szivattyú-fúvóka egység (PDE) vizsgálata 

közös nyomásterű (CR) befecskendező vizsgálata 

az alacsony-nyomású rendszer vizsgálata 

a nagynyomású rendszer vizsgálata 

a rendszernyomás mérése 

a befecskendező szelepek (injektorok) vizsgálata 



97 

 

a nagynyomású szivattyú vizsgálata motoron és próbapadon 

nagynyomású szivattyú nyomás- és mennyiségszabályozó szelepeinek vizsgálata 

nagynyomású szivattyú szét- és összeszerelése, hibafelvételezése 

befecskendező szelepek (CRI) szét- és összeszerelése, hibafelvételezése 

fedélzeti EDC diagnosztika 

egyéb EDC rendszerek vizsgálata 

jeladók, érzékelők, beavatkozók vizsgálata 

Tüzelőanyag-fogyasztás mérés 

országúti fogyasztás mérés 

próbapadi fogyasztás mérés 

 

3.3.2. Futómű és fékdiagnosztika 28 óra 

Futómű-diagnosztika 

a futóműbemérés vonatkozási rendszere 

a kerékbeállítási paraméterek 

a tengelyhelyzet hibák 

futóműellenőrző műszerek 

méréstechnikai alapelvek 

a korszerű futóműellenőrző műszerek felépítése 

a mérőfejek felfogatása és a tárcsaütés kiegyenlítése 

futóművek bemérése 

előkészítő munkák a futóműbemérés előtt 

keréktárcsaütés-kompenzáció 

futóműmérés 

különleges mérési eljárások 

különleges mérőműszerek 

Lengéscsillapító-diagnosztika 

lengéscsillapító-vizsgálat a gépjármű ejtésével 

lengéscsillapító-vizsgálat a kerék lengetésével 

a dinamikus talperő-ingadozás mérése (EUSAMA) 

a mérés eredményét befolyásoló tényezők 

EUSAMA rendszerű lengéscsillapító-vizsgáló próbapad felépítése 

EUSAMA rendszerű lengéscsillapító-vizsgálat 

Fékberendezések diagnosztikai vizsgálata 

a fékvizsgálat módszereinek csoportosítása 

a minősítés elméleti alapjai 

a görgős fékerőmérő próbapad 

görgős fékerőmérő próbapadi méréssel végzett fékminősítés 

a kerékfékszerkezet működésének hatásossága 

a kerékfékerő-eltérés 

a kerékfékszerkezet erőingadozása 

a fékvizsgálat végrehajtása 

hasznos tudnivalók 

a fékrendszer hatósági vizsgálati technológiája 

a fékrendszer időszakos vizsgálatához alkalmazható mérő-adatgyűjtő berendezés 

az M1, N1 kategóriájú gépkocsik vizsgálati technológiája 

a nemzetközi forgalomban használt M2 és M3 kategóriájú légfékes 

személyszállító gépkocsik (autóbuszok) időszakos vizsgálatánál alkalmazandó, a 

légfékberendezés működőképességének megállapítására irányuló vizsgálat 

technológiája 
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Kerékkiegyensúlyozás 

a kiegyensúlyozatlanság fajtái és megszüntetésének lehetőségei 

statikus kiegyensúlyozatlanság 

kvázistatikus kiegyensúlyozatlanság 

nyomaték- kiegyensúlyozatlanság 

dinamikus kiegyensúlyozatlanság 

a kiegyensúlyozatlanságot meghatározó mérőszámok 

kiegyensúlyozó gépek szerkezete és használata 

stabil kiegyensúlyozó berendezések 

mobil kiegyensúlyozó berendezések 

kiegyensúlyozás és kerékfutás-optimalizálási eljárások 

„Matching-eljárás‖ 

kerékgerjesztési erő határértékre történő kiegyensúlyozási eljárás 

radikális talperőingadozást okozó kerékszerkezeti rendellenességek feltáró 

mérése 

a keréksúlyok 

A hidraulikus rendszerek diagnosztikája 

zárt rendszerű hidraulikus körök ellenőrző mérése 

nyitott rendszerű hidraulikus körök ellenőrző mérése 

Szervokormány-diagnosztika 

a gépjárművek időszakos hatósági vizsgálata 

a forgalomba helyezés és forgalomban tartás dokumentumai 

időszakos hatósági vizsgálat 

 

3.3.3. Villamos berendezések diagnosztikája 48 óra 

Az áramellátó és indítórendszer diagnosztikai vizsgálata 

az akkumulátor indítóképességének vizsgálata 

az indítórendszer komplex diagnosztikai vizsgálata 

a generátor vizsgálata 

a szabályozott feszültség mérése 

Gyújtásvizsgálat 

a gyújtásienergia-változás ellenőrző vizsgálata 

a gyújtásidőzítés ellenőrzése 

a gyújtórendszerben a villamosenergia-változás folyamatának diagnosztikai 

ellenőrzése 

az oszcilloszkópos gyújtásdiagnosztika áttekintő mérési technológiája 

mechanikus megszakítóval vezérelt gyújtás 

primeráram-vezérelt, elektromos gyújtás 

az oszcilloszkópos gyújtásvizsgáló műszeregység csatlakoztatása 

a gyújtásvizsgáló analóg oszcilloszkóp felépítése és csatakoztatása a 

hagyományos gyújtórendszerhez 

csatlakoztatás elosztó nélküli gyújtórendszerekhez 

Irányított rendszerek diagnosztikai vizsgálata 

soros diagnosztika 

ellenőrzési feladatcsoportok 

a rendszerteszterek és a diagnosztikai csatlakozó 

vezetőtájékoztatás 

a fedélzeti diagnosztika áramkörvizsgálata 

párhuzamos diagnosztika 

beavatkozó teszt 
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periféria diagnosztika 

Fényvető-diagnosztika 

a fénykéve optikai tengelyének előírásos helyzete 

a diagnosztikai ellenőrzés technológiája 

a mérőhely és a gépkocsi előkészítése 

a kamera tájolása a gépkocsihoz 

az ellenőrzés műveletei 

Zajszintmérés 

mérőberendezések használata, elvi működésük 

zajmérés tipusai 

közeltérizajszintmérésre vonatkozó előírások 

 

1.13 évfolyam 

 

10416-16 Közlekedéstechnikai alapok/Közlekedési ismeretek 

72 óra 

2 ó/hét 

1. Közlekedési ismeretek tantárgy 72 óra 

 

1.1. Témakörök 

1.1.1. Közlekedéstörténet, közlekedési alapfogalmak 12 óra 

Közlekedéstörténet 

A közúti közlekedés kialakulása és fejlődése 

A vízi közlekedés kialakulása és fejlődése 

A vasúti közlekedés kialakulása és fejlődése 

A légi közlekedés története 

A közlekedés fogalma, felosztása. Közlekedési alapfogalmak 

A közlekedés fogalma, feladata, értelmezése 

A közlekedés felosztása 

Közlekedési alapfogalmak 

A közlekedési alágazatok átfogó jellemzése 

A közúti közlekedés 

A vasúti közlekedés 

A vízi közlekedés 

A légi közlekedés 

Közlekedésbiztonság  

A közlekedésbiztonságot befolyásoló tényezők 

Az aktív biztonság 

A passzív biztonság 

 

1.1.2. A közúti, a vasúti, a vízi és a légi közlekedés technikája 24 óra 

A közúti közlekedés technikája 

A közúti pálya 

A közutak osztályozása 

A közúti pályával kapcsolatos alapfogalmak 

A közúti járművek 

A közúti járművek csoportosítása 
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A közúti járművek szerkezete és felépítése 

Otto- és dízelmotorok működése 

A közúti közlekedés kiszolgáló létesítményei 

Tehergépjárművek 

A közúti járművek fontosabb paraméterei 

A közúti közlekedés kiszolgáló létesítményei 

A vasúti közlekedés technikája   

A vasúti közlekedés felosztása 

A vasúti pálya 

Az alépítmény 

A felépítmény részei 

A felépítmény alapfogalmai 

Vágánykapcsolások 

Különleges felépítmények 

A vasúti járművek 

Vasúti vontatójárművek 

A vasúti vontatott járművek szerkezete 

A vasúti vontatott járművek típusai 

A vasúti közlekedés kiszolgáló létesítményei 

A vízi közlekedés technikája 

A vízi közlekedés csoportosítása 

A vízi közlekedés pályája, vízi utak 

Belvízi hajóutak 

Tengeri hajóutak 

A vízi közlekedés járművei 

A hajók felépítése 

A hajók fő méretei 

A hajók haladása, irányítása és egyéb berendezései 

A mai hajók csoportosítása 

A vízi közlekedés kiszolgáló létesítményei 

Kikötő, dokkok 

Hajógyárak 

A légi közlekedés technikája 

A légi közlekedés felosztása 

A légi közlekedés pályája 

A légi közlekedés járművei 

A légi járművek csoportosítása 

A repülőgépek osztályozása 

A repülőgépek szerkezete 

A légi közlekedés kiszolgáló létesítményei 

A repülőgépek osztályozása 

A repülőgépek szerkezete 

 

1.1.3. A járművek menetdinamikája 36 óra 

A gördülési ellenállás és legyőzéséhez szükséges teljesítmény 

A légellenállás és legyőzéséhez szükséges teljesítmény 

Az emelkedési ellenállás és legyőzéséhez szükséges teljesítmény 

A hajtómű ellenállás 

A járművek menetdinamikája 

A gépjármű haladása ívmenetben-kicsúszási és kiborulási határsebesség számítása 
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10416-16 Közlekedéstechnikai alapok/Műszaki rajz 

72 óra 

2 ó/hét 

2. Műszaki rajz tantárgy 72 óra 

 

2.1. Témakörök 

2.1.1.  Síkmértani szerkesztések és vetületi ábrázolás   10 óra 

A műszaki ábrázolás eszközei: rajzlapméretek ismertetése, feliratmezők fajtái és 

kialakításuk, darabjegyzék, rajzeszközök (rajztábla, ceruzák, vonalzók, görbevonalzók, 

betűsablonok, körző stb.) 

A műszaki ábrázolás alapelemei: vonalfajták, vonalvastagság, szabványosítás, méretarány. 

Szabványírás alkalmazása a géprajzokon. A méretmegadás elemei, méretarány. 

Műszaki vázlatkészítés, szabadkézi vázlat. 

Síkmértani szerkesztések: szögek, szakaszok, merőlegesek és párhuzamosok, síkidomok és 

szerkesztésük. 

Térbeli alakzatok, térelemek ábrázolása: Síklapú és a forgástestek fajtáinak bemutatása, a 

különböző alakzatok ábrázolási módjai. Vetítési módok. 

Két-, és háromképsíkos ábrázolás. 

Síklapú testek (kocka, hasáb, gúla) vetületi ábrázolása teljes és csonkolt kivitelnél 

Forgásfelületek ábrázolása (henger, kúp, gömb). 

Axonometrikus ábrázolás: az axonometrikus kép keletkezése módszerei. 

Síklapú testek (kocka, hasáb, gúla) ábrázolása axonometrikusan teljes és csonkolt 

kivitelnél. 

Görbe felületű testek (henger, kúp, gömb) axonometrikus ábrázolása. 

Síklapú testek (hasáb, gúla) döfése egyenessel, síkmetszése, palástkiterítése, áthatása. 

Forgástestek döfése egyenessel, síkmetszése, palástkiterítése, áthatása. 

 

2.1.2. Metszeti ábrázolás 13 óra 

A metszet keletkezése és ábrázolása. 

Az egyszerű metszet fajtái. 

Teljes metszet létrehozása, vízszintes, függőleges és ferdesíkú metszetek készítése, jelölési 

módok. 

Részmetszet, kitörés ábrázolása. 

Félmetszet, félnézet, félnézet-félmetszet ábrázolási módok. 

Összetett metszetek: lépcsős metszet, befordított metszet, befordított lépcsős metszet, 

kiterített metszet. 

Szelvények rajzolásának módozatai: A nézet kontúrvonalain belül megrajzolt szelvény. A 

vetületen kívül rajzolt szelvények: a metszősík nyomvonalán, elcsúsztatott helyzetben és a 

párhuzamos metszősíkú szelvények. 

A metszeti ábrázolás sajátos szabályai: az anyagfajtától független metszetjelölések, nem 

metszendő alkatrészek, részletek (küllők, bordák, csapok, csavarok, csigák, ékek, 

fogantyúk, görgők, golyók, huzalok, karok, láncok, lemezek, orsók, rudak, szegecsek, 

szegek, tengelyek). 

Összeállítási rajz készítése az előzetesen tanult szabályok alkalmazásával. 

Tárgyrészletek rajzolása: Kiemelt részlet, ismétlődő elemek, síkfelületek jelölése, mozgó 

alkatrészek szélső helyzete, csatlakozó alkatrészek. 
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2.1.3. Méretmegadás, felületminőség, tűrések és illesztések 13 óra 

A méretmegadás általános szabályai: méretvonal, méretsegédvonal, méretszám 

elhelyezése, megadása. 

Különleges méretmegadások, egyszerűsítések: méretmegadások érintőkkel, kiadandó, 

magától értetődő és tájékoztató méretek megadása, egyenlő osztású távolságok 

méretmegadása, fél méretvonalak alkalmazása, éltompítások megadása stb. 

Átmenő-, zsák-, süllyesztett furatok méretmegadása. 

Lejtés és kúposság jelölése. 

Recézés, felületkikészítés és hőkezelés megadása. 

Központfurat, lekerekítés, beszúrás méretmegadása. 

Mérethálózat felépítésének általános és speciális szabályai: láncszerű méretmegadás, 

bázistól induló méretmegadás, táblázatos és kombinált méretmegadás. Méretek elosztása a 

rajzon. 

Felületminőségi alapfogalmak. Egyenetlenségek, felületi érdesség értelmezése. A felületi 

érdesség megadása gépészeti rajzokon, jelölési módok. 

A mérettűrés értelmezése, alapfogalmak (méret, névleges méret, tényleges méret, felső-, és 

alsó határméret, közepes méret, tűrés, felső határeltérés, alsó eltérés, tűrésezett méret) 

A tűrésmező elhelyezkedése az alapvonalhoz viszonyítva. 

Hosszméretek és szögméretek tűrése, lejtés és kúposság tűrésmegadása. 

Tűrés alapsorozatok táblázatos megadása, tűrésezetlen méretek pontossága. 

Az illesztés alapfogalmai, az egységes tűrés-, és illesztési rendszerek felépítése 

(alapeltérések, illesztési rendszerek, az illesztések jelölése, csap és lyuktűrések táblázata) 

Alak és helyzettűrések értelmezése, jelölései, megadása. 

 

 

 

2.1.4. Jelképes ábrázolások 36 óra 

Csavarmenetek ábrázolása: csavarvonal csavartest, csavarmenet képzése. Orsó és 

anyamenet ábrázolások. Menetes furatok áthatásának ábrázolása. Menetkifutás, 

szerszámkifutás jelölése. Menetek méretmegadása, csavarmenetek tűrésének, illesztésének 

megadása. 

Balmenetű gépelemek jelölése. 

Hatlapfejű csavar és anya rajzainak szerkesztése. Csavarvégződések és csavarfejek 

ábrázolása. 

Menetes furatok és kötőelemek egyszerűsített ábrázolása. 

Fogazatok és fogazott alkatrészek ábrázolása: jellemző méretek meghatározása, a 

különböző fogazatok ábrázolása, műhelyrajza (pl.: hengeres kerék és kerékpár, 

csavarkerékpár, kúpkerék, csigahajtás, fogasléc-fogasív). Fogazott alkatrészek rajzjelei 

kinematikai ábrákon. 

Bordás tengelykötések ábrázolása: A bordástengely és a bordás furat jellemző adatai, 

méretei, mérettáblázatok használata. Bordástengely és bordás furat rajza. Bordáskötés 

ábrázolása, műhelyrajz. 

Csapágyak ábrázolása: siklócsapágy-persely rajza, mérettáblázat használata. 

Gördülőcsapágyak különböző típusainak egyszerűsített, egyezményes és jelképes 

ábrázolási módja. 

Tömítések ábrázolása: zárófedelek és a mozgó alkatrészek tömítései (pl.: radiális 

tengelytömítő gyűrű) részletes és jelképes ábrázolása, mérettáblázatok használata. 

Rugók ábrázolása: hengeres húzó csavarrugók, nyomó csavarrugók metszeti, nézeti, 

részletes vagy jelképes ábrázolása. 

Nem oldható kötések ábrázolása: szegecs-, és hegesztett kötések.  
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Szakmaspecifikus rajzi ábrázolások elméleti ismeretei, rajzkészítési gyakorlatok. 

Számítógépes rajzkészítési eljárások bemutatása, fejlesztési lépések, irányzatok. 

 

10416-16 Közlekedéstechnikai alapok/Mechanika 

72 óra 

2 ó/hét 

3. Mechanika tantárgy 72 óra 

3.1. Témakörök 

3.1.1. Merev testek általános statikája 9 óra 

Bevezetés:  

a mechanika tárgya 

a mechanika felosztása, elemei 

a tantárgy tanulásának célja, jelentősége 

mértékegységek a mechanikában 

a számító- és szerkesztő eljárások parallel alkalmazása 

Statikai alapfogalmak, 

Erő 

fogalma 

fajtái 

jelölések 

mértékegységek 

tulajdonságok 

Forgató nyomaték 

fogalma 

meghatározása 

értelme 

Erőpár 

fogalma 

hatása 

forgatónyomatéka 

Erőrendszerek 

fogalma 

összetevői 

fajtái 

az erőrendszer eredője 

A statika alaptételei 

erőháromszög tétele 

két erő egyensúlyának feltétele 

egyensúlyi erőrendszer hozzáadása, eltávolítása 

hatás-ellenhatás törvénye 

Az erő összetevőkre bontása 

szerkesztéssel (vektorháromszög módszer) 

szerkesztéssel (paralelogramma módszer) 

számítással 

Síkbeli erőrendszerek 

Az erő áthelyezése 

Az erők összegzése 

Közös hatásvonalú erők eredője 

Közös metszéspontú erők eredője 
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meghatározás vektorsokszög módszerrel 

meghatározás számítással 

Közös metszéspontú erőrendszer egyensúlya 

három erő egyensúlya 

a testek egyensúlyának meghatározása szerkesztéssel 

a testek egyensúlyának meghatározása számítással 

Párhuzamos erők eredője 

meghatározás számítással a nyomatéki tétel segítségével 

meghatározás vektor- és kötélsokszög segítségével 

a nyomaték szerkesztése kötélsokszöggel 

A súlypont és a súlyvonal fogalma 

Tetszőleges síkidom statikai (elsőrendű) nyomatékának kiszámítási elve 

Egyszerű síkidomok statikai nyomatéka 

A síkidomok súlypont meghatározásának elve 

Egyszerű síkidomok súlypontjának meghatározása 

Összetett síkidomok tömegközéppontjának meghatározása számítással 

Összetett síkidomok tömegközéppontjának meghatározása szerkesztéssel 

A stabilitás (állékonyság) fogalma és gyakorlati jelentősége 

 

3.1.2. Síkbeli egyensúlyi szerkezetek 18 óra 

A kényszerek fajtái és jellemzői 

A reakcióerő támadáspontjának nagysága és értelme 

támasz, 

kötél, 

statikai rúd, 

csukló és  

befogás esetén 

Három, közös síkban fekvő erő egyensúlyának feltételei 

Az egyensúly feltételének meghatározása számítással 

Három erő egyensúlyának meghatározási módszere szerkesztéssel 

Kéttámaszú tartók 

Alapfogalmak 

fogalma, 

szabványos jelölések, 

támaszköz (fesztáv), 

konzol, 

terhelési módok. 

Párhuzamos, koncentrált erőkkel terhelt kéttámaszú tartó 

a reakcióerők meghatározása szerkesztéssel és számítással, 

a veszélyes keresztmetszet helyének meghatározása, 

a maximális hajlító nyomaték meghatározása számítással és grafoanalítikus módszerrel, 

a kötélábra, a vektorábra, a nyíróerő ábra és a nyomatéki ábra léptékhelyes 

megszerkesztése. 

Egyenletesen megoszló erőrendszerrel terhelt kéttámaszú tartó 

a reakcióerők meghatározása szerkesztéssel és számítással, 

a veszélyes keresztmetszet helyének meghatározása szerkesztéssel és számítással, 

a maximális hajlító nyomaték meghatározása számítással és grafoanalítikus módszerrel, 

a kötélábra, a vektorábra, a nyíróerő ábra és a nyomatéki ábra léptékhelyes 

megszerkesztése. 

Vegyes terhelésű kéttámaszú tartó 



105 

 

a reakcióerők meghatározása szerkesztéssel és számítással, 

a veszélyes keresztmetszet helyének meghatározása szerkesztéssel és számítással, 

a maximális hajlító nyomaték meghatározása számítással és grafoanalítikus módszerrel, 

a kötélábra, a vektorábra, a nyíróerő ábra és a nyomatéki ábra léptékhelyes 

megszerkesztése. 

Egyik végén befogott tartók 

Alapfogalmak 

a befogott tartó fogalma, 

szabványos jelölések, 

terhelési módok, 

a befogás reakciói. 

Párhuzamos, koncentrált erőkkel terhelt befogott tartó 

a reakcióerő meghatározása szerkesztéssel és számítással, 

a veszélyes keresztmetszet helyének meghatározása, 

a maximális hajlító nyomaték meghatározása számítással és grafoanalítikus módszerrel, 

a kötélábra, a vektorábra, a nyíróerő ábra és a nyomatéki ábra léptékhelyes 

megszerkesztése. 

Egyenletesen megoszló terhelésű befogott tartó 

a reakcióerő meghatározása szerkesztéssel és számítással, 

a veszélyes keresztmetszet helyének meghatározása, 

a maximális hajlító nyomaték meghatározása számítással és grafoanalítikus módszerrel, 

a kötélábra, a vektorábra, a nyíróerő ábra és a nyomatéki ábra léptékhelyes 

megszerkesztése. 

Vegyes terhelésű befogott tartó 

a reakcióerő meghatározása szerkesztéssel és számítással, 

a veszélyes keresztmetszet helyének meghatározása, 

a maximális hajlító nyomaték meghatározása számítással és grafoanalítikus módszerrel, 

a kötélábra, a vektorábra, a nyíróerő ábra és a nyomatéki ábra léptékhelyes 

megszerkesztése. 

 

3.1.3. Szilárdságtan 27 óra 

A szilárdságtan tárgya 

Igénybevételek 

egyszerű igénybevételek, 

összetett igénybevételek. 

Feszültségek 

normál feszültség, 

csúsztató feszültség. 

Hooke-törvény 

A megengedett feszültség 

fogalma, 

jelölése, 

meghatározása számítással, 

meghatározása táblázat segítségével, 

terhelési módok Wöhler- szerint. 

Méretezési eljárások 

az alkatrész terhelhetőségének meghatározása, 

a szükséges keresztmetszet méreteinek meghatározása, 

az alkatrész anyagminőségének megválasztása, 

adott igénybevételnek való megfelelés ellenőrzése. 
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A méretezés alapvető szempontjai 

Húzó igénybevétel 

a húzó igénybevétel alapösszefüggése, 

méretezési eljárások, 

a megnyúlás meghatározása, 

egyenszilárdságú húzott rúd, 

kazánformula és alkalmazása. 

Nyomó igénybevétel 

a nyomó igénybevétel alapösszefüggése, 

méretezési eljárások, 

a rövidülés meghatározása, 

a felületi nyomás, 

a palástnyomás, 

hőmérsékletváltozás okozta feszültségek. 

Hajlító igénybevétel 

Alapfogalmak 

a hajlító igénybevétel vizsgálata, 

jellemző fogalmak és elnevezések (rugalmas vonal, semleges réteg, húzott szál, 

nyomott szál, alakváltozások). 

A hajlító igénybevétel feszültsége 

A hajlítás alapegyenlete 

a Navier-féle összefüggés, 

a szélső szál távolsága, 

ekvatoriális másodrendű nyomaték, 

keresztmetszeti tényező. 

Ekvatoriális másodrendű nyomatékok és keresztmetszeti tényezők 

tetszőleges keresztmetszet x és y tengelyekre számított másodrendű nyomatéka, 

téglalap-, négyzet-, kör-, körgyűrű keresztmetszetek ekvatoriál másodrendű 

nyomatékainak és a keresztmetszeti tényezőinek meghatározása, 

különböző területelemekből álló keresztmetszet ekvatoriális másodrendű 

nyomatékainak és a keresztmetszeti tényezőinek meghatározása, 

a Steiner-tétel és alkalmazása, 

hengerelt szelvények ekvatoriális másodrendű nyomatékainak és keresztmetszeti 

tényezőinek meghatározása szabványok és táblázatok segítségével. 

Hajlításnál fellépő alakváltozások 

egyik végén befogott tartó végének lehajlása, szögelfordulása, 

különböző terhelésű kéttámaszú tartó közepének behajlása, a végeinek 

szögelfordulása. 

Tartók méretezése hajlításra 

a nyíró igénybevétel elhanyagolása, 

a tartó anyagának meghatározása táblázat segítségével, 

a tartó keresztmetszeti méreteinek meghatározása, 

a maximális terhelhetőség megállapítása, 

a tartó igénybevételre való megfelelésének ellenőrzése, 

Egyenszilárdságú tartó 

egyenszilárdságú tartó-megoldások, 

Nyíró igénybevétel 

Tiszta nyíró igénybevétel 

a tiszta nyírás jellemzői, 

az igénybevétel alapösszefüggése, 
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a feszültség eloszlása. 

Hajlítással párosult nyíró igénybevétel 

az igénybevétel jellemzői, 

az igénybevétel alapösszefüggése, 

az alaktényező értékei. 

Méretezés nyírásra 

hajlítással párosult nyíró igénybevételű alkatrész terhelhetőségének, a 

keresztmetszet méreteinek meghatározása, hajlítással párosult nyíró 

igénybevételű alkatrész anyagminőségének megválasztása,  

ellenőrzés palástnyomásra. 

Csavaró igénybevétel 

Alapfogalmak 

a csavaró igénybevétel jellemzői, vizsgálata,  

jellemző elnevezések, alakváltozás a csavaró igénybevételnél. 

A csavaró igénybevétel feszültsége 

feszültségeloszlás az igénybevételnél, 

adott keresztmetszetben ébredő feszültség meghatározása. 

A csavarás alapegyenlete 

Poláris másodrendű nyomatékok és poláris keresztmetszeti tényezők 

tetszőleges keresztmetszet poláris másodrendű nyomatéka, 

összefüggés a poláris és ekvatoriális másodrendű nyomatékok között, 

kör-, körgyűrű és négyzet alakú szelvények poláris másodrendű nyomatékának 

és poláris keresztmetszeti tényezőjének meghatározása. 

A csavaró igénybevétel alakváltozása 

a keresztmetszet szögelfordulásának meghatározása, 

a folyóméterenkénti maximális elcsavarodás. 

Méretezés csavarásra 

forgó tengelyeket terhelő csavarónyomaték meghatározása az átvitt teljesítmény 

és a fordulatszám ismeretében, 

a csavarásra igénybe vett tengely terhelhetőségének, a szükséges keresztmetszet 

méreteinek meghatározása, 

a csavaró nyomatékkal terhelt tengely igénybevételnek való megfelelésének 

ellenőrzése, 

a csavarásra igénybevett tengely megfelelő anyagminőségének kiválasztása, 

a tengely szögelfordulásának meghatározása és ellenőrzése. 

Kihajlás 

a nyomó igénybevételű karcsú rúd vizsgálata, 

a karcsúsági tényező, 

a kihajlási hossz a rúd megfogásától függően, 

az inerciasugár,  

rugalmas és rugalmatlan kihajlás, 

a törőfeszültség meghatározása Euler és Tetmayer szerint, 

ellenőrzés kihajlásra, 

a kívánatos kihajlási biztonsági tényezők. 

Összetett igénybevételek 

Egyirányú összetett igénybevétel 

fogalma, értelmezése és fajtái, 

húzás+hajlítás eredő feszültsége, 

nyomás+hajlítás eredő feszültsége, 

feszültségábrák, 
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méretezési módok. 

Többirányú összetett igénybevétel 

fogalma, értelmezése és fajtái, 

a redukált feszültség meghatározása Mohr-szerint, 

a redukált nyomaték, 

méretezési módok. 

 

3.1.4. Kinematika-kinetika 18 óra 

Kinematika alapfogalmak 

a kinematika tárgya, 

a mozgások csoportosítása, 

a mozgások jellemzői. 

A pont kinematikája 

Egyenes vonalú mozgások 

egyenes vonalú, egyenletes mozgás, 

egyenes vonalú, egyenletesen változó mozgások, 

kinematikai diagramok. 

Görbevonalú mozgások 

egyenletes körmozgás, 

egyenletes körmozgást végző pont gyorsulása, 

egyenletesen változó körmozgás. 

Merev test kinematikája 

A merev test mozgásának jellemzése 

A merev test elemi mozgásai 

Összetett mozgások 

a test egyidejűleg többféle haladó mozgást végez, 

a test egyidejűleg haladó és forgómozgást végez, 

hajítás függőlegesen, vízszintesen és ferdén. 

Kinetika alapfogalmak 

a kinetika tárgya, 

a kinetika alaptörvényei. 

Az inercia- és gyorsuló rendszerek 

az inerciaerő és gravitációs erő ekvivalenciája, 

a súlyos és tehetetlen tömegek azonossága. 

A D'Alembert-elv 

A centripetális - és centrifugális erő 

Merev test forgása rögzített tengely körül 

A forgómozgás alaptörvénye 

Tömegtehetetlenségi nyomaték 

fogalma, mértékegysége, 

értékét meghatározó tényezők, 

egyszerű, homogén testek tömegtehetetlenségi nyomatéka, 

Steiner-tétel és alkalmazása, 

redukált tömeg, 

tehetetlenségi sugár. 

 

10416-16 Közlekedéstechnikai alapok/Gépelemek-géptan 

72 óra 

2 ó/hét 
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4. Gépelemek-géptan tantárgy 72 óra 

 

4.1. Témakörök 

4.1.1. Bevezetés, kötőgépelemek, kötések, biztosítások 20 óra 

Bevezetés, a tantárgy tanulásának célja, témakörei, mértékegységek, szabványok. 

Kötések feladata, osztályozásuk. 

Szegecskötések, szegecsfajták. 

Szegecsek anyaga, osztályozásuk. 

Szegecsek igénybevételei. 

Szegecskötések méretezése, kialakítása. 

Szegecskötések fajtái, szegecsek típusai alkalmazási területei. 

Szegecskötésekkel kapcsolatos szabványok. 

Csavarok, csavarfajták. 

Csavarmenettel ellátott gépelemek. 

Csavarok feladata, fajtái. 

Csavarmenet modellek, menetprofilok csavarmenetek felosztása geometriai 

jellemzőik alapján. 

Erőhatások csavarkötésekben. 

Csavarok igénybevételei, anyagok megválasztási szempontjai. 

Csavarkötések méretezése. 

Meghúzási nyomatékok. 

Csavar és csavaranya biztosítások. 

Csavarokkal, csavarkötésekkel kapcsolatos szabványok 

Mozgató orsók alkalmazása, szerkezeti kialakítása. 

Csapszegek, szegek és rögzítő elemek. 

Helyzetbiztosítási elemek feladata, és követelményei. 

Csapszegek, szegek felosztása, igénybevételei. 

Csapszegek méretezése. 

Ék és reteszkötések. 

Forgó alkatrészek oldható kötőelemeinek, feladata, fajtái. 

Ékkötés jellemzői, alkalmazhatósági feltételei. 

Felületi minőség, tűrés, illesztés, lejtés számítása. 

Ékkötés méretezése. 

Reteszkötések gyakorlati megoldásai, méretezése. 

Sajtolt és zsugorkötések. 

Kötések alkalmazási területe. 

Illesztés-technikai számítások. 

 

4.1.2. Rugók és lengéscsillapítók 10 óra 

Rugók feladata, alkalmazási területük. 

Rugók anyaga és jellemzőik. 

Hajlításra terhelt rugók. 

Csavarásra terhelt rugók. 

Húzó és nyomórugók. 

Rugókarakterisztikák. 

Egyszerű lengőrendszer, lengések, rezgések káros következményei. 

Lengéscsillapítók feladata. 

Lengéscsillapítók csoportosítása, kialakítása, működésük. 

 

4.1.3. Csövek és csőszerelvények 8 óra 
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Csövek anyaga, és gyártása. 

Csővezetékek felhasználási területei, és követelményrendszere. 

Csővezetékek méretezése. 

Különböző anyagú csővezetékeknél alkalmazott csőkötési eljárások. 

Csővezetékek idomai, felfüggesztései. 

Csőkiegyenlítők, zajcsökkentők kialakítása. 

Áramlást szabályozó szerelvények feladata, fajtái. 

Csapok, szelepek szerkezeti kialakítása, működésük. 

Nagynyomású tartályok feladata, szerkezeti kialakítása. 

Kisnyomású tartályok feladata, szerkezeti kialakítása. 

 

4.1.4. Tengelyek 7 óra 

Tengelyek feladata, felosztása, szerkezeti kialakítása. 

Tengelyek igénybevételeinek meghatározása. 

Tengelyek méretezése. 

Hajlításra igénybevett tengelyek számítása lehajlásra. 

Csavarásra igénybevett tengelyek számítása. 

Csavaró nyomatékra igénybevett tengelyek számítása. 

Egyenszilárdság fogalma és kritériumai. 

Kritikus fordulatszám fogalma. 

Kifáradás fogalma, élettartam növelés lehetőségei. 

 

4.1.5. Csapágyazások 3 óra 

Csapágyazások feladata, kiválasztásának jellemző szempontjai. 

Siklócsapágyak felépítése, szerkezeti elemei, típusai. 

Siklócsapágyak anyagai. 

Siklócsapágyak súrlódási viszonyai. 

Siklócsapágyak kenése, a csapágykenés hidrodinamikai elmélete. 

Siklócsapágyak méretezése. 

Gördülőcsapágyak felépítése, szerkezeti elemei, csoportosítása. 

Csapágyak csoportosítása a terhelés iránya szerint. 

Csapágyak csoportosítása a gördülőelemek kialakítása szerint. 

Elasztomer csapágyak. 

Csapágyak méretezése. 

Csapágyak illesztése beépítési megoldásai. 

Csapágyak tömítési és porvédelmi megoldásai. 

Csapágyakkal kapcsolatos szabványok. 

 

4.1.6. Tengelykapcsolók 6 óra 

Tengelykapcsolók feladata, felosztása. 

Tengelykapcsolókkal szemben támasztott követelmények, jellemzőik. 

Merev tengelykapcsolók fajtái, működésük, szerkezeti kialakításuk. 

Kiegyenlítő tengelykapcsolók fajtái, működésük, szerkezeti kialakításuk. 

Rugalmas tengelykapcsolók fajtái, működésük, szerkezeti kialakításuk. 

Tengelykapcsolók felosztása kapcsolási mód szerint. 

Önműködő tengelykapcsolók. 

Szabadonfutók. 

 

4.1.7. Fékek 6 óra 

Fékberendezések feladata elvi működése. 
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Fékek rendeltetése (rögzítő, üzemi, automata, vészfék) 

Mechanikus elven működő súrlódó felületpárok szerkezeti kialakításai. 

Fékek működtetésének megoldásai (mechanikus, hidraulikus, pneumatikus, elektromos 

rendszerek). 

Fékerők, féknyomatékok számítása. 

4.1.8. Hajtások, hajtóművek, mechanizmusok 12 óra 

Nyomaték, és teljesítmény átvitel megoldásai, szerkezeti kialakításuk. 

Dörzshajtás 

Dörzshajtás súrlódási viszonyai. 

Dörzskerekek szerkezeti kialakítása. 

Végtelenített súrlódásos hajtások. 

Végtelenített hajtások előfeszítésének megoldásai. 

Szíjhajtások. 

Szíjhajtások súrlódási viszonyai. 

Szíjcsúszás hatása, és csökkentése. 

Lapos-, bőr és gumiszíj hajtás. 

Ékszíjhajtás. 

Ékszíjak fajtái, szerkezeti kialakításuk, ékszíjtárcsák kialakítása. 

Ékszíjhajtás kiválasztása, méretezése. 

Fogasszíj-hajtás. 

Lánchajtások. 

Láncok és lánckerekek szerkezeti kialakítása. 

Lánchajtások jellemzői, alkalmazási területei. 

Fogaskerékhajtás feladata, csoportosítása. 

Fogaskerékhajtás alapfogalmai, alaptörvényei. 

Evolvensprofil származtatása, és kapcsolódása. 

Hengeres fogaskerékhajtások (elemi és kompenzált fogazat) 

Profileltolások felosztása. 

Ferde fogazat. 

Belső fogazat. 

Csavarkerékhajtás. 

Kúpos hajtások, kúpkerekek kapcsolódása. 

Fogaskerék hajtóművek osztályozása. 

Bolygóművek felépítése, működése. 

Csigahajtás szerkezeti kialakítása, csiga és csigakerék kapcsolódása. 

Mechanizmusok fajtái, csoportosításuk. 

Kinematikai párok, szabadságfokok értelmezése. 

Karos mechanizmusok. 

Bütykös mechanizmusok. 

Fogazott mechanizmusok. 

Hajtóművek csoportosítása. 

Forgattyús hajtóművek felépítése, szerkezeti elemei. 

Dugattyú, hajtórúd, és forgattyús tengely kialakítása. 

Vezérlő mechanizmusok. 

Huzalos, bowdenes, teleflex kábeles vezérlések szerkezeti elemei. 

Tolórudas vezérlés szerkezeti elemei 

 

10416-16 Közlekedéstechnikai alapok/Technológiai alapismeretek 

108 óra 
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3 ó/hét 

5. Technológiai alapismeretek tantárgy 108 óra 

5.1. Témakörök 

5.1.1. Alapfogalmak 12 óra 

Alapfogalmak 

gépészetben gyakorta használatos anyagok alapvető fizikai, kémiai, mechanikai, 

technológiai tulajdonságai 

nyersanyag, alapanyag, előgyártmány, segédanyag  

Fémtani alapfogalmak     

fémek kristályrendszerei 

színfémek kristályosodásának főbb jellemzői 

kristályosodási sebesség- és képesség 

polikrisztallin dermedés, 

rácshibák, diszlokáció 

a vas allotróp átalakulása lehűlési és hevítési görbéjével 

ötvözet fogalma, az ötvözés módja, az ötvözetet alkotó fémek kapcsolata 

a kétalkotós ötvözettípusok lehűlési folyamata 

kétalkotós egyensúlyi diagram fogalma, lényege 

a lehűlési görbe felvételének módszere 

kétalkotós egyensúlyi diagram szerkesztését lehűlési görbékből 

kétalkotós egyensúlyi diagramok olvasási szabályai 

két fém egyensúlyi diagramjai, ha a képződő szövetelem: 

szilárd oldat,  

eutektikum 

szilárd oldat és eutektikum 

az acél gyors hűtésekor bekövetkező változások, C-görbék 

 

5.1.2. Fémes szerkezeti anyagok 12 óra 

nyersvasak és jellemző összetételük 

acélok csoportosítása, jelölése összetétel, tulajdonság és felhasználás szerint 

acélok szerkezeti elemek céljára 

képlékeny alakításra alkalmas acélok 

automata acélok 

betonacélok 

sínacélok 

rugóacélok 

golyóscsapágy acélok 

szelepacélok 

bevonatolt acélok 

acélok szerkezetépítés céljára 

melegen hengerelt acélok 

finomszemcsés szerkezeti acélok 

hőkezelési célú acélok 

felületedzhető acélok 

nemesíthető acélok 

betétben edzhető acélok 

nitridálható acélok 

különleges tulajdonságú acélok 

melegszilárd acélok 

hidegszívós acélok  
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korrózióálló acélok 

hőálló acélok 

szerszámacélok 

hidegalakító szerszámacélok 

melegalakító szerszámacélok 

műanyag megmunkáló szerszámacélok 

gyors acélok 

acélöntvények 

ötvözetlen acélöntvények 

ötvözött acélöntvények 

öntöttvasak 

lemezgrafitos öntöttvasak 

gömbgrafitos öntöttvasak 

ötvözött öntöttvasak 

tempervasak 

alumínium tulajdonságai, a szennyező- és ötvöző anyagok hatása, az alumíniumötvözetek 

csoportosításának alapja, felhasználási területük 

réz tulajdonságai, előállítása, ötvözetei, felhasználási területei 

ón és az ólom tulajdonságai, ötvözetei, jellemző felhasználási területei 

 

5.1.3. Nemfémes szerkezeti anyagok 12 óra 

műanyag fogalma 

műanyagok előnyös és hátrányos tulajdonságai 

műanyagok fő csoportjai és legjellemzőbb tulajdonságai 

termoplasztok 

duroplasztok 

elasztomerek 

egyéb nemfémes anyagok 

kerámiák 

kompozit anyagok 

üveg 

fa 

papír 

textilanyagok 

bőr 

kenőanyagok 

 

5.1.4. Öntészet, melegalakítások, hőkezelések 18 óra 

Öntészet 

az öntés célja, jelentősége 

az öntészet munkafolyamatai 

formakészítés 

olvasztás, öntés 

öntvénytisztítás, kikészítés 

homokformázás 

precíziós öntés 

állandó formába öntések 

gravitációs öntés, 

nyomásos öntés, 

a centrifugál öntés 
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Képlékenymelegalakítások   

csoportosításuk 

kovácsolás 

sajtolás 

hengerlés 

egyéb melegalakító eljárások 

szabadon alakító kovácsolás szerszámai, műveletei 

süllyesztékes kovácsolás 

hengerlés berendezése, anyagai, technológiája 

sajtolás berendezései, anyagai, technológiája 

Hőkezelések     

hőkezelések csoportosítása, műveletei 

hőkezelő berendezések 

acél hőkezelése 

keményítő hőkezelések 

egyneműsítő izzítások 

szívósságfokozó hőkezelések 

kérgesítő eljárások 

nitridálás 

ötvöző hőkezelések 

öntöttvas hőkezelése 

szürkeöntvények hőkezelése 

fehéröntvények hőkezelése 

ötvöző anyagok befolyása az anyag hőkezelhetőségi tulajdonságaira 

dekarbonizációs jelenség hatásai 

alumínium és ötvözeteinek hőkezelése 

 

5.1.5. Kötések 12 óra 

Hegesztés         

hegeszthetőség fogalma 

hegesztő eljárások csoportosítása 

bevont elektródás ívhegesztés 

fogyó elektródás, semleges védőgázos ívhegesztés 

fogyó elektródás, aktív védőgázos ívhegesztés 

volframelektródás, semleges védőgázos ívhegesztés 

lánghegesztés és lángvágás technológiája 

egyéb ömlesztő hegesztő eljárások 

fedettívű hegesztés 

plazmahegesztés 

elektronsugaras hegesztés 

lézersugaras hegesztés 

aluminotermikus hegesztés 

ellenállás hegesztések 

ponthegesztés 

vonalhegesztés 

dudorhegesztés 

tompahegesztés 

fólia- és iker fóliahegesztés 

sajtoló hegesztési eljárások 

acél- és vasöntvények hegesztése 



115 

 

alumínium- és ötvözetei hegesztése 

réz- és ötvözetei hegesztése 

műanyaghegesztő eljárások 

a hegesztés előkészítő- és utólagos munkálatai 

hegesztési hibák 

Forrasztás        

forrasztás meghatározása, technológiája 

forraszanyag fogalma, megválasztásának szempontjai 

forrasztási technológiák csoportosítása a forrasztás hőmérséklete szerint 

folyasztószer feladata, jellemző tulajdonságai 

forrasztópákával végzett forrasztő eljárások 

lángforrasztási eljárások 

Fémragasztás        

a fémragasztás célja, alkalmazási területei 

ragasztóanyagok 

a ragasztás technológiája 

különféle anyagok ragasztása 

 

5.1.6. Forgács nélküli hidegalakítások 6 óra 

forgács nélküli hidegalakítások jelentősége és gazdaságossága 

hidegalakító műveletek 

vágás 

darabolás 

kivágás, lyukasztás 

hajlítás 

mélyhúzás 

térfogatalakítások 

hidegzömítés 

hidegfolyatás 

 

5.1.7. Forgácsolás 6 óra 

Térfogat csökkentéses javítások, forgácsolás 

forgácsolás elmélete 

forgácsképződés 

forgácsoló szerszámok élgeometriája 

forgácsolási erő 

forgácsolás közbeni hőképződés 

szerszámkopás és élettartam 

forgácsolási technológiák 

esztergálás 

fúrás, furatbővítés 

gyalulás, vésés 

üregelés, alakhúzás 

marás 

fűrészelés 

abrazív megmunkálások 

menetmegmunkálások 

fogazások 

különleges anyagleválasztási technológiák 

szikraforgácsolás 
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elektrokémiai megmunkálások 

ultrahangos forgácsolás 

plazmasugaras megmunkálások 

lézeres megmunkálások 

 

5.1.8. Felújítási technológiák 10 óra 

Térfogatnöveléses alkatrész felújítási technológiák 

felrakó hegesztési eljárások 

fémszórás 

fémszórás lánggal 

nagyfrekvenciás fémszórás 

fémszórás gyakorlati alkalmazási területei 

galvanizálások 

nikkelezés 

krómozás 

kadmiumozás 

foszfátozás 

műanyagozás 

bevonások technológiái 

lángszórásos műanyagozás 

lebegtetett poros műanyagozás 

gázégő nélküli porszórás 

bemártásos eljárás 

fémkittelés 

három alkotós gyantás fémkittelés 

fémkittelés műgyanta kittekkel 

poliészter bázisú fémgyanta kittelés 

 

5.1.9. Anyag és hibakereső vizsgálatok 10 óra 

Anyagvizsgálatok 

anyagvizsgálati módszerek felosztása 

szakítóvizsgálatokelve 

próbatest alakja, mérete 

szakítógép szerkezeti felépítése 

szakítóvizsgálattal meghatározható anyagi jellemzők 

szakítóvizsgálat magas hőmérsékleten 

szakítóvizsgálat hűtött állapotban 

keménységmérések 

Brinell-keménységmérés 

Vickers-féle keménységmérés 

Rockwell-féle keménységmérés 

Dinamikus keménységmérési módszerek 

törésmechanikai vizsgálatok 

ütve hajlító vizsgálatok 

fárasztó vizsgálatok 

fárasztóvizsgálat forgó- hajtogatással 

fárasztóvizsgálat húzás – nyomással 

fárasztóvizsgálat hajlítással 

fárasztóvizsgálat csavarással 

nyíró vizsgálat 
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nyomó vizsgálat 

hideg alakíthatósági vizsgálatok 

hajlító próbák 

mélyhúzhatósági próbák 

hajtogató próbák 

csavaró vizsgálat 

csövek vizsgálatai 

melegalakíthatósági vizsgálatok 

duzzasztási próba 

hajlító próba 

önthetőségi próba 

véglap edzhetőségi próba 

hegeszthetőségi próba 

Hibakeresővizsgálatok       

szemrevételezéses vizsgálatok 

penetrációs vizsgálatok 

mágneses repedésvizsgálatok 

örvényáramos vizsgálatok 

ultrahangos vizsgálatok 

radiológiai vizsgálatok 

izotópos vizsgálatok 

füstgázelemző vizsgálatok 

füstgáz elemzési módszerek 

Qrsat- módszer 

infravörös abszorpciós módszer 

elektrokémiai elven működő módszerek 

 

5.1.10. Szereléstechnika 10 óra 

szerelési alapfogalmak 

gépipari szerelés 

szerelési méretláncok 

a teljes cserélhetőség módszere, 

a részleges cserélhetőség módszere, 

a kiválasztás vagy válogatás módszere, 

az utólagos illesztés módszere, 

a beszabályozás vagy mozgó kiegyenlítés módszere  

szerelési rendszerek 

a munkadarabok mozgási módja, 

a szerelés térbeli elrendezése, 

a szakosítás mértéke, 

a szerelés ütemessége, 

a szerelés szervezése, 

szerelés és alkatrészgyártás összefüggése 

a szerelés dokumentációja 

Alkatrészek tisztítása      

a tisztítás fontossága, alkalmazása 

alkatrészekre tapadó szennyeződések osztályozása 

vegyi összetételük (szerves, szervetlen, zsíros, lúgos, semleges) 

halmazállapotuk (szilárd, cseppfolyós) 

eredetük (az érintkező munkaközeg lerakódásai, korrózió,  
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felületre való tapadásuk mértéke alapján (por, hámló festékréteg) is 

A tisztítás fizikai és kémiai alapjai 

A tisztítás leggyakoribb módszerei 

fizikai tisztítás módszerei: 

lángsugaras tisztítás 

oldószeres mosás 

gőzsugár-tisztítás 

kémiai tisztítási módszerek: 

festék lemaratás 

pácolás 

lúgos tisztítások 

savas tisztítások 

mechanikai tisztítási módszerek: 

tisztítás kézi, vagy gépi kefével, csiszolás 

szemcseszórás 

folyadéksugaras tisztítás 

alkatrész tisztító berendezések 

 

10416-16 Közlekedéstechnikai alapok/Elektrotechnika-elektronika 

216 óra 

6 ó/hét 

6. Elektrotechnika-elektronika tantárgy 216 óra 
 

6.1. Témakörök 

6.1.1. Villamos alapfogalmak 27 óra 

Kölcsönhatások és az anyag szerkezete 

 Az atom szerkezete 

 A villamos tér és a feszültség 

 Az áramerősség és a mágneses kölcsönhatás 

 Az ellenállás és a vezetés 

 A elektromos áram hatásai 

Az egyszerű áramkör 

 Ohm törvénye 

 Az ellenállás meghatározása 

 Az ellenállás hőmérsékletfüggése 

 Az ellenállás, mint alkatrész 

Villamos munka 

Villamos teljesítmény 

Hatásfok 

 

6.1.2. Passzív és aktív villamos hálózatok  26 óra 

Passzív villamos hálózatok 

 Kirchoff törvények 

 Passzív villamos hálózatok eredő ellenállása 

 Nevezetes passzív villamos hálózatok 

  A feszültségosztó 

  Az áramosztó 

  A Wheatstone híd 

Az áram hőhatása 
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 A villamos energia hőegyenértéke 

 A hő terjedése 

A hőhatás alkalmazásai 

 Aktív villamos hálózatok 

  Ideális és valódi generátor 

  Feszültséggenerátorok helyettesítő kapcsolása 

  Feszültséggenerátorok üzemi állapotai 

  Feszültséggenerátorok kapcsolása 

  Generátorok helyettesítő képei 

Generátorok belső ellenállásának meghatározása 

Generátorok teljesítményviszonyai 

A szuperpozíció tétele 

 

6.1.3. Vegyi elektromos folyamatok  8 óra 

Vegyi elektromos folyamatok 

 Folyadékok vezetése 

 Az elektrolízis 

  Az áram vegyi hatása 

  Faraday törvénye 

  Az elektrolízis felhasználása 

 Elektrokémiai energiaforrások 

  Galvánelemek 

  Akkumulátorok 

  Akkumulátor jellemzők 

  Tüzelőanyag-elemek 

 A korrózió és korrózióvédelem 

 

6.1.4. A villamos tér jelenségei 16 óra 

A villamos tér jelenségei 

 Erőhatások elektromos térben 

  Coulomb törvénye 

  A térerősség 

 A villamos tér jelenségei 

  A villamos kisülés 

A csúcshatás 

 Az elektromos megosztás, dielektromos állandó, anyagok viselkedése a 

villamos térben 

 A kapacitás 

 A kondenzátor 

  A síkkondenzátor 

  Kondenzátor megoldások 

A kondenzátor energiája 

A kondenzátor veszteségei 

A kondenzátorok kapcsolása 

A kondenzátorok feltöltése és kisütése, az időállandó   

 

6.1.5. A mágneses tér jelenségei  26 óra 

A mágneses tér és jelenségei 

 A mágneses kölcsönhatás 

 Az árammal létrehozott terek 



120 

 

A mágneses teret jellemző mennyiségek 

 A mágneses indukció és fluxus 

 A mágneses gerjesztés 

 A mágneses térerősség 

Mágneses permeabilitás 

 Az anyagok viselkedése mágneses térben 

 Mágneses körök 

 Erőhatások a mágneses térben 

 Az elektromágneses indukció 

  Az indukciótörvény 

  Mozgási és nyugalmi indukció 

  Örvényáramok 

  Az önindukció 

  Az induktivitás energiája 

  A kölcsönös indukció 

  Induktivitások kapcsolása 

  Az induktivitás viselkedése az áramkörben be- és kikapcsoláskor 

  Az elektromágneses indukció felhasználása  

 

6.1.6. Váltakozó áramú áramkörök, a transzformátor 16 óra 

Váltakozó feszültség és áram 

 A váltakozó feszültség és áram fogalma, előállítása 

 Váltakozó mennyiségek ábrázolása 

Váltakozó mennyiségek összegzése 

Ellenállás a váltakozó áramkörben 

 Fázis viszonyok 

 A váltakozó feszültség és áram effektív értéke 

Reaktanciák 

 Induktivitás az áramkörben, az induktív reaktancia jellemzői 

 Kondenzátor az áramkörben, a kapacitív reaktancia jellemzői 

Összetett váltakozó áramkörök 

 Soros R-L kapcsolás 

 Párhuzamos R-L kapcsolás 

 Soros R-C kapcsolás 

 Párhuzamos R-C kapcsolás 

Soros R-L-C kapcsolás 

A soros rezgőkör 

Párhuzamos R-L-C kapcsolás 

A párhuzamos  rezgőkör 

  Teljesítmények a váltakozó áramkörben 

Elektromágneses hullámok 

A transzformátor elvi felépítése 

Az ideális transzformátor működése 

 Üresjárati állapot 

 Terhelt állapot 

 A transzformátor áttétele 

A transzformátor veszteségei és hatásfoka 

A transzformátor műszaki jellemzői 

 

6.1.7. Háromfázisú hálózatok 10 óra 
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A többfázisú rendszer lényege és jellemzői 

Láncolás 

 A csillagkapcsolás 

A háromszögkapcsolás 

  A háromfázisú rendszer teljesítménye 

  A forgó mágneses mező 

 

6.1.8. Villamos gépek 28 óra 

A villamos gépek csoportosítása 

Váltakozó áramú generátorok 

 Az egyfázisú generátor 

 A háromfázisú generátor 

Egyenáramú generátorok 

 Egyenáramú generátorok működése 

 Egyenáramú motorok gerjesztése  

  Gerjesztés állandó mágnessel 

  Külső gerjesztés 

  Öngerjesztésű generátorok 

Egyenáramú motorok 

 Egyenáramú motorok szerkezete és működése 

Gerjesztési megoldások 

Gerjesztés állandó mágnessel 

  Külső gerjesztés 

  Öngerjesztésű generátorok 

 Gerjesztés kapocsfeszültséggel 

 Váltakozó áramú motorok 

  Forgó mágneses tér 

  Háromfázisú aszinkron motorok 

   Szinkronmotorok 

   Az aszinkron motor működési elve 

   A csúszógyűrűs motor 

   A rövidrezárt forgórészű motor 

 

6.1.9. Félvezetők 28 óra 

Félvezető diódák 

A félvezetők fizikája 

Diódák fajtái, jellemzői 

Egyenirányítók 

Tranzisztor 

Bipoláris tranzisztor 

Unipoláris tranzisztor 

Különleges félvezető eszközök 

Négyrétegű diódák 

Tirisztorok 

Optoelektronikai alkatrészek 

A fotoellenállás 

Fotodiódák 

Fénykibocsátó dióda 

Optikai csatolók 
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6.1.10. Impulzustechnikai és digitális áramkörök 31 óra 

Az impulzusok jellemzői 

Impulzusformáló áramkörök és alkalmazásuk 

 Differenciáló négypólus 

 Integráló négypólus 

Diódás vágóáramkörök 

 Impulzuselőállító áramkörök (billenőkapcsolások) 

  Bistabilbillenőkapcsolás 

  Monostabilbillenőkapcsolás (monostabil multivibrátor) 

  Astabilbillenőfokozat (astabil multivibrátor) 

  Schmitt-trigger 

 Digitális alapáramkörök 

 Logikai alapfogalmak 

  Analóg és digitális mennyiségek 

  Számrendszerek 

  Az információ kódolása 

Logikai függvények 

A logikai függvények szabályai és alkalmazásuk 

A logikai függvények szabályos alakjai és egyszerűsítése 

 Logikai hálózatok 

  Kombinációs logikai hálózatok 

  Szekvenciális hálózatok 

  Digitális jelek szétválasztása és egyesítése 

  Regiszterek 

  Számláló áramkörök 

  Aritmetikai áramkörök 

 

Gyakorlatok 

 

10417-16 Közlekedéstechnikai gyakorlatok /Karbantartási gyakorlatok 

360 óra 

10 ó/hét 

1. Karbantartási gyakorlatok tantárgy 360 óra 

1.1. Témakörök 

1.1.1. Mérés és előrajzolás 36 óra 

A munkahely és környezete 

munkavédelmi, balesetvédelmi és tűzvédelmi oktatás 

a tanműhely bemutatása 

az oktatási kabinet rendjének ismertetése 

tisztségviselők megválasztása 

Mérés és ellenőrzés 

a mérés és ellenőrzés célja 

egyszerűbb mérő- és ellenőrzőeszközök felosztása 

mértékrendszerek, mértékegységek 

állítható és nem állítható mérőeszközök 

mérés tolómércével 

mérés mozgószáras szögmérővel 
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ellenőrzőeszközök csoportosítása és használatuk 

mérés és ellenőrzés összetett munkadarabokon 

Bonyolultabb mérő- és ellenőrző eszközök 

felosztásuk 

mérés mikrométerrel 

mérés mérőórával 

mérés egyetemes szögmérővel 

ellenőrzőeszközök 

idomszerek 

Előrajzolás síkban 

előrajzolás célja, műveleti sorrendje 

előkészítés 

előrajzolás 

előrajzolásnál előforduló szerkesztések 

pontozás 

ellenőrzés 

előrajzolási feladatok 

Térbeli előrajzolás 

szerszámai, segédeszközei 

bázisfelület megválasztása 

térbeli előrajzolás szabályai 

térbeli előrajzolási feladat 

 

1.1.2. Megmunkálás I. 72 óra 

A kalapács használata, a nyújtás 

képlékenység, képlékeny alakítás 

rugalmas és maradó alakváltozás 

kézikalapácsok, a kalapács használata 

nyújtás 

egyenes- és íveltnyújtási feladat 

baleseti veszélyek 

Egyengetés 

az egyengetés célja 

idomvasak, csövek és lemezek egyengetése 

baleseti veszélyek 

Hajlítás 

a hajlítás célja, elmélete 

lemezek és rúdanyagok hajlítása 

az idomacélok és csövek hajlítása 

a hajlított alkatrész kiterített méretének kiszámítása 

baleseti veszélyek 

hajlítási feladat 

Vágás, harapás, faragás, vésés 

a vágás és harapás célja, a vágó kialakítása 

vágás, harapás, faragás és vésés 

baleseti veszélyek 

vágási, harapási, faragási és vésési feladatok 

Nyírás 

a nyírás célja, elmélete 

nyírás kézi lemezollóval 
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nyírás emelőkaros gépiollóval 

nyírás közben betartandó szabályok 

baleseti veszélyek 

nyírási feladatok 

Lyukasztás 

lyukasztás célja, elve 

kézi lemezlyukasztás 

lyukasztás géppel 

különböző lyukasztószerszámok 

baleseti veszélyek 

lyukasztási feladat 

Fűrészelés 

fűrészelés célja 

a fűrészlap élkiképzése és befogása 

különböző fémfűrészek 

kézi fűrészelés 

gépi fűrészelés 

baleseti veszélyek 

fűrészelési gyakorlat 

Reszelés 

reszelés célja 

a reszelő fogazata és fajtái 

a reszelők kiválasztása és megóvása 

a reszelés folyamata 

a reszelés gépesítése 

baleseti veszélyek 

reszelési feladat 

Fúrás és süllyesztés 

a fúrás és a süllyesztés célja 

fúrószerszámok 

forgácsolás alapfogalmai 

a fúrógépek és a fúróeszközök 

csigafúró köszörülése 

baleseti veszélyek furatmegmunkálás közben 

Kézi menetvágás 

a kézi menetvágás célja 

a csavar, mint gépelem 

a csavarvonal keletkezése,  az önzárás fogalma 

több-bekezdésű menetek 

menetrendszerek, menetelemek 

jobb- és balmenet 

menetszelvények (profilok) 

különböző csavar- és csavaranyafajták 

kézi menetfúrás 

menetfúrók 

a menetfúró részei 

a kézi menetfúrás gyakorlata 

a menetfúrás munkaszabályai 

külső csavarmenetek vágása 

menetmetsző 
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menetmetszés gyakorlata 

a külső menetvágás munkaszabályai 

csavarmenetek gépi megmunkálása 

baleseti veszélyek kézi menetvágás közben 

 

1.1.3. Kötések 108 óra 

Szegecselés 

a szegecselés célja 

szegecskötések 

szegecsek igénybevétele 

a szegecs méreteinek meghatározása 

a szegecselés szerszámai és művelete 

gépi szegecselés 

baleseti veszélyek szegecselés közben 

összetett szegecselési feladat 

Csavarozás 

a csavarkötések szerelésének célja 

a csavarkötések fajtái és rendeltetésük 

a csavarkötések szerelésének szerszámai és munkaszabályai 

csavarbiztosítások 

baleseti veszélyek csavarozás közben 

Csapszegek és csapszegkötések 

Kúpos kötés 

Zsugorkötés 

Ék és ékkötés 

Retesz és reteszkötés 

Lágyforrasztás 

a forrasztás célja és fajtái 

forrasztó kéziszerszámok 

a forrasztás előkészítése 

a forrasztópáka előkészítése 

forraszok 

forrasztó segédanyagok 

a lágyforrasztás munkaszabályai 

baleseti veszélyek lágyforrasztás közben 

Fémragasztás 

a fémragasztás jelentősége, ragasztóanyagok 

a ragasztott kötések alkalmazása 

a ragasztás folyamata, a ragasztandó felületek előkezelése 

a ragasztás 

baleseti veszélyek ragasztás közben 

Keményforrasztás 

a keményforrasztás célja, folyamata és segédanyagai 

a munkadarabok előkészítése keményforrasztáshoz 

a forraszanyag megolvasztása 

a munkadarabok utókezelése 

a keményforrasztás munkaszabályai 

baleseti veszélyek keményforrasztás közben 

Gázhegesztés 

a hegesztés célja és alkalmazási területe 
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hegesztőgázok 

a gázhegesztés berendezései, szerelvényei, segédanyagai 

varratfajták 

a gázhegesztés munkafolyamatai, hegesztési módszerek 

a gázpalackok kezelése, tárolása, szállítása 

baleseti veszélyek gázhegesztés közben 

Ívhegesztés 

az ívhegesztés alkalmazási területe 

a villamos ív és hőhatása 

az ívhegesztés gépei, felszerelései, segédeszközei 

az ívhegesztés folyamata 

bevont elektródás ívhegesztés 

fogyóelektródás ívhegesztés (MIG-MAG) 

argon védőgázas volfrámelektródás ívhegesztés (AWI) 

ívhegesztéskor előforduló hibák 

baleseti veszélyek ívhegesztés közben 

ívhegesztési feladatok 

 

1.1.4. Megmunkálások II. 36 óra 

Hántolás 

a hántolás és a csiszolás célja 

kézi hántolószerszámok 

a hántolást ellenőrző eszközök 

a hántolás munkaszabályai 

a hántolók élezése 

csiszolás 

baleseti veszélyek hántolás és csiszolás közben 

hántolási és csiszolási feladat 

Kovácsolás és hőkezelés 

a kovácsolás és hőkezelés célja 

a kovácsolás berendezései és szerszámai 

a kovácsolás alapműveletei 

hőkezelés: edzés, megeresztés, lágyítás 

baleseti veszélyek kovácsolás és hőkezelés közben 

Szerszámélezés, köszörülés 

a szerszámélezés célja, a köszörűgép jellemzői 

köszörűkorongok jellemzői 

szerszámok hűtése 

köszörülés menete 

különböző szerszámok köszörülése 

baleseti veszélyek köszörülés közben 

Dörzsölés (dörzsárazás) 

a dörzsölés célja, a dörzsár fajtái és kialakítása 

a dörzsölés munkaszabályai 

baleseti veszélyek dörzsölés közben 

Esztergálás 

az esztergálás célja 

az esztergagép és főbb részei 

a forgácsolás alapfogalmai 

esztergakések 
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az esztergakés és a munkadarab befogása 

az esztergagép kezelése és beállítása 

egyszerűbb esztergálási műveletek 

esztergálási feladat 

baleseti veszélyek esztergálás közben 

Marás 

a marás és a gyalulás célja és alkalmazási területe 

marógépek és marószerszámok 

a marószerszámok és a munkadarabok befogása 

a munkadarab be-, illetve felfogása 

a marási művelet technológiai folyamata 

baleseti veszélyek marás közben 

Gyalulás 

gyalugépek és gyalukések 

a gyalukés és a munkadarab befogása 

a gyalulási művelet folyamata 

baleseti veszélyek gyalulás közben 

 

1.1.5. Anyagvizsgálatok 12 óra 

Szerkezeti anyagok csoportosítása 

szerkezeti anyagok tulajdonságai 

vasfémek 

színes-, könnyű- és nehézfémek 

műanyagok 

Technológiai próbák 

kovácsolhatóság (lapítási próba) 

mélyhúzhatósági próba 

technológiai hajlítópróba 

csőtágítási próba 

csőperemezési próba 

szikrapróba 

reszelési próba 

hegesztési varrat hajlító vizsgálata 

Szakítóvizsgálat 

szerkezeti fémek vizsgálata 

fogalmak 

próbatestek alakja 

húzóerő és megnyúlás 

szakítófeszültség 

nyúlás 

teljes nyúlás 

rugalmassági nyúlás 

maradandó nyúlás 

rugalmas nyúlás 

képlékeny alakváltozás 

a szakítódiagram (feszültség – nyúlás diagram) 

arányossági határ 

Hooke-törvény 

rugalmassági határ 

folyáshatár 
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szakítószilárdság 

szakítási nyúlás 

egyéb anyagvizsgálati kísérletek 

Keménységmérés 

statikus keménységmérés 

dinamikus keménységmérés 

Brinell-féle keménységmérés HB 

Vickers-féle keménységmérés HV 

Rockwell-féle keménységmérés HR (HRA, HRC, HRB, HRF) 

egyéb keménységmérési eljárások 

Roncsolásmentes anyagvizsgálati módszerek 

mágneses repedésvizsgálat 

ultrahangos vizsgálat 

felületi hajszálrepedés-vizsgálat a Met-L-Check eljárással 

anyagvizsgálat röntgen vagy gamma sugarakkal 

egyéb anyagvizsgálati módszerek 

 

1.1.6. Szerelés 96 óra 

Kötőelemek szerelése 

kötőelemek szerelésének szabályai 

szerelési gyakorlat 

Csapágyak szerelése 

csapágyak szerelésének szabályai 

szerelési gyakorlat 

Fogaskerekek szerelése 

fogaskerekek szerelésének szabályai 

szerelési gyakorlat 

Csőkötések szerelése 

csőkötések szerelésének szabályai 

szerelési gyakorlat 

Dugattyús motor szerelése 

dugattyús motorok szerelésének szabályai 

szétszerelés 

hibafelvételezés 

összeszerelés 

szerelési gyakorlat 

Forgattyús hajtómű szerelése 

forgattyús hajtómű szerelésének szabályai 

szétszerelés 

hibafelvételezés 

összeszerelés 

szerelési gyakorlat 

Lánc- és szíjhajtás szerelése 

lánc- és szíjhajtás szerelésének szabályai 

szétszerelés 

hibafelvételezés 

összeszerelés 

szerelési gyakorlat 

Tengelykapcsolók szerelése 

tengelykapcsolók szerelésének szabályai 
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szétszerelés 

hibafelvételezés 

összeszerelés 

szerelési gyakorlat 

Hajtóművek szerelése 

hajtóművek szerelésének szabályai 

szétszerelés 

hibafelvételezés 

összeszerelés 

szerelési gyakorlat 

Futóművek szerelése 

futóművek szerelésének szabályai 

szétszerelés 

hibafelvételezés 

összeszerelés 

szerelési gyakorlat 

Fékek szerelése 

fékek szerelésének szabályai 

szétszerelés 

hibafelvételezés 

összeszerelés 

szerelési gyakorlat 

Kormányzási rendszerek szerelése 

kormányzási rendszerek szerelésének szabályai 

szétszerelés 

hibafelvételezés 

összeszerelés 

szerelési gyakorlat 

 

10417-16 Közlekedéstechnikai gyakorlatok /Mérési gyakorlatok 

144 óra 

4 ó/hét 

2. Mérési gyakorlatok tantárgy 144 óra 

2.1. Témakörök 

2.1.1. Villamos méréstechnikai alapismeretek 50 óra 

Műszer és méréstechnikai alapfogalmak 

A mérés célja és feladata 

A mérőeszközök csoportosítása 

A mérőműszerek elvi felépítése 

Az érzékelő szerv 

A mérőjel továbbító szerv 

A mérőjel átalakító szerv 

Mérőműszerek kijelzői 

Mérési hibák 

A hiba fogalma 

A hibák okai 

Csoportosítás a hibák forrásai szerint 

Csoportosítás a hibák jellege szerint 

A hiba meghatározása 
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A mérési eredmények feldolgozása 

Mérőműszerek metrológiai jellemzői 

A méréshatár 

Mérési tartomány vagy mérési terjedelem 

Az érzékenység  

A pontosság  

A fogyasztás, a mérőéig  

A túlterhelhetőség  

A csillapítottság  

Használati helyzet  

Méréshatár, méréshatár kibővítése 

A méréshatár kibővítése 

Ampermérő méréshatárának kibővítése  

Voltmérő méréshatárának kibővítése  

Áramváltó, feszültségváltó 

Univerzális műszerek 

Lakatfogó 

Digitális műszerek 

A nemzetközi mértékegységrendszer alapjai 

Kialakulásának körülményei 

Alapmennyiségek és mértékegységei 

Származtatott egységek 

A prefixumok 

A laboratóriumi mérések fontosabb szabályai 

A laboratórium rendje 

Munkavédelmi és biztonsági szabályok  

Villamos áram élettani hatásai 

Elsősegélynyújtás villamos balesetek esetében 

A mérések szervezése és menete  

A mérési jegyzőkönyv 

Érintésvédelem 

Érintésvédelem módjai 

Érintésvédelem szükségessége 

Munkavégzés feszültség alatti berendezésen 

 

2.1.2. Egyenáramú villamos alapmérések 78 óra 

Az áramkörök összeállításának szabályai 

Ellenállás mérési módszerek 

Kis értékű ellenállás mérése Ohm törvénye alapján 

Nagy értékű ellenállás mérése Ohm törvénye alapján 

Ellenállás mérése feszültségesések összehasonlításával 

Ellenállás mérése áramerősségek összehasonlításával 

Ellenállás mérése Wheatstone – híddal 

Az ellenállások hőmérsékletfüggésének vizsgálata  

Feszültségfüggő ellenállás vizsgálata 

Fényfüggő ellenállások vizsgálata 

Ellenállások soros kapcsolásának vizsgálata 

Ellenállások párhuzamos kapcsolásának vizsgálata 

Ellenállások, vegyes kapcsolásának vizsgálata 

Szigetelési ellenállás vizsgálata 
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Feszültségosztók vizsgálata 

Potenciométerek vizsgálata 

Relék és relés áramkörök vizsgálata 

Kondenzátor töltési, kisütési folyamatának vizsgálata 

A villamos teljesítmény és a villamos áram hőhatásának vizsgálata 

Az egyenáramú teljesítmény mérése 

A vízforraló hatásfokának meghatározása  

Energiaforrások vizsgálata, mérése 

Energiaforrások belső ellenállásának leadott teljesítményének és hatásfokának 

vizsgálata 

Energiaforrások soros és párhuzamos kapcsolásának vizsgálata 

Hálózatok helyettesítő képének meghatározása 

A Thevenin-tétel alkalmazása 

Generátorok összekapcsolása 

Áramgenerátor 

Hatásfok meghatározása, illesztés 

 

2.1.3. Váltakozó áramú villamos alapmérések 16 óra 

A jelgenerátor felépítése, kezelőszervei 

Az oszcilloszkóp működése és kezelőszervei 

Mérések oszcilloszkóppal 

Szinuszos jel jellemzőinek mérése oszcilloszkóppal 

Fáziskülönbség mérése kétsugaras üzemmódban 

Váltakozó áramú áramkörök mérése 

Induktív ellenállás (reaktancia)  mérése 

Kondenzátor kapacitív ellenállásának mérése 

Az impedancia értékének meghatározása 

Soros és párhuzamos R-L kapcsolás jellemzőinek mérése 

Soros és párhuzamos R-C kapcsolás jellemzőinek mérése 

Rezgőkörök vizsgálata 

Egyfázisú váltakozó áramú teljesítmény mérése 

Félvezetők vizsgálata, jelleggörbéinek felvétele 

Egyszerű elektronikus áramkörök mérése 

 

Nyári gyakorlatok 

 

10417-16 Közlekedéstechnikai gyakorlatok /Karbantartási gyakorlatok 

160 óra 

Karbantartási gyakorlatok tantárgy 160 óra 

 

Témakörök 

 

Mérés és előrajzolás 

Mérés és ellenőrzés 

Bonyolultabb mérő- és ellenőrző eszközök 

Előrajzolás síkban 

Térbeli előrajzolás 
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Megmunkálás I. 

A kalapács használata, a nyújtás 

Egyengetés 

Hajlítás 

Vágás, harapás, faragás, vésés 

Nyírás 

Lyukasztás 

Fűrészelés 

Reszelés 

Fúrás és süllyesztés 

Kézi menetvágás 

Kötések  

Szegecselés 

Csavarozás 

Csapszegek és csapszegkötések 

Kúpos kötés 

Zsugorkötés 

Ék és ékkötés 

Retesz és reteszkötés 

Lágyforrasztás 

Fémragasztás 

Keményforrasztás 

Gázhegesztés 

Ívhegesztés 

Megmunkálás II. 

Hántolás 

Kovácsolás és hőkezelés 

Szerszámélezés, köszörülés 

Dörzsölés (dörzsárazás) 

Esztergálás 

Marás 

Gyalulás 

Anyagvizsgálatok 

Szerkezeti anyagok csoportosítása 

Technológiai próbák 

Szakítóvizsgálat 

Keménységmérés 

Roncsolás mentes anyagvizsgálati módszerek 

Szerelés 

Kötőelemek szerelése 

Csapágyak szerelése 

Fogaskerekek szerelése 

Csőkötések szerelése 

Dugattyús motor szerelése 

Forgattyús hajtómű szerelése 

Lánc- és szíjhajtás szerelése 

Tengelykapcsolók szerelése 

Hajtóművek szerelése 

Futóművek szerelése 

Fékek szerelése 
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Kormányzási rendszerek szerelése 

Mérési gyakorlatok tantárgy 

 

Témakörök 

 

Villamosméréstechnikaialapismeretek 

műszer és méréstechnikai alapfogalmak 

mérési hibák 

mérőműszerek metrológiai jellemzői 

méréshatár, méréshatár kibővítése 

a nemzetközi mértékegységrendszer alapjai 

a laboratóriumi mérések fontosabb szabályai 

érintésvédelem 

Egyenáramú villamos alapmérések 

ellenállás mérése 

A villamos teljesítmény és a villamos áram hőhatásának vizsgálata 

energiaforrások vizsgálata, mérése 

Váltakozóáramú villamos alapmérések I. 

Mérések egyfázisú váltakozóáramú hálózatban  

Váltakozóáramú villamos alapmérések II. 

Mérésekháromfázisú váltakozóáramú hálózatokban 

 

2.14 évfolyam 

11498-12 Foglalkoztatás I./ Foglalkoztatás I. 

62 óra 

2 ó/hét 

1. Foglalkoztatás I. tantárgy 62 óra 

 

1.1. A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy tanításának célja, hogy a diákok alkalmasak legyenek egy idegen nyelvű 

állásinterjún eredményesen és hatékonyan részt venni. 

Ehhez kapcsolódóan tudjanak idegen nyelven személyes és szakmai vonatkozást is 

beleértve bemutatkozni, a munkavállaláshoz kapcsolódóan pedig egy egyszerű 

formanyomtatványt kitölteni. 

Cél, hogy a rendelkezésre álló 62 tanóra egység keretén belül egyrészt egy nyelvtani 

rendszerezés történjen meg a legalapvetőbb igeidők, segédigék, illetve az állásinterjúhoz 

kapcsolódóan a legalapvetőbb mondatszerkesztési eljárások elsajátítása révén. Majd erre 

építve történjen meg az idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesztés és az induktív 

nyelvtanulási készségfejlesztés 6 alapvető, a mindennapi élethez kapcsolódó társalgási 

témakörön keresztül. Végül ezekre az ismertekre alapozva valósuljon meg a szakmájához 

kapcsolódó idegen nyelvi kompetenciafejlesztés. 

 

1.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Idegen nyelvek 

 

1.3. Témakörök 

1.3.1. Nyelvtani rendszerezés 1 8 óra 
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A 8 órás nyelvtani rendszerezés alatt a tanulók a legalapvetőbb igeidőket átismétlik, 

illetve begyakorolják azokat, hogy munkavállaláshoz kapcsolódóan, hogy az 

állásinterjú során ne okozzon gondot a múltra, illetve a jövőre vonatkozó kérdések 

megértése, illetve az azokra adandó válaszok megfogalmazása. Továbbá alkalmas lesz 

a tanuló arra, hogy egy szakmai állásinterjún elhangzott kérdésekre összetett 

mondatokban legyen képes reagálni, helyesen használva az igeidő egyeztetést.  

Az igeidők helyes begyakorlása lehetővé teszi számára, hogy mint leendő 

munkavállaló képes legyen arra, hogy a munkaszerződésben megfogalmazott 

tartalmakat helyesen értelmezze, illetve a jövőbeli karrierlehetőségeket feltérképezze. 

A célként megfogalmazott idegen nyelvi magbiztosság csak az igeidők helyes 

használata révén fog megvalósulni. 

 

1.3.2. Nyelvtani rendszerezés 2 8 óra 

A 8 órás témakör során a diák a kérdésszerkesztés, a jelen, jövő és múlt idejű feltételes 

mód, illetve a módbeli segédigék (lehetőséget, kötelességet, szükségességet, tiltást 

kifejező) használatát eleveníti fel, amely révén idegen nyelven sokkal egzaktabb 

módon tud bemutatkozni szakmai és személyes vonatkozásban egyaránt. A segédigék 

jelentéstartalmának precíz és pontos ismerete alapján alkalmas lesz arra, hogy tudjon 

tájékozódni a munkahelyi és szabadidő lehetőségekről. Precízen meg tudja majd 

fogalmazni az állásinterjún idegen nyelven feltett kérdésekre a választ kihasználva a 

segédigék által biztosított nyelvi precizitás adta kereteket. A kérdésfeltevés alapvető 

szabályainak elsajátítása révén alkalmassá válik a diák arra, hogy egy munkahelyi 

állásinterjún megértse a feltett kérdéseket, illetve esetlegesen ő maga is tisztázó 

kérdéseket tudjon feltenni a munkahelyi meghallgatás során. A szórend, a prepozíciók 

és a kötőszavak pontos használatának elsajátításával olyan egyszerű 

mondatszerkesztési eljárások birtokába jut, amely által alkalmassá válik arra, hogy az 

állásinterjún elhangozott kérdésekre relevánsan tudjon felelni, illetve képes legyen 

tájékozódni a munkakörülményekről és lehetőségekről. 

 

1.3.3. Nyelvi készségfejlesztés 24 óra 

(Az induktív nyelvtanulási képesség és az idegen nyelvi asszociatív memória 

fejlesztése fonetikai készségfejlesztéssel kiegészítve) 

 

A 24 órás nyelvi készségfejlesztő blokk során a diák rendszerezi az idegen nyelvi 

alapszókincshez kapcsolódó ismereteit. E szókincset alapul véve valósul meg az 

induktív nyelvtanulási képességfejlesztés és az idegen nyelvi asszociatív 

memóriafejlesztés 6 alapvető társalgási témakör szavai, kifejezésein keresztül. Az 

induktív nyelvtanulási képesség által egy adott idegen nyelv struktúráját meghatározó 

szabályok kikövetkeztetésére lesz alkalmas a tanuló. Ahhoz, hogy a diák koherensen 

lássa a nyelvet, és ennek szellemében tudjon idegen nyelven reagálni, feltétlenül 

szükséges ennek a képességnek a minél tudatosabb fejlesztése. Ehhez szorosan 

kapcsolódik az idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesztés, ami az idegen nyelvű 

anyag megtanulásának képessége: képesség arra, hogy létrejöjjön a kapcsolat az 

ingerek (az anyanyelv szavai, kifejezése) és a válaszok (a célnyelv szavai és 

kifejezései) között. Mind a két fejlesztés hétköznapi társalgási témakörök elsajátítása 

során valósul meg.  

Az elsajátítandó témakörök: 

- személyes bemutatkozás 

- a munka világa 

- napi tevékenységek, aktivitás 
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- lakás, ház 

- utazás,  

- étkezés   

Ezen a témakörön keresztül valósul meg a fonetikai dekódolási képességfejlesztés is, 

amely során a célnyelv legfontosabb fonetikai szabályaival ismerkedik meg a 

nyelvtanuló. 

 

1.3.4. Munkavállalói szókincs 22 óra 

A 22 órás szakmai nyelvi készségfejlesztés csak a 40 órás 3 alapozó témakör 

elsajátítása után lehetséges. Cél, hogy a témakör végére a diák folyékonyan tudjon 

bemutatkozni kifejezetten szakmai vonatkozással. Képes lesz a munkalehetőségeket 

feltérképezni a célnyelvi országban. Begyakorolja az alapadatokat tartalmazó 

formanyomtatvány kitöltését, illetve a szakmai önéletrajz és a motivációs levél 

megírásához szükséges rutint megszerzi. Elsajátítja azt a szakmai jellegű szókincset, 

ami alkalmassá teszi arra, hogy a munkalehetőségekről, munkakörülményekről 

tájékozódjon. A témakör tanulása során közvetlenül a szakmájára vonatkozó gyakran 

használt kifejezéseket sajátítja el. A munkaszerződések kulcskifejezéseinek elsajátítása 

és fordítása révén alkalmas lesz arra, hogy a leendő saját munkaszerződését, illetve 

munkaköri leírását lefordítsa és értelmezze. 

 

11499-12 Foglalkoztatás II./ Foglalkoztatás II. 

16 óra 

0,5 ó/hét 

2. Foglalkoztatás II. tantárgy 15 óra 

 

2.1. A tantárgy tanításának célja 

A tanuló általános felkészítése az álláskeresés módszereire, technikáira, valamint a 

munkavállaláshoz, munkaviszony létesítéséhez szükséges alapismeretek elsajátítására. 

 

2.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

— 

 

2.3. Témakörök 

2.3.1. Munkajogi alapismeretek 4 óra 

Munkavállaló jogai (megfelelő körülmények közötti foglalkoztatás, bérfizetés, 

költségtérítés, munkaszerződés módosítás, szabadság), kötelezettségei (megjelenés, 

rendelkezésre állás, munkavégzés, magatartási szabályok, együttműködés, 

tájékoztatás), munkavállaló felelőssége (vétkesen okozott kárért való felelősség, 

megőrzési felelősség, munkavállalói biztosíték). 

Munkajogi alapok: felek a munkajogviszonyban, munkaviszony létesítése, munkakör, 

munkaszerződés módosítása, megszűnése, megszüntetése, felmondás, végkielégítés, 

pihenőidők, szabadság. 

Foglalkoztatási formák: munkaviszony, megbízási jogviszony, vállalkozási 

jogviszony, közalkalmazotti jogviszony, közszolgálati jogviszony. 

Speciális jogviszonyok: egyszerűsített foglalkoztatás: fajtái: atipikus munkavégzési 

formák az új munka törvénykönyve szerint (távmunka, bedolgozói munkaviszony, 

munkaerő-kölcsönzés, rugalmas munkaidőben történő foglalkoztatás, egyszerűsített 

foglalkoztatás (mezőgazdasági, turisztikai idénymunka és alkalmi munka), 
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önfoglalkoztatás, őstermelői jogviszony, háztartási munka, iskolaszövetkezet 

keretében végzett diákmunka, önkéntes munka. 

 

2.3.2. Munkaviszony létesítése 4 óra 

Munkaviszony létrejötte, fajtái: munkaszerződés, teljes- és részmunkaidő, határozott 

és határozatlan munkaviszony, minimálbér és garantált bérminimum, képviselet 

szabályai, elállás szabályai, próbaidő. 

Munkavállaláshoz szükséges iratok, munkaviszony megszűnésekor a munkáltató által 

kiadandó dokumentumok. 

Munkaviszony adózási, biztosítási, egészség- és nyugdíjbiztosítási összefüggései: 

munkaadó járulékfizetési kötelezettségei, munkavállaló adó- és járulékfizetési 

kötelezettségei, biztosítottként egészségbiztosítási ellátások fajtái (pénzbeli és 

természetbeli), nyugdíj és munkaviszony. 

 

2.3.3. Álláskeresés 4 óra 

Karrierlehetőségek feltérképezése: önismeret, reális célkitűzések, helyi munkaerőpiac 

ismerete, mobilitás szerepe, képzések szerepe, foglalkoztatási támogatások ismerete. 

Motivációs levél és önéletrajz készítése: fontossága, formai és tartalmi kritériumai, 

szakmai önéletrajz fajtái: hagyományos, Europass, amerikai típusú, önéletrajzban 

szereplő email cím és fénykép megválasztása, motivációs levél felépítése. 

Álláskeresési módszerek: újsághirdetés, internetes álláskereső oldalak, személyes 

kapcsolatok, kapcsolati hálózat fontossága, EURES (Európai Foglalkoztatási Szolgálat 

az Európai Unióban történő álláskeresésben), munkaügyi szervezet segítségével 

történő álláskeresés, cégek adatbázisába történő jelentkezés, közösségi portálok 

szerepe. 

Munkaerőpiaci technikák alkalmazása: Foglalkozási Információs Tanácsadó (FIT), 

Foglalkoztatási Információs Pontok (FIP), Nemzeti Pályaorientációs Portál (NPP).  

Állásinterjú: felkészülés, megjelenés, szereplés az állásinterjún, testbeszéd szerepe. 

 

2.3.4. Munkanélküliség 3 óra 

A munkanélküli (álláskereső) jogai, kötelezettségei és lehetőségei: álláskeresőként 

történő nyilvántartásba vétel; a munkaügyi szervezettel történő együttműködési 

kötelezettség főbb kritériumai; együttműködési kötelezettség megszegésének 

szankciói; nyilvántartás szünetelése, nyilvántartásból való törlés; munkaügyi szervezet 

által nyújtott szolgáltatások, kiemelten a munkaközvetítés. 

Álláskeresési ellátások („passzív eszközök‖): álláskeresési járadék és nyugdíj előtti 

álláskeresési segély. Utazási költségtérítés.  

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás.  

Közfoglalkoztatás: közfoglalkoztatás célja, közfoglalkozatás célcsoportja, 

közfoglalkozatás főbb szabályai 

Munkaügyi szervezet: Nemzeti Foglalkoztatási Szervezet (NFSZ) felépítése, Nemzeti 

Munkaügyi Hivatal, munkaügyi központ, kirendeltség feladatai.  

Az álláskeresők részére nyújtott támogatások („aktív eszközök‖): önfoglalkoztatás 

támogatása, foglalkoztatást elősegítő támogatások (képzések, béralapú támogatások, 

mobilitási támogatások). 

Vállalkozások létrehozása és működtetése: társas vállalkozási formák, egyéni 

vállalkozás, mezőgazdasági őstermelő, nyilvántartásba vétel, működés, vállalkozás 

megszűnésének, megszüntetésének szabályai. 
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A munkaerőpiac sajátosságai, NFSZ szolgáltatásai: pályaválasztási tanácsadás, 

munka- és pályatanácsadás, álláskeresési tanácsadás, álláskereső klub, pszichológiai 

tanácsadás. 

 

10418-16 Járműkarbantartás / Járműkarbantartás 

31 óra 

1 ó/hét 

3. Járműkarbantartás tantárgy 31 óra 

 

3.1. A tantárgy tanításának célja 

A járműkarbantartás tantárgy tanításának célja, hogy olyan elméleti ismeretek birtokába 

jusson a tanuló, amely alapján képes a közúti jármű szakterületen karbantartási és javítási 

munkát ellátni. Ehhez fontos, hogy megismertessük a munkakörben elvégzendő feladatokat, 

az ahhoz szükséges tulajdonságokat, alkalmazott szakmai ismereteket, szakmai készségeket 

és képességeket. Ismernie kell a korszerű gépjármű-szerkezeteket, szerkezeti egységek 

felépítését, működését, beállításának technológiáját. 

Szakmai tárgyként alakítsa ki a műszaki életben elengedhetetlenül szükséges belső 

igényességet, lelkiismeretes és felelősségteljes munkavégzést, fejlessze a számítási 

feladatok, szerkesztések, méretezések algoritmusát és a problémamegoldó készséget. 

Meg kell tanítani a szakmai specialitásokat. Ismerni kell a munkafelvételi és ügyfélkezelési 

technikákat: jármű átvétele és munkafelvételi adatlap kitöltése, árajánlat készítése, 

szervizkönyv vezetése, ügyféllel történő kommunikáció, tájékoztatás szóban, írásban és 

telefonon keresztül. Széleskörű ismeretekkel kell rendelkezni a különböző gépjárművek 

karbantartási műveleteiről, a mechanikus, a villamos és elektronikus berendezések javítási, 

ellenőrzési, diagnosztikai és szervizműveleteiről. 

Fontos didaktikai feladat az elmélet és gyakorlat egységének biztosítása. A megalapozott 

elméleti tudás nélkülözhetetlen a gyakorlati tevékenység magas szintű végzéséhez. 

 

3.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Informatika: Word, Excel, adatbázis kezelő, internet használata 

Műszaki rajz: jelképes ábrázolás 

Közlekedéstechnikai gyakorlatok: szerelés 

Gépjármű-szerkezettan 

Gépjármű-villamosságtan 

 

3.3. Témakörök 

3.3.1. Dokumentációs ismeretek 15 óra 

Gépjármű adatbázisok használata 

nyomtatott adatbázisok 

számítógépes adatbázisok (Autodata) 

Gépjármű és főegységeinek azonosítása 

alvázszám azonosítása 

motorszám azonosítása 

típusbizonyítvány tartalma 

Általános gépjármű adatbázisok használata 

számítógépes adatbázisok kezelése, adatok kinyerése 

adatbázisok tartalma 

adott gépjármű beazonosítása, adatainak munkadokumentumba való kinyerése 
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Gyári alkatrész azonosító adatbázisok kezelése 

az alkatrész azonosítás logikai sorrendje 

nyomtatott alapú adatbázisok 

elektronikus adatbázisok 

Autóvillamossági kapcsolási rajz és adatgyűjtemények használata 

adott gépjármű villamos hálózatának beazonosítása a villamos kapcsolási rajza 

alapján 

villamos szerkezeti egységek azonosítása 

villamos hálózat csatlakozóponti azonosítása Autodata dokumentáció alapján 

Járműjavítási utasítások kezelése 

járműjavítási, beállítási utasítások kezelése, értelmezése 

Futómű- járműkerék és gumiabroncs adatbázisok kezelése 

futómű adatok azonosítása 

adott típusra előírt kerékpánt és gumiabroncs azonosítása, kiválasztása 

Gépjármű kárfelvételi, biztosítási és értékesítési dokumentációi 

biztosítási, kárfelvételi dokumentáció kezelése (Audatex) 

értékesítési dokumentáció (Eurotax) 

használt gépjárművek állapotlapjai 

A gépjármű és fődarabjainak bontási technológiájának dokumentációi 

a tulajdonjog ellenőrzése  

a gépjármű okmányainak ellenőrzése 

bontási szerződés 

a hatóságok felé tett intézkedések 

veszélyes anyagok kezelése, adminisztrációja 

 

3.3.2. Ápolási és szervizműveletek 6 óra 

Ápolási műveletek 

alsómosás 

felsőmosás 

motormosás 

belső kárpittisztítás 

kenési műveletek 

különféle szintellenőrzések és utántöltések 

különböző folyadékok és tulajdonságaik 

Szervizműveletek 

„0‖ revízió 

garanciális felülvizsgálatok, 

időszakos karbantartási vizsgálatok 

garancián túli vizsgálatok 

esetenkénti felülvizsgálatok 

rendszeres felülvizsgálatok 

napi gondozás, vagy vizsgálat 

szemleműveletek 

 

3.3.3. Gépkocsi vizsgálati műveletek 10 óra 

Hatósági felülvizsgálat 

Rendeletek, előírások, szabályzatok, utasítások 

5/1990. (IV.12.) KÖHÉM rendelet a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról 

(és módosításai) 
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6/1990. (IV.12.) KÖHÉM rendelet a közúti járművek forgalomba helyezésének 

és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről (és módosításai) 

egyéb előírások  

Forgalmi engedély 

Fogalommeghatározások 

járműkategóriák 

műszaki jellemzők 

Típusbizonyítvány 

Járművek összeépítése 

Gépjárművek és ezek pótkocsijára vonatkozó egyedi műszaki vizsgálatok 

Időszakos vizsgálat, érvényességi idő 

Járműalkatrészek, tartozékok jóváhagyása 

A forgalomba helyezés előtti és az időszakos vizsgálat általános technológiája 

Az általános technológia vizsgálati tárgya, köre, az alkalmazott követelmények, eszközök 

és módszerek, okmányok, a jármű azonosítása, tükrök, hangjelzés, műszerek, 

sebességmérő, menetíró (tachográf), sebességkorlátozó, zavarszűrés, fűtés, tartozékok 

világító berendezés 

fényjelző berendezés 

visszajelzés/kapcsolók 

fényvisszaverők 

áramforrás 

kormányozhatóság 

kormánymű rásegítő 

kormányrudazat/csuklók 

üzemi/biztonsági/rögzítőfék 

fékműködés 

jelzések 

fékcsövek 

kerékfékszerkezet 

tengelyek/felfüggesztés 

gumiabroncsok 

keréktárcsák 

csapágyazás 

alváz/segédalváz 

vezetőtér/utastér 

külső kialakítás 

raktér/rakfelület 

vontatás 

erőátvitel 

méretek 

tüzelőanyag-ellátó berendezés 

kipufogórendszer/környezetvédelem 

mozgáskorlátozott jármű 

megkülönböztető, figyelmeztető lámpák 

Minősítés 

Egyes járművizsgálatok részletes technológiai műveletei 

a fékberendezés görgős fékerőmérő próbapadon történő vizsgálata 

a gépjármű fényszóró ellenőrzésének művelete 

a gépkocsik lengéscsillapítás vizsgálatának technológiai műveletei 
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a gépkocsi szélvédőjének és ablakainak fényáteresztő képessége vizsgálatának 

technológiai műveletei 

a gépkocsi kipufogógáz szennyezőanyag-tartalmának vizsgálata 

Otto-motoros gépkocsik kipufogógáz szennyezőanyag-tartalom mérése 

a dízelmotoros gépkocsik füstkibocsátás mérése 

közeltéri zajszint-mérés 

A TANÚSÍTVÁNY tartalma, kitöltése 

A Műszaki adatlap tartalma 

 

10418-16 Járműkarbantartás/Gazdasági ismeretek 

16 óra 

0,5 ó/hét 

4. Gazdasági ismeretek tantárgy 15 óra 

 

4.1. A tantárgy tanításának célja 

A témakör keretében a tanulók alapfogalmakat, továbbá olyan fontos ismereteket 

sajátítanak el, amely a munkaviszony létesítésekor, valamint a már létrejött munkaviszony 

folyamán segítségükre lehet. A tanulóknak el kell sajátítani a számla kiállításával 

kapcsolatos tudnivalókat. Kialakításukat tekintve többféle számlatömb nyomtatvány van 

forgalomban, ezért csak akkor biztosított a helyes kitöltésük, ha a fogalmakkal - a 

különböző ÁFA besorolásokkal, nettó és bruttó árakkal, mennyiség és mennyiségi egység 

(stb.) fogalmakkal – teljesen tisztában vannak, azok ismeretei készség szinten elsajátítottak. 

Meg kell tanítani a szóbeli és írásbeli kommunikáció alapvető technikáit, etikai normáit és 

az etikett alapvető előírásait. A tanulónak ismerni kell a munkahelyen történő telefonálásra 

vonatkozó alapvető szabályokat. 

A tanulók az iskolapadból kikerülve munkát vállalnak, vállalkozók lesznek, a munkáltató a 

munkabérből adót, járulékot von le, a vállalkozó adót fizetni köteles. 

A témakör elsajátítása azt a célt szolgálja, hogy a tanulók az adózással kapcsolatos alapvető 

fogalmakat, valamint az egyes adófajtákat alapjaiban megismerjék. 

A tananyag oktatásának célja: a tanulóknak rálátást biztosítani az egyes vállalkozási formák 

előnyeire, hátrányaira, kockázataira. Alapvető ismereteket átadni az egyes társasági formák 

alapításával, működésével kapcsolatban. 

Az alábbiakban felsorolt témaköröket, fogalmakat a tanár döntése szerinti mélységben 

mindenképpen tanácsos a tanulóknak elmagyarázni, gyakorlati példán keresztül bemutatni. 

Megismertetni a fogyasztóvédelemmel kapcsolatos előírásokat, jogszabályokat. 

 

4.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Gépjármű fenntartás gyakorlata 

Műszaki dokumentációs ismeretek 

Számítástechnika gyakorlat 

 

4.3. Témakörök 

4.3.1. Adózási ismeretek 6 óra 

adóhatóságok és feladataik 

általános forgalmi adó 

az adó alanya, tárgya, mértéke 

mentesség az adó alól 

az adóalany bizonylat kibocsátási kötelezettsége 
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nyugta kötelező tartalmi elemei 

a számla kötelező tartalmi elemei, számlakibocsátás gyakorlati példán keresztül 

bemutatva 

bizonylat kibocsátási kötelezettség elmulasztása esetén alkalmazandó szankciók 

személyi jövedelemadó  

adóelőleg számítása 

levonások a munkabérből 

egyéni vállalkozó adózási formái 

vállalkozói személyi jövedelemadó 

társasági adó 

egyszerűsített vállalkozói adó 

az adó választásának feltételei 

az adóelőleg fizetése, az adó bevallása 

kisvállalkozások tételes adója, ezen adózási forma választásának feltételei 

helyi adók 

 

4.3.2. Munkajogi ismeretek 4 óra 

a munkaviszony alanyai 

munkaviszony létesítése, munkaszerződés tartalmi elemei 

a munkáltató tájékoztatási kötelezettsége 

próbaidő kikötés, szabályai 

munkaköri leírás 

a munkaviszony megszűnése, megszüntetése 

felmondási idő, végkielégítés 

eljárás a munkaviszony megszűnése, megszüntetése esetén 

munkáltató-, munkavállaló jogai, kötelezettségei 

munka díjazása: alapbér, bérpótlékok 

béren kívüli juttatások 

készenlét 

rendkívüli munka 

munkaidő, pihenőidő 

rendes szabadság 

alapszabadság, pótszabadság 

ügyfélkommunikációs ismeretek (szóbeli és írásbeli kommunikáció) 

fogyasztóvédelmi előírások 

a bemutatkozás és megszólítás alkalmazandó módjai 

hivatalos/üzleti levél, elektronikus levél elkészítési szabályai 

telefonálás szabályai 

 

4.3.3. Gazdasági társaságok 3 óra 

gazdasági társaságok csoportosítása 

gazdasági társaságok közös szabályai 

létesítő okiratok fajtái, tartalmi követelményei 

gazdasági társaságok vezető tisztségviselőire vonatkozó szabályok 

az egyes társaságok tőkeigénye 

korlátolt felelősségű társaság fogalma, alapítása, működése 

az ügyvezető, a taggyűlés hatásköre 

részvénytársaság fogalma, alapítása 

a részvénytársaság működési formáinak meghatározása 

különbség a nyilvánosan, illetve zártkörűen működő részvénytársaság között 
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a részvény fogalma, jellemzői fajtái, osztalék 

betéti társaság fogalma, alapítása, működése 

hasonlóság, különbség a betéti társaság és az egyéni vállalkozás között 

gazdasági társaságok megszüntetése, végelszámolás, felszámolás 

egyéni vállalkozás alapítása, működése 

az egyéni vállalkozás alapítását kizáró okok 

az egyéni vállalkozás működésének jellemzői 

egyéni vállalkozás megszűnése, megszüntetése 

 

4.3.4. Fogyasztóvédelmi ismeretek 2 óra 

Alapfogalmak 

 

Tudatos fogyasztó: tudatos (kritikus) fogyasztó: olyan tájékozott, megfontolt fogyasztó, aki 

rendelkezik vonzónak tűnő reklám és marketinghatások hátrányaira vonatkozó felismerés 

készségével, jellemzi a valós fogyasztói szükségletek folyamatos megléte, továbbá a 

felmerülő fogyasztói problémák megértésének és megoldásának a képessége. 

 

Fogyasztó (Fgytv. 2. § a) pont) 

Vállalkozás (Fgytv. 2. § b) pont) 

Termék és szolgáltatás (Fgytv. 2. § f) és g) pont) 

Eladási ár és egységár (Fgytv. 2. § m) és n) pont) 

 

Az ár feltüntetése (feltüntetés módja, több ár feltüntetése, Fgytv. 14. §) 

 

Gyermek- és fiatalkorúak védelmét szolgáló előírások (alkohol, dohánytermék, szexuális 

termék kiszolgálásának tilalma, Fgytv. 16/A. §) 

 

Panaszkezelés, ügyfélszolgálat (panasztételi lehetőségek, szóbeli, írásbeli panasz, 

jegyzőkönyv felvétele, válaszadás módja és ideje, Fgytv. 17/A. §) 

 

Békéltető testület (alternatív vitarendezés lényege, fogalma, feladatai, Fgytv. 2. § o) pont és 

18. §) 

 

Fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek (fogalma, feladatai, Fgytv. 2. § e) pont 

és 45. §) 

Piacfelügyeleti alapfogalmak  

Biztonságos termék (Pftv. 2. § 1. pont) 

CE megfelelőségi jelölés (Pftv. 2. § 2. pont és 6. §) 

Kereskedelmi törvény fogyasztóvédelmi rendelkezései 

Méret, súly, használhatóság ellenőrzése [Kertv. 5. § (2) bekezdés] 

Vásárlók könyve vezetése [Kertv. 5. § (4) bekezdés] 

Üzlet nyitvatartásáról szóló tájékoztatás [Kertv. 6. § (2) bekezdés b) pont] 

üzlethelyiségen kívüli és távollevők közötti ügyletekhez (e-kereskedelemhez) kapcsolódó 

fogyasztóvédelmi előírások [kötelező tájékoztatás, elállási jog, 45/2014. (II. 26.) Korm. 

rendelet 11. §, 20. §] 

 

Szavatosságra és jótállásra vonatkozó tudnivalók 

Kellékszavatosság (fogalom, Ptk. 6:159.§-6:167. §) 

Jótállás (fogalom, Ptk. 6:171.§-6:173. §) 
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egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállás [értékhatár, jótállási idő, 

érintett termékek, 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet 2. §, 3. §, melléket] 

egyes javító-karbantartó szolgáltatásokra vonatkozó kötelező jótállás [értékhatár, jótállási 

idő, érintett szolgáltatások, 249/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelet 1. §, melléket] 

szavatossági, jótállási igények intézése [jegyzőkönyv, kijavítás vagy kicserélés ideje, 

19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet 4. §, 5. § ] 

 

 

A tananyagban szereplő jogszabályok 

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fgytv.) 

A termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXVIII. törvény (Pftv.) 

A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény (Kertv.) 

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)  

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 

26.) Korm. rendelet 

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 

22.) Korm. rendelet 

Az egyes javító-karbantartó szolgáltatásokra vonatkozó kötelező jótállásról szóló 249/2004. 

(VIII. 27.) Korm. rendelet 

A fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó 

szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) 

NGM rendelet 

 

10421-16 Autószerelő feladatai/ Gépjármű-szerkezettan 

186 óra 

6 ó/hét 

5. Gépjármű-szerkezettan tantárgy 186 óra 

 

5.1. A tantárgy tanításának célja 

A gépjármű-szerkezettan tantárgy tanításának célja, hogy olyan elméleti ismeretek 

birtokába jusson a tanuló, amely alapján képes a közúti jármű szakterületen karbantartási és 

javítási munkát ellátni. Ehhez fontos, hogy megismertessük a munkakörben elvégzendő 

feladatokat, az ahhoz szükséges tulajdonságokat, alkalmazott szakmai ismereteket, szakmai 

készségeket és képességeket. Ismernie kell a korszerű gépjármű-szerkezeteket, szerkezeti 

egységek felépítését, működését, beállításának technológiáját. 

Szakmai tárgyként alakítsa ki a műszaki életben elengedhetetlenül szükséges belső 

igényességet, lelkiismeretes és felelősségteljes munkavégzést, fejlessze a számítási 

feladatok, szerkesztések, méretezések algoritmusát és a problémamegoldó készséget. 

Fontos didaktikai feladat az elmélet és gyakorlat egységének biztosítása. A megalapozott 

elméleti tudás nélkülözhetetlen a gyakorlati tevékenység magas szintű végzéséhez. Csak 

magasan kvalifikált szakember képes a műszaki hibás jármű esetében a különböző 

adatbázisok és típusfüggő diagnosztikai rendszerek felhasználásával a gépkocsi 

meghibásodását megállapítani, a hibát kijavítani és kipróbált állapotban visszaadni az 

üzemeltetőnek. 

A képzés végére a tanulónak el kell érni, hogy olyan elméleti alapokkal rendelkezzen, mint 

ami követelmény egy frissen végzett szakmunkásnál. 

 

5.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
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A tantárgy komplex jellegénél fogva több közismereti és szakmai tantárggyal külső 

koncentrációs kapcsolatban van: 

matematika 

számítási-tervezési (méretezési) feladatok 

szakmai összefüggések elsajátítása 

fizika 

fizikai alapfogalmak (súrlódás, erő, gyorsulás, lassulás) 

 

10416-16 Közlekedéstechnikai alapok modul 

műszaki rajz 

mechanika 

gépelemek-géptan 

technológiai alapismeretek 

 

10417-16 Közlekedéstechnikai gyakorlatok modul 

karbantartási gyakorlatok 

mérési gyakorlatok 

 

5.3. Témakörök 

5.3.1. Otto-motorok szerkezete, működése 30 óra 

A négyütemű Otto-motor indikátor diagramja 

a belső égésű motorok csoportosítása 

az Otto-motor elméleti körfolyamata 

az Otto-motor valóságos körfolyamata 

a működési ciklus vagy munkafolyamat leírása 

geometriai jellemzők és a sűrítési arány 

indikált középnyomás és az abból származó jellemzők meghatározása 

A négyütemű Otto-motor hatásfokai 

a hatásfokok értelmezése és a közöttük levő kapcsolat 

a fajlagos fogyasztás meghatározása 

a légviszony fogalma 

többhengeres motorok, a hengerek számozása 

a gyújtási sorrend megállapítása 

A négyütemű Otto-motor jelleggörbéi 

az égés lefolyása az égéstérben 

a kopogásos égés és okai 

teljes terhelési és részterhelési jelleggörbék a fordulatszám függvényében 

a jelleggörbék alakulása a légviszony függvényében, optimális légviszonyok 

motorok mechanikai állapotvizsgálata 

a motorok kompresszió végnyomás-mérés technológiai sorrendje 

A négyütemű Otto-motor szerkezete 

a négyütemű Otto-motor felépítése 

a dugattyú feladata, igénybevétele, anyagai, szerkezeti kialakítása 

a dugattyúgyűrűk feladata, igénybevétele, anyagai, szerkezeti kialakítása 

a dugattyúcsapszeg feladata, igénybevétele, anyagai, szerkezeti kialakítása 

a hajtórúd feladata, igénybevétele, anyagai, szerkezeti kialakítása 

a forgattyús tengely feladata, igénybevétele, anyagai, szerkezeti kialakítása 

a lendkerék feladata, anyagai, szerkezeti kialakítása 

a dugattyú gyorsulása a főtengely elfordulásának függvényében 

a forgattyús mechanizmusra ható forgó és alternáló tömegerők 
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az egyhengeres motor tömegkiegyenlítése 

a négyhengeres motor tömegkiegyenlítése 

a forgattyús tengelycsapágyak feladata, igénybevétele, anyagai, szerkezeti 

kialakítása 

a henger és hengerfej feladata, igénybevétele, anyagai, szerkezeti kialakítása 

az égéstér kialakítása 

a hengerfejtömítés feladata, igénybevétele, anyagai, szerkezeti kialakítása 

a szívócső és forgattyúház feladata, szerkezeti kialakítása, a kipufogórendszer 

feladata, igénybevétele, anyagai, szerkezeti kialakítása 

A kétütemű Otto-motorok 

a háromcsatornás kétütemű motor szerkezeti felépítése, működése 

a háromcsatornás kétütemű motor forgattyúházban és az égéstérben lezajló 

folyamatok és azok indikátordiagramjai 

a háromcsatornás kétütemű motor vezérlési diagramja 

a keresztáramú és a hurkos öblítést megvalósító szerkezeti megoldások 

az aszimmetrikus vezérlési diagram és az azokat megvalósító konstrukciók 

a forgattyúház, kenés, forgattyús tengely, hajtórúd, dugattyú, csapszeg, henger, 

gyújtógyertya és a kipufogórendszer szerkezeti különlegességei 

 

5.3.2. Dízelmotorok szerkezete, működése 30 óra 

A négyütemű dízelmotor működése és szerkezete 

az elméleti dízel körfolyamat 

a négyütemű dízelmotor indikátordiagramja és munkafolyamata 

a dízelmotor működésével kapcsolatos alapfogalmak 

összehasonlítása a benzinmotorral és alkalmazási területe 

a dízelmotor szerkezeti felépítése 

a dízelmotor alkatrészeinek a benzinmotorhoz viszonyított eltérő kialakításai 

a keverékképzés típusai: közvetlen befecskendezési rendszerek 

a keverékképzés típusai: közvetett befecskendezési rendszerek 

A négyütemű motor töltéscsere vezérlése 

a vezérlés feladata, vezérlési diagram 

a motorvezérlés szerkezeti kialakítása és csoportosítása a szelepek és a 

vezérműtengely elhelyezkedése alapján 

a szelepek feladata, igénybevétele, anyagai, szerkezeti kialakítása 

a szelephézag és állításának módjai 

a szelepek megvezetése, szelepülés, szeleprugó, szelephimbák és a szelepforgató 

szerkezetek feladata és kialakítása 

hézagmentes vezérlés és a hidraulikus szelepemelők feladata és kialakítása 

a vezérműtengely feladata, igénybevétele, anyagai, szerkezeti kialakítása 

a vezérműtengely hajtási módjai 

a vezérműszíj, a vízszivattyú és a feszítőgörgők cseréjének technológiai 

sorrendje 

A motorok feltöltése 

a feltöltés célja, töltési elvek 

a feltöltött négyütemű motor működési diagramja 

a kipufogógáz-turbófeltöltés elvi alapjai, szabályozása 

a turbófeltöltő szerkezeti kialakítása 

a feltöltő és a motor együttműködése 

a turbófeltöltés dinamikai problémái, változtatható geometriájú turbótöltők, 

kétfokozatú turbófeltöltők 
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a Comprex feltöltő töltési folyamata, szerkezeti kialakítása, jellegzetességei 

a mechanikus feltöltők típusai, alkalmazásuk jellegzetességei 

a dinamikus feltöltés elve, megoldásai, előnyei 

a turbófeltöltés üzemeltetési tudnivalói 

 

5.3.3. Motorok hűtése, kenése 8 óra 

A motorok hűtése 

a hűtés feladata, fajtái 

a léghűtés szerkezeti kialakítása, előnyei és hátrányai 

a folyadékhűtés szerkezeti megoldásai, szerkezeti elemeinek feladata, működése 

a hűtés intenzitásának szabályozása, a viszko-tengelykapcsoló és táguló anyagos 

termosztát működése 

a folyadékhűtés előnyei és hátrányai 

A motorok kenése 

a kenés feladata, súrlódási módok 

a kenőolaj igénybevétele és jellemzői 

a motor kenésrendszerének felépítése: frissolaj-kenés, keverékolajozás 

szivattyús nyomóolajozás 

szárazteknős nyomóolajozás 

az olajszivattyúk szerkezeti kialakításai 

az olajszűrők típusai és beépítése az áramkörbe 

az olajhűtése és az olajhűtési módok 

levegőszűrők 

tüzelőanyag-szűrők 

 

5.3.4. Motorok tüzelőanyag-ellátó rendszerei 32 óra 

Az Otto-motor tüzelőanyag ellátó rendszere 

a tüzelőanyagot továbbító rendszer felépítése 

a tartály, vezetékek, szűrők kialakítása 

a tartály és belső szellőztetés 

a lökő rudas és az emelőkaros membrános tüzelőanyag szivattyúk feladata, 

működése 

a vákuumos és az elektromos membrános tüzelőanyag szivattyúk feladata, 

kialakítása, működése 

a motor légviszony igénye a változó üzemmódokban 

a karburátorok jellegzetes kialakításai 

A karburátorok szerkezete 

a tüzelőanyagszint szabályozásának feladata és szerkezeti kialakítása, működése 

az indítócsappantyús hidegindító berendezés feladata, szerkezeti kialakítása és 

működése 

a reteszes hidegindító berendezés, szerkezeti kialakítása és működése 

az alapjárati berendezés feladata és szerkezeti kialakítása, működése 

a főfúvóka rendszer feladata és szerkezeti kialakítása, működése 

a gyorsító szerkezet feladata és szerkezeti kialakítása, működése 

a dúsító berendezés feladata, szerkezeti kialakítása és működése 

a karburátor beszabályozási feladatai 

A mechanikus benzinbefecskendezés (K-Jetronic) 

a benzinbefecskendező rendszer feladatai, előnyei 

a benzinbefecskendezési módok fajtái 

a hidromechanikusan vezérelt K-Jetronic rendszer felépítése 
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a beszívott levegő mennyiségének mérését és a légviszonyt meghatározó 

szerkezetek működése 

a hidraulika-rendszer felépítése, a rendszernyomás, vezérlési nyomás, 

nyomásdifferencia nyomásértékének jelentősége és azt meghatározó szerkezeti 

elemek 

a rendszer működése hideg és meleg indításkor, bemelegedéskor, alapjáraton, 

részterhelésen, teljes terhelésen és gyorsításkor 

az elektromosan vezérelt és működtetett alkatrészek kapcsolási rajzai 

a benzinbefecskendező rendszer vizsgálat lehetőségei 

Az elektromechanikus benzinbefecskendezés (KE-Jetronic) 

a KE-Jetronic rendszer felépítése 

a beszívott levegő mennyiségének mérését és a légviszonyt meghatározó 

szerkezetek működése 

a rendszernyomás, nyomásdifferencia nyomásértékének jelentősége és azt 

meghatározó szerkezeti elemek 

a rendszer működése hideg és meleg indításkor, bemelegedéskor, alapjáraton, 

részterhelésen, teljes terhelésen, gyorsításkor és motorfék üzemben 

Integrált motorvezérlési rendszerek központi befecskendezéssel 

Bosch Mono-Motronic 

GM-MultecSPi motorvezérlési rendszer 

egyéb gyártók SPi motorvezérlési rendszerei 

Integrált motorvezérlési rendszerek hengerenkénti befecskendezéssel 

Bosch Monotric befecskendező rendszer 

egyéb gyártók MPi rendszerei 

Közvetlen befecskendezésű Otto-motorok  

rétegezett keverékképzésű motorok 

homogén keverékképzésű motorok 

A kipufogógáz károsanyag tartalmának csökkentése 

a kipufogógáz összetétele 

a kipufogógáz összetételének változása a légviszony függvényében 

a kipufogógáz károsanyag tartalmának csökkentése a motorra vonatkozó 

megoldásokkal 

a kipufogógáz károsanyag tartalmának csökkentése a kipufogógáz 

visszavezetéssel 

a kipufogógáz károsanyag tartalmának csökkentése katalitikus utókezeléssel 

a katalizátor szerkezeti felépítése, működése, a működés feltételei 

A Bosch VE rendszerű soros befecskendezőszivattyú 

az elosztós befecskendezőszivattyú rendszer felépítése 

a tüzelőanyag szállítása az elosztódugattyúban 

a befecskendezés kezdetének állítása 

az alapjárati és legnagyobb fordulatszámot szabályzó szerkezet működése 

a hidegindító, az alapjárati fordulatszámot a hőmérséklet függvényében 

változató, a ciklusadagot töltőnyomástól függően változtató szerkezetek 

felépítése, működése 

Közös nyomásterű dízelbefecskendező rendszerek 

alkalmazási területük, főbb szerkezeti egységei 

tüzelőanyag-ellátás (kisnyomású rész) 

tüzelőanyag-ellátás (nagynyomású rész), mágnes szelep vezérelt injektor 

szerkezete és működése 

Piezo-inline injektor szerkezete és működése 
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nagynyomású szivattyúk és tartozékai, nyomásszabályozók, porlasztók 

dízelmotoros járművek károsanyag emisszió korlátozása, rendeletek, 

határértékek 

kipufogógáz-utókezelés oxidációs katalizátorral 

nitrogénoxidok csökkentése a dízelmotoroknál NOX-tároló katalizátorral (NSC) 

nitrogénoxidok csökkentése a dízelmotoroknál katalitikus redukciós eljárással 

(SCR) 

részecskeszűrők és regenerációs eljárások 

AdBlue adalék szerepe 

Egyéb korszerű befecskendezőrendszerek 

szivattyú-porlasztó egység (PDE) befecskendezőrendszer 

PLD-befecskendezőrenszer 

elektronikus szabályozású radiáldugattyús forgóelosztós befecskendezőszivattyú 

 

5.3.5. Erőátviteli berendezések 28 óra 

A tengelykapcsoló 

száraz súrlódó tengelykapcsoló feladata 

az egytárcsás tengelykapcsoló szerkezete, csavarrugós és tányérrugós kivitel 

a kéttárcsás és a lemezes tengelykapcsoló felépítése 

a tengelykapcsoló-tárcsák szerkezeti kialakítása 

a tengelykapcsoló hidraulikus és mechanikus működtetése, a holtjáték 

tengelykapcsoló cseréje 

a hidrodinamikus tengelykapcsoló felépítése, működése, hatásfoka a 

mozgásviszonyok függvényében 

a hidrodinamikus tengelykapcsoló előnyei, hátrányai 

Nyomatékváltó 

gépjárművek menetellenállásai: gördülési ellenállás és teljesítményszükséglete, 

légellenállás és teljesítményszükséglete 

gépjárművek menetellenállásai: emelkedési ellenállás és 

teljesítményszükséglete, gyorsítási ellenállás és teljesítményszükséglete 

menetteljesítmény diagram 

vonóerő diagram 

a szinkronszerkezet nélküli toló fogaskerekes, vonóékes, kapcsolókörmös, 

kapcsolóhüvelyes nyomatékváltók felépítése és működése 

Szinkronszerkezettel felszerelt nyomatékváltók 

ötfokozatú direkt nyomatékváltó 

négyfokozatú indirekt nyomatékváltó 

a szinkronszerkezetek feladata, működése 

az elé-és utánkapcsolt szorzóváltó 

a nyomatékváltó javítása 

Automata nyomatékváltóművek 

az egyszerű bolygókerekes hajtómű felépítése, a nyomatékmódosítás 

lehetőségeinek meghatározása 

a bolygómű áttételi fokozatainak meghatározása (lassító áttételek) 

a bolygómű áttételi fokozatainak meghatározása (gyorsító áttételek) 

a bolygómű áttételi fokozatainak meghatározása (forgásirány-váltó áttételek) 

a hidrodinamikus nyomatékváltó felépítése, az olajáramlás körfolyamata 

a nyomatékmódosítás keletkezése és az azt meghatározó tényezők, hatásfoka a 

mozgásviszonyok függvényében, a hidrodinamikus nyomatékváltó tulajdonságai 

a vezetőkerék szabadonfutózása és az áthidaló kapcsoló alkalmazása 
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a hidraulikusan vezérelt, többfokozatú automata nyomatékváltó felépítése 

a hidraulikus vezérlés elemei és azok működése 

az olajos lemezes tengelykapcsolók és fékek, valamint a szalagfék kialakítása és 

működése, váltómű olajok 

a hidraulikusan vezérelt, többfokozatú automata nyomatékváltó működésének 

meghatározása a választókar „D1‖ helyzetében 

a hidraulikusan vezérelt, többfokozatú automata nyomatékváltó működésének 

meghatározása a választókar „R‖ helyzetében 

Kardánhajtások, kiegyenlítőművek 

a csuklós tengely, függesztőcsapágy és csuklók feladata 

a kardáncsuklók kialakítása, a szöghiba-mentes elrendezés feltételei 

a kettős szinkron kardáncsukló működése 

a szárazcsuklók alkalmazásának oka és típusai 

a szöghiba-mentes, tengelyirányú eltolódást lehetővé és nem lehetővé tevő 

golyós csuklók kialakítása, felhasználási területe 

a háromkarú csuklók kialakítása, felhasználási területük 

féltengelyek javítása, cseréje 

a féltengelyek hajtásának (a differenciálmű hajtása) feladatai, szerkezeti 

kialakításai, a hipoid hajtás előnyei 

a differenciálmű feladata, felépítése, működése és a működését leíró 

összefüggések alakulása különféle üzemi körülmények között 

a differenciálzár feladata, felépítése 

a lemezes tengelykapcsolóval kialakított önzáró differenciálmű feladata, 

felépítése és működése 

automatikusan záró differenciálmű 

a differenciálmű javítása 

 

5.3.6. Futóművek, kormányberendezések 28 óra 

Rugózás és lengéscsillapítás 

a rugózás feladata, a lengések irányai, lengés és rugójellemzők, a rugózott és 

rugózatlan tömeg 

az acélrugók típusai, kialakításuk és műszaki jellemzőik 

a gáz- és gumirugók típusai, kialakításuk és műszaki jellemzőik 

lengéscsillapítók feladata, működése elve 

az egy és kétcsöves lengéscsillapító kialakítása és műszaki jellemzői 

más elemekkel kombinált lengéscsillapítók (szintszabályzós lengéscsillapító, 

lengéscsillapító légrugóval, lengéscsillapító hidropneumatikus rugóval) 

lengéscsillapító vizsgálata 

a lengéscsillapító cseréje 

A kerékfelfüggesztés 

hajtott és nem hajtott merevtengelyes felfüggesztések típusai, működésük 

keresztlengőkaros független felfüggesztések típusai, működésük 

hosszlengőkaros független felfüggesztések típusai, működésük 

ferdelengőkaros független felfüggesztések típusai, működésük 

kerékcsapágy cseréje 

A kerekek és gumiabroncsok 

a kerék felépítése 

a kerékpántok feladata, kialakításai, jelölései 

gumiabroncsok szerkezete, mérete és jelölése 

a szlip fogalma, tapadás, csúszás, kúszás 
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Az alváz és az önhordó karosszéria 

az alváz feladata és változatai 

az önhordó építési mód 

az aktív biztonság és jellemzői 

a passzív biztonság, külső és belső biztonsági zóna elemei 

A kormányzás 

a kormányzás feladata, szerkezeti változatai, a tengelycsonk kormányzás 

geometriája, kormánytrapéz 

a kerék helyzetét meghatározó geometriai jellemzők, a beállítás oka, értéke 

a kerék kúszásának oka, hatása a kormányzási tulajdonságra; 

a kormányművek feladata, a fogasléces, globoid csigás, golyósoros kormánymű 

szerkezeti kialakítása, működése 

a kormányrudazat feladata, részei, nyomtávrúd elrendezései 

a kormánymű szerelése, javítása 

a kormányrásegítés alkalmazásának oka, kialakításának jellemzése 

a fogasléces hidraulikus szervokormánymű szerkezeti felépítése, működése 

a rásegítés mértékének és a jármű haladási sebességének kapcsolata 

szervokormánymű szerelése, javítása 

korszerű szervokormányok 

elektro-hidraulikus szervokormányok 

elektro-mechanikus szervokormányok 

 

5.3.7. Fékrendszerek 30 óra 

A fékezés feladata és a hidraulikus fék 

fékek feladata és osztályozása a használat szerint, hatósági előírások 

a hidraulikus erőátviteli fék szerkezeti felépítése, működése 

a főfékhenger feladata, szerkezeti kialakításai, működése 

a kétkörös fékrendszer elrendezései 

kerékfék szerkezetek: a dobfék szerkezete és változatai, működése 

utánállító szerkezetek 

a tárcsafék szerkezetek, működésük 

a fékbetétek és a fékfolyadékok tulajdonságai 

fékszerkezetek javítása 

fékszerkezetek vizsgálata, fékerőmérés 

A depressziós fékrásegítés és a hidraulikus blokkolásgátló rendszer 

a depressziós fékrásegítő működése 

a fékerő felosztása és ennek hatása a stabilitásra, felosztás vezérlése 

erőhatás a gumiabroncs és az útfelület között, szlip 

az ABS feladata, a rendszerek típusai, működésük, a szabályzási kör értelmezése 

a mechanikus fékek feladata, kialakítása, a lassító fékberendezések feladata, 

típusai és azok működése 

elektro-mechanikusrögzítőfékek 

tartós lassító fékek, retarderek 

Légfékek 

a légfékszerelvények szerkezete és működése 

a terheléssel arányos fékerő-szabályozás 

kerékfék-működtető berendezések 

pótkocsifékek 

kipufogófék 

Gépjárművek menetstabilizáló rendszerei 
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kipörgésgátlás 

elektronikus menetstabilizáló rendszerek (ESP) 

elektronikus vészfékasszisztens (EBA) 

elektronikus fékerő-elosztó (EBV) 

 

10421-16 Autószerelő feladatai/ Gépjármű-villamosságtan 

124 óra 

4 ó/hét 

6. Gépjármű-villamosságtan tantárgy 124 óra 

 

6.1. A tantárgy tanításának célja 

A gépjármű-villamosságtan tantárgy tanításának célja, hogy olyan elméleti ismeretek 

birtokába jusson a tanuló, amely alapján képes a közúti jármű szakterületen karbantartási és 

javítási munkát ellátni. Ehhez fontos, hogy megismertessük a munkakörben elvégzendő 

feladatokat, az ahhoz szükséges tulajdonságokat, alkalmazott szakmai ismereteket, szakmai 

készségeket és képességeket. Ismernie kell a korszerű gépjármű-szerkezeteket, szerkezeti 

egységek felépítését, működését, beállításának technológiáját, elektromos és elektronikus 

egységeinek működését, elektronikus irányítórendszereinek felépítését, működését, 

diagnosztizálási lehetőségeit, kódolását, programozását. 

Szakmai tárgyként alakítsa ki a műszaki életben elengedhetetlenül szükséges belső 

igényességet, lelkiismeretes és felelősségteljes munkavégzést, fejlessze a problémamegoldó 

készséget. 

Cél, hogy a tanuló legyen képes a műszaki hibás jármű esetében a különböző adatbázisok 

és típusfüggő diagnosztikai rendszerek felhasználásával a gépkocsi meghibásodását 

megállapítani, a hibát kijavítani és kipróbált állapotban visszaadni az üzemeltetőnek. 

Fontos megismertetni a tanulókkal azt a tényt, hogy a mechatronikai rendszerek ugrásszerű 

fejlődésével az autószerelőnek is mind magasabb szintű villamossági, elektrotechnikai-

elektronikai ismeretekre kell szert tenniük. 

A képzés végére a tanulónak el kell érni, hogy olyan elméleti alapokkal rendelkezzen, mint 

ami követelmény egy frissen végzett szakmunkásnál. 

 

6.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

matematika: aritmetikai, algebrai és geometriai ismeretek 

fizika: anyagismereti, mechanikai, termodinamikai, optikai, hullámtani ismeretek 

elektrotechnika-elektronika tantárgy 

gépjármű-szerkezetek tantárgy 

járműdiagnosztika tantárgy 

 

6.3. Témakörök 

6.3.1. A gépjármű villamos hálózata 20 óra 

A villamos hálózat főbb egységei 

A fedélzeti hálózat 

az áramkör 

bővített áramkör 

Villamos vezetékek, kapcsolók, biztosítók 

hagyományos rézvezetékek 

fénykábelek vagy fényhullám vezetők 

Elektronikai elemek a gépkocsi villamos hálózatában 
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elektronikai alapok 

a sávmodell 

a félvezetők 

félvezető diódák 

a Zéner-dióda működése 

tranzisztorok 

tirisztorok 

 

6.3.2. Villamos energia ellátás 34 óra 

Az akkumulátor 

az akkumulátorok működési elve 

a síklemezes indító akkumulátorok szerkezeti felépítése 

spirálcellás, savas ólomakkumulátorok 

az indító akkumulátorok jellemző adatai 

a gépjármű akkumulátorának kiválasztása 

akkumulátor töltési módok 

A generátor 

a generátor működési elve 

nagyobb teljesítményű generátorok 

egyéb különleges generátorok 

hűtés, üzemeltetés, jellemző paraméterek 

Feszültségszabályozás 

a szabályozás elve 

mechanikus, érintkezős feszültségszabályozók 

elektronikus feszültségszabályozók 

 

6.3.3. Fogyasztók 34 óra 

Indítómotorok 

az indítómotor működése 

csúszófogaskerekes indítómotorok 

a csúszóarmatúrás indítómotor 

a tolófogaskerekes  indítómotor 

belső áttételes indítómotor 

az indítómotorok jellemzői 

Gyújtás 

a gyújtóberendezések jellemzői 

hagyományos akkumulátoros gyújtóberendezés 

tranzisztoros gyújtás 

elektronikus gyújtás, EZ 

teljesen elektronikus gyújtás, VZ 

kondenzátoros, nagyfeszültségű gyújtás, HKZ 

mágnesgyújtás, MZ 

nagyfeszültségű, kondenzátoros mágnesgyújtás, MHKZ 

Dízel indítási segélyek 

lángkeltésű indító berendezés 

fűtőbetétes izzító berendezések 

Világítóberendezések 

a fény jellemzői 

a világítóberendezések feladatai és csoportosítása 

távolsági és tompított fényszórók 
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irány- és elakadásjelző 

a külső világítás többi eleme 

Egyéb fogyasztók 

ablak- és fényszórótisztító berendezések 

szintjelző berendezések 

hangjelző és riasztó berendezések 

kényelmi berendezések 

rádiózavar-szűrés alapfogalmak 

rádiózavar-források az autón 

zavarmentesítés 

utastéri hűtő/fűtő rendszer elemei 

vezetőtámogató asszisztens rendszerek elemei 

Adatbusz hálózatok a járműelektronikák adatcseréjéhez 

a különböző adatbusz hálózatok jellemzői, működésük 

a CAN hálózat fizikai felépítése, kialakítása 

meghibásodások a buszvonalaknál 

adatbusz hálózatok diagnosztikája 

Korszerű járműtechnika 

adaptív sebességszabályozás 

sávváltási asszisztens 

sávtartó asszisztens 

sávelhagyás figyelmeztető rendszer 

gumiabroncs nyomás figyelés 

integrált aktív kormányzási rendszer 

adaptív világító rendszerek 

holttér figyelés 

kármérséklő rendszerek (CMBS) 

 

6.3.4. Motorok elektronikus irányítása 36 óra 

Alapismeretek 

a keverékképzés feltételei és követelményei 

elektronikus vezérlésű karburátorok 

alacsony nyomású (szívócső) befecskendezés 

nagynyomású (közvetlen) befecskendezés 

égés és égéstermékek 

katalizátor-technika és a lambda-szabályozás 

A motorirányítás alapelemei 

a motorvezérlés kapcsolati rendszere 

a vezérlőegység működése 

a befecskendező szelepek működtetése 

motor-üzemállapotok vezérlése és szabályozása 

további ECU-funkciók 

Benzinbefecskendező rendszerek 

Bosch K/KE Jetronic befecskendező rendszerek 

Bosch L-/LE-/L3-/LH- és LU-Jetronic befecskendező rendszerek 

Bosch Mono-Jetronic befecskendező rendszer 

egyéb gyártók befecskendező rendszerei 

Integrált motorvezérlési rendszerek központi befecskendezéssel 

Bosch Mono-Motronic 

GM-MultecSPi motorvezérlési rendszer 
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egyéb gyártók SPi motorvezérlési rendszerei 

Integrált motorvezérlési rendszerek hengerenkénti befecskendezéssel 

Bosch Monotric befecskendező rendszer 

egyéb gyártók MPi rendszerei 

Közvetlen befecskendezésű Otto-motorok  

rétegezett keverékképzésű motorok 

homogén keverékképzésű motorok 

A különböző EDC-rendszerek felépítése és működése 

elektronikus szabályozású soros adagoló 

elektronikus szabályozású lökettolókás, soros adagoló 

axiáldugattyús forgóelosztós adagolók 

Bosch VE EDC adagoló 

szivattyú-porlasztó egység (PDE) befecskendező rendszer 

elektronikus szabályozású radiáldugattyús forgóelosztós adagoló 

közös nyomásterű dízel befecskendező rendszerek (Common-rail) 

Rendszerelemek leírása 

tüzelőanyag rendszer 

légmennyiség mérése 

alapjárat szabályozás eszközei 

egyéb érzékelők, jeladók és beavatkozók 

Hibakeresési és diagnosztikai munkák 

Befecskendezési és integrált motorvezérlési rendszerek ellenőrzési-beszabályozási 

munkái 

 

10422-16 Járműdiagnosztika/Járműdiagnosztika 

93 óra 

3 ó/hét 

7. Járműdiagnosztika tantárgy 93 óra 

 

7.1. A tantárgy tanításának célja 

A járműdiagnosztika tantárgy tanításának célja, hogy olyan elméleti ismeretek birtokába 

jusson a tanuló, amely alapján képes a közúti jármű szakterületen diagnosztizálási és 

javítási munkát ellátni. Ehhez fontos, hogy megismertessük a munkakörben elvégzendő 

feladatokat, az ahhoz szükséges tulajdonságokat, alkalmazott szakmai ismereteket, szakmai 

készségeket és képességeket. Ismernie kell a korszerű gépjármű-szerkezeteket, szerkezeti 

egységek felépítését, működését, beállításának technológiáját, elektromos és elektronikus 

egységeinek működését, elektronikus irányítórendszereinek felépítését, működését, 

diagnosztizálási lehetőségeit, kódolását, programozását. 

Szakmai tárgyként alakítsa ki a műszaki életben elengedhetetlenül szükséges belső 

igényességet, lelkiismeretes és felelősségteljes munkavégzést, fejlessze a problémamegoldó 

készséget. 

Cél, hogy a tanuló legyen képes a műszaki hibás jármű esetében a különböző adatbázisok 

és típusfüggő diagnosztikai rendszerek felhasználásával a gépkocsi meghibásodását 

megállapítani, a hibát kijavítani és kipróbált állapotban visszaadni az üzemeltetőnek. 

Jellemzőek a mérési feladatok, amelyekben már a számítógép alkalmazása is szükséges. 

Különösen a diagnosztikai mérések kapcsán szükséges a műszaki újdonságok felismerésére 

és megértésére törekedni, ehhez magyar és idegen nyelvű műszaki leírásokat, rajzokat kell 

értelmeznie a tanulónak. 
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Az autó mechanikus és villamos rendszerében megjelentek olyan részegységek, melyek 

korábban teljesen ismeretlenek voltak. Egyre nagyobb számú villamos motort, villamosan 

működtetett szelepet, különféle jeladókat, jel-feldolgozó és tároló egységeket, ezeket 

összekötő sajátos vezetékhálózatot találunk az autókban. Ezek diagnosztikai célú vizsgálata 

nélkülözhetetlen a sikeres javításhoz. 

A diagnosztika az autó teljes körű, mély ismeretét feltételezi: a szerkezet- és a 

működésismeretet egyaránt. A diagnosztikai módszerekkel nyert információk értékelése, az 

okok feltárása a vizsgálatot végző széles szakmai tudását igényli, amelybe többek között 

beletartozik a méréstechnika, a dokumentációs ismeret, a számítástechnikai ismeret, az 

idegen nyelv ismerete és a logikus gondolkodás is. 

 

7.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A szakma eredményes gyakorlásához, illetve a szakma elsajátításához kívánatos a 

matematika, fizika, műszaki ábrázolás és számítástechnika ismereteinek teljesítményképes 

tudása. Jó kommunikációs képesség kialakításához a magyar nyelv és irodalom tantárgy 

ismeretanyagának magas szintű elsajátítása nélkülözhetetlen. Fontos továbbá legalább egy 

idegen nyelv olvasás és beszédszintű elsajátítása. 

A szakmai elméleti és gyakorlati tárgyak 

gépjármű-szerkezettan 

gépjármű-villamosságtan 

gépjárművizsgálat és –javítás 

járműdiagnosztika gyakorlat 

elektronikai és gépjármű elektronikai mérések gyakorlat 

komplex módon alkalmazásra kerülnek. 

A 10417-16-os modul Karbantartási gyakorlatok tantárgyon belül: mérés, ellenőrzés és 

szerelési gyakorlatok témakör, a Mérési gyakorlatok tantárgyból a villamos méréstechnikai 

alapismeretek és egyenáramú villamos alapmérések témakörök kerülnek felhasználásra. 

 

7.3. Témakörök 

7.3.1. Motordiagnosztika 36 óra 

A diagnosztika alapfogalmai 

a műszaki diagnosztika 

a gépjármű-diagnosztika 

Hengertömítettség és hengerüzem összehasonlító vizsgálatok 

hengertömítettség és a hengerüzem összehasonlító vizsgálatok csoportosítása 

kompresszió-végnyomás mérés 

nyomásveszteség-mérése 

kartergázmennyiség-mérés 

hengerteljesítmény-különbség mérés 

üresjárati hengerteljesítmény-különbség mérés 

üresjárati hengerteljesítmény-különbség mérés ΔHC méréssel  

terheléses hengerteljesítmény-különbség mérés 

elektronikus relatív kompressziómérés 

A levegőellátó és a kipufogórendszer vizsgálata 

a levegőellátó rendszer 

a kipufogórendszer vizsgálata 

a turbófeltöltő ellenőrzése 

OBD, EOBD fedélzeti diagnosztika 

kipufogógáz-technika és fedélzeti állapotfelügyelet 

a katalizátor és a lambdaszonda fedélzeti állapotfelügyelete 
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az égéskimaradás fedélzeti állapotfelügyelete 

kipufogógáz-visszavezetés fedélzeti állapotfelügyelete 

szekunderlevegő-rendszerek fedélzeti állapotfelügyelete 

a tüzelőanyaggőz kipárolgásgátló rendszerek fedélzeti állapotfelügyelete 

az ODB csatlakozó 

kommunikáció 

rendszerteszter 

a rendszerteszter vizsgálati üzemmódjai 

hibakódok 

FreezeFrame 

hibatárolás 

hibakódok törlése 

hibajelzőlámpa-aktiválás 

Readiness-kódok (vizsgálati készenlét) 

Az Otto-motorok gázelemzése 

a gázelemzés elvi alapjai 

a vizsgált emissziós komponensek 

a mérőműszerek felépítése és működése 

mért jellemzők 

hatósági környezetvédelmi felülvizsgálat 

a hagyományos Otto-motoros gépkocsik felülvizsgálata 

szabályozott keverékképzésű, katalizátoros gépkocsik felülvizsgálata 

szabályozott keverékképzésű, katalizátoros, OBD rendszerrel felszerelt 

gépkocsik felülvizsgálata 

gázemisszió-diagnosztika 

CO-korrigált mérés 

ΔHC-mérés 

Dízeldiagnosztika 

a dízeldiagnosztika meghatározása, sajátosságai 

nem fedélzeti dízeldiagnosztika 

fordulatszámmérés 

az adagolás időzítésének mérése 

nyomáshullám elemzés 

A közös nyomásterű ( CR ) befecskendező rendszerek vizsgálata 

az alacsony-nyomású rendszer vizsgálata 

a nagynyomású rendszer vizsgálata 

a rendszernyomás ellenőrzése 

a befecskendező szelepek ellenőrzése 

a nagynyomású szivattyú és szelepeinek ellenőrzése 

Commonrail porlasztó hidraulika-diagnosztika 

a visszafolyó mennyiség ellenőrzése 

porlasztóhiba és a szennyezés 

vizsgálatok próbapadon 

A szivattyú-porlasztó egység (PDE) befecskendezőrendszer vizsgálata 

Fedélzeti (EDC) diagnosztika 

A dízelmotorok füstölésmérése 

a füstölésmérés elvi alapjai 

a füstölés mérőszámai 

a füstölésmérő műszerek felépítése 

mintavevő szonda 
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elektromos időállandó 

programozott mérés 

a vizsgálathoz szükséges járműadatok 

elektronikus tanúsítvány 

a füstölésmérés technológiája 

szemrevételezéses ellenőrzés 

a mérés előkészítése 

a környezetvédelmi állapot ellenőrzése 

Tüzelőanyag-fogyasztás mérés 

az elfogyasztott tüzelőanyag-mennyiség mérése 

fogyasztásmérés karkurátoros motorokon 

fogyasztásmérés benzinbefecskendező rendszerrel felszerelt motorokon 

fogyasztásmérés forgóelosztós adagolóval felszerelt dízelmotorokon 

fogyasztásmérés az alábbi keverékképző rendszerekkel ellátott motorokon: K-

Jetronic, központi befecskendezés, soros adagolóval felszerelt dízelmotor 

a megtett út, illetve a sebesség mérése 

országúti járműfogyasztás-mérés 

próbapadi járműfogyasztás-mérés 

görgős teljesítménymérő próbapadok 

felépítése, működési elve 

mérés, kiértékelés 

 

7.3.2. Futómű- és fékdiagnosztika 22 óra 

Futómű-diagnosztika 

a futóműbemérés vonatkozási rendszere 

a kerékbeállítási paraméterek 

a tengelyhelyzet hibák 

futóműellenőrző műszerek 

méréstechnikai alapelvek 

a korszerű futóműellenőrző műszerek felépítése 

a mérőfejek felfogatása és a tárcsaütés kiegyenlítése 

futóművek bemérése 

előkészítő munkák a futóműbemérés előtt 

keréktárcsaütés-kompenzáció 

futóműmérés 

különleges mérési eljárások 

különleges mérőműszerek 

Lengéscsillapító-diagnosztika 

lengéscsillapító-vizsgálat a gépjármű ejtésével 

lengéscsillapító-vizsgálat a kerék lengetésével 

a dinamikus talperő-ingadozás mérése (EUSAMA) 

a mérés eredményét befolyásoló tényezők 

EUSAMA rendszerű lengéscsillapító-vizsgáló próbapad felépítése 

EUSAMA rendszerű lengéscsillapító-vizsgálat 

Fékberendezések diagnosztikai vizsgálata 

a fékvizsgálat módszereinek csoportosítása 

a minősítés elméleti alapjai 

a görgős fékerőmérő próbapad 

görgős fékerőmérő próbapadi méréssel végzett fékminősítés 

a kerékfékszerkezet működésének hatásossága 
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a kerékfékerő-eltérés 

a kerékfékszerkezet erőingadozása 

a fékvizsgálat végrehajtása 

hasznos tudnivalók 

a fékrendszer hatósági vizsgálati technológiája 

a fékrendszer időszakos vizsgálatához alkalmazható mérő-adatgyűjtő berendezés 

az M1, N1 kategóriájú gépkocsik vizsgálati technológiája 

a nemzetközi forgalomban használt M2 és M3 kategóriájú légfékes 

személyszállító gépkocsik (autóbuszok) időszakos vizsgálatánál alkalmazandó, a 

légfékberendezés működőképességének megállapítására irányuló vizsgálat 

technológiája 

Kerékkiegyensúlyozás 

a kiegyensúlyozatlanság fajtái és megszüntetésének lehetőségei 

statikus kiegyensúlyozatlanság 

kvázistatikus kiegyensúlyozatlanság 

nyomaték- kiegyensúlyozatlanság 

dinamikus kiegyensúlyozatlanság 

a kiegyensúlyozatlanságot meghatározó mérőszámok 

kiegyensúlyozó gépek szerkezete és használata 

stabil kiegyensúlyozó berendezések 

mobil kiegyensúlyozó berendezések 

kiegyensúlyozás és kerékfutás-optimalizálási eljárások 

„Matching-eljárás‖ 

kerékgerjesztési erő határértékre történő kiegyensúlyozási eljárás 

radikális talperőingadozást okozó kerékszerkezeti rendellenességek feltáró 

mérése 

a keréksúlyok 

A hidraulikus rendszerek diagnosztikája 

zárt rendszerű hidraulikus körök ellenőrző mérése 

nyitott rendszerű hidraulikus körök ellenőrző mérése 

Szervokormány-diagnosztika 

A gépjárművek időszakos hatósági vizsgálata 

a forgalomba helyezés és forgalomban tartás dokumentumai 

időszakos hatósági vizsgálat 

 

7.3.3. Villamos berendezések diagnosztikája 35 óra 

Az áramellátó és indítórendszer diagnosztikai vizsgálata 

az akkumulátor indítóképességének vizsgálata 

az indítórendszer komplex diagnosztikai vizsgálata 

a generátor vizsgálata 

a szabályozott feszültség mérése 

Gyújtásvizsgálat 

a gyújtásienergia-változás ellenőrző vizsgálata 

a gyújtásidőzítés ellenőrzése 

a gyújtórendszerben a villamosenergia-változás folyamatának diagnosztikai 

ellenőrzése 

az oszcilloszkópos gyújtásdiagnosztika áttekintő mérési technológiája 

mechanikus megszakítóval vezérelt gyújtás 

primeráram-vezérelt, elektromos gyújtás 

az oszcilloszkópos gyújtásvizsgáló műszeregység csatlakoztatása 
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a gyújtásvizsgáló analóg oszcilloszkóp felépítése és csatakoztatása a 

hagyományos gyújtórendszerhez 

csatlakoztatás elosztó nélküli gyújtórendszerekhez 

Irányított rendszerek diagnosztikai vizsgálata 

soros diagnosztika 

ellenőrzési feladatcsoportok 

a rendszerteszterek és a diagnosztikai csatlakozó 

vezetőtájékoztatás 

a fedélzeti diagnosztika áramkörvizsgálata 

párhuzamos diagnosztika 

beavatkozó teszt 

periféria diagnosztika 

Fényvető-diagnosztika 

a fénykéve optikai tengelyének előírásos helyzete 

a diagnosztikai ellenőrzés technológiája 

a mérőhely és a gépkocsi előkészítése 

a kamera tájolása a gépkocsihoz 

az ellenőrzés műveletei 

 

Gyakorlatok 

 

10418-16 Járműkarbantartás /Járműkarbantartás gyakorlata 

93 óra 

3 ó/hét 

1. Járműkarbantartás gyakorlata tantárgy 93 óra 

 

1.1. A tantárgy tanításának célja 

A járműkarbantartás gyakorlata tantárgy tanításának célja, hogy olyan elméleti és 

gyakorlati ismeretek birtokába jusson a tanuló, amely alapján képes a közúti jármű 

szakterületen karbantartási és javítási munkát ellátni. Ehhez fontos, hogy megismertessük a 

munkakörben elvégzendő feladatokat, az ahhoz szükséges tulajdonságokat, alkalmazott 

szakmai ismereteket, szakmai készségeket és képességeket. Ismernie kell a korszerű 

gépjármű-szerkezeteket, szerkezeti egységek felépítését, működését, beállításának 

technológiáját. 

Szakmai tárgyként alakítsa ki a műszaki életben elengedhetetlenül szükséges belső 

igényességet, lelkiismeretes és felelősségteljes munkavégzést, fejlessze a számítási 

feladatok, szerkesztések, méretezések algoritmusát és a problémamegoldó készséget. 

Meg kell tanítani a szakmai specialitásokat. Ismerni kell a munkafelvételi és ügyfélkezelési 

technikákat: jármű átvétele és munkafelvételi adatlap kitöltése, árajánlat készítése, 

szervizkönyv vezetése, ügyféllel történő kommunikáció, tájékoztatás szóban, írásban és 

telefonon keresztül. Széleskörű ismeretekkel kell rendelkezni a különböző gépjárművek 

karbantartási műveleteiről, a mechanikus, a villamos és elektronikus berendezések javítási, 

ellenőrzési, diagnosztikai és szervizműveleteiről. 

Fontos didaktikai feladat az elmélet és gyakorlat egységének biztosítása. A megalapozott 

elméleti tudás nélkülözhetetlen a gyakorlati tevékenység magas szintű végzéséhez. 

 

1.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
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Informatika: Word, Excel, adatbázis kezelő, internet használata 

Műszaki rajz: jelképes ábrázolás 

Közlekedéstechnikai gyakorlatok: szerelés 

Gépjármű-szerkezettan 

Gépjármű-villamosságtan 

Szerelési gyakorlat 

Járműdiagnosztika gyakorlata 

 

1.3. Témakörök 

1.3.1. Dokumentációs ismeretek 10 óra 

Gépjármű adatbázisok használata 

nyomtatott adatbázisok 

számítógépes adatbázisok (Autodata) 

Gépjármű és főegységeinek azonosítása 

alvázszám azonosítása 

motorszám azonosítása 

típusbizonyítvány tartalma 

Általános gépjármű adatbázisok használata 

számítógépes adatbázisok kezelése, adatok kinyerése 

adatbázisok tartalma 

adott gépjármű beazonosítása, adatainak munkadokumentumba való kinyerése 

Gyári alkatrész azonosító adatbázisok kezelése 

az alkatrész azonosítás logikai sorrendje 

nyomtatott alapú adatbázisok 

elektronikus adatbázisok 

Autóvillamossági kapcsolási rajz és adatgyűjtemények használata 

adott gépjármű villamos hálózatának beazonosítása a villamos kapcsolási rajza 

alapján 

villamos szerkezeti egységek azonosítása 

villamos hálózat csatlakozóponti azonosítása Autodata dokumentáció alapján 

Járműjavítási utasítások kezelése 

járműjavítási, beállítási utasítások kezelése, értelmezése 

Futómű- járműkerék és gumiabroncs adatbázisok kezelése 

futómű adatok azonosítása 

adott típusra előírt kerékpánt és gumiabroncs azonosítása, kiválasztása 

Gépjármű kárfelvételi, biztosítási és értékesítési dokumentációi 

biztosítási, kárfelvételi dokumentáció kezelése (Audatex) 

értékesítési dokumentáció (Eurotax) 

használt gépjárművek állapotlapjai 

A gépjármű és fődarabjainak bontási technológiájának dokumentációi 

a tulajdonjog ellenőrzése  

a gépjármű okmányainak ellenőrzése 

bontási szerződés 

a hatóságok felé tett intézkedések 

veszélyes anyagok kezelése, adminisztrációja 

A jármű javításával kapcsolatos dokumentumok 

jármű átvétele 

munkafelvételi adatlap kitöltése 

árajánlat készítése 

szervizkönyv vezetése 
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számlakészítés 

 

1.3.2. Ápolási és szervizműveletek 30 óra 

Ápolási műveletek 

alsómosás 

felsőmosás 

motormosás 

belső kárpittisztítás 

kenési műveletek 

különféle szintellenőrzések és utántöltések 

különböző folyadékok és tulajdonságaik 

Szervizműveletek 

„0‖ revízió 

garanciális felülvizsgálatok, 

időszakos karbantartási vizsgálatok 

garancián túli vizsgálatok 

esetenkénti felülvizsgálatok 

rendszeres felülvizsgálatok 

napi gondozás, vagy vizsgálat 

szemleműveletek 

Karbantartási ütemterv 

gyártmányi előírások (kisszerviz – nagyszerviz) 

főellenőrzés 

jármű - a földön 

jármű – teljesen felemelve 

jármű – félig felemelve 

műveletek a motortérben 

utolsó tételek ellenőrzése 

A jármű forgalombiztonsági ellenőrzése 

tevékenység: ellenőrzés, szakvéleményezés, beállítás, feltöltés, kenés és csere 

vezérmű fogazottszíj vagy vezérműlánc csereperiódusa 

karbantartási illusztrációk 

leeresztő- és feltöltőhelyek 

emelési pontok 

szíjvezetés 

utastér szűrő 

a légkondícionáló berendezés szervizcsatlakozásai 

kiegészítő karbantartási pozíciók 

x km-enként vagy havonta 

karbantartás jelző visszaállítása 

akkumulátor lekötésének és csatlakoztatásának előírásai 

elektromos rögzítőfék 

abroncsméretek és nyomásértékek 

gumiabroncsnyomás ellenőrző rendszer 

kulcsok programozása, illesztése 

 

1.3.3. Gépkocsivizsgálati műveletek 53 óra 

Hatósági felülvizsgálat 

Rendeletek, előírások, szabályzatok, utasítások 
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5/1990. (IV.12.) KÖHÉM rendelet a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról 

(és módosításai) 

6/1990. (IV.12.) KÖHÉM rendelet a közúti járművek forgalomba helyezésének 

és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről (és módosításai) 

egyéb előírások  

Forgalmi engedély 

Fogalommeghatározások 

járműkategóriák 

műszaki jellemzők 

Típusbizonyítvány 

Járművek összeépítése 

Gépjárművek és ezek pótkocsijára vonatkozó egyedi műszaki vizsgálatok 

Időszakos vizsgálat, érvényességi idő 

Járműalkatrészek, tartozékok jóváhagyása 

A forgalomba helyezés előtti és az időszakos vizsgálat általános technológiája 

Az általános technológia vizsgálati tárgya, köre, az alkalmazott követelmények, eszközök 

és módszerek 

Minősítés 

Egyes járművizsgálatok részletes technológiai műveletei 

a fékberendezés görgős fékerőmérő próbapadon történő vizsgálata 

a gépjármű fényszóró ellenőrzésének művelete 

a gépkocsik lengéscsillapítás vizsgálatának technológiai műveletei 

a gépkocsi szélvédőjének és ablakainak fényáteresztő képessége vizsgálatának 

technológiai műveletei 

a gépkocsi kipufogógáz szennyezőanyag-tartalmának vizsgálata 

Otto-motoros gépkocsik kipufogógáz szennyezőanyag-tartalom mérése 

a dízelmotoros gépkocsik füstkibocsátás mérése 

közeltérizajszintmérés 

futómű holtjátékvizsgáló berendezés használata 

A TANÚSÍTVÁNY tartalma, kitöltése 

A Műszaki adatlap tartalma 

A gépjármű tanúsításának végrehajtása, gyakorlása 

 

10421-16 Autószerelő feladatai/Szerelési gyakorlat 

217 óra 

7 ó/hét 

2. Szerelési gyakorlat tantárgy 217 óra 

 

2.1. A tantárgy tanításának célja 

A szakmai gyakorlati képzés célja az, hogy a tanulókat az adott szakmában felkészítse az 

önálló, megfelelő minőségű munkavégzésre. A szakmai gyakorlat oktatása során fel kell 

eleveníteni az adott tevékenység elvégzéséhez kapcsolódó elméleti ismereteket is. 

A képzés végére a tanulónak el kell érni, hogy mind a minőség, mind a mennyiség terén 

olyan teljesítményt nyújtson, mint a frissen végzett szakmunkás szintje. 

Szakmai gyakorlati tárgyként alakítsa ki a műszaki életben elengedhetetlenül szükséges 

belső igényességet, lelkiismeretes és felelősségteljes munkavégzést, fejlessze 

problémamegoldó készségét.  
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A gyakorlati képzés céljait figyelembe véve a gyakorlati képzés feladata, hogy sajátíttassa 

el a szakma legfontosabb gyakorlati ismereteit az önálló munkavégzéshez szükséges 

szinten, biztosítsa a munkavégzés minőségének állandó javulását, és a munkavégzés 

időszükségletének fokozatos csökkenését. A tananyag tartalma olyan legyen, hogy fejlessze 

a tanulók logikus gondolkodását, a módszeres hibakeresés képességét. A munkafeladatok 

értékelése segítse, illetve fejlessze a tanulók önismeretét, önértékelő képességét. 

A járműfenntartó tevékenység olyan műszaki-gazdasági tevékenység, mely tartalmazza a 

közúti gépjárművek, ezen belül a gépkocsiknak valamennyi gépészeti, villamos és 

elektronikus egységére kiterjedő karbantartási, műszaki állapotvizsgálati, hibafeltárási és 

felújítási műveleteit, valamint az ezekhez kapcsolódó ügyviteli feladatokat. 

A gépjármű vezetőjének panaszait, észrevételeit figyelembe véve a teljes gépjármű vagy 

részegységei célszerű vizsgálatát kell elvégeznie. A hibák megállapítását, a javítási 

technológia kiválasztását végzi. A javításhoz feltétlenül szükséges ki- és szétszerelés, 

javítás vagy csere, próba, összeszerelés, futáspróba, átadás elvégzése. A hibafeltárási, 

javítási tevékenységet dokumentálnia is kell. 

A gépjárművek szerkezeti elemei (futómű, kormány, fék, motor, hajtómű, lengéscsillapító 

stb.), valamint villamos és elektronikus egységei alkatrészeinek esetenkénti méretezését, 

átfogó és alapos ismeretekre épülő ellenőrzését is végeznie kell. A gépjárműben előforduló 

szerkezeti, villamos és elektronikus alkatrészek pótlásához alkalmazható anyagok 

igénybevételtől függő kiválasztása. Jelentős feladat a javításhoz szükséges technológia, 

illetve az alkatrészek megválasztása. 

Jellemzőek a mérési feladatok, amelyekben már a számítógép alkalmazása is szükséges, 

különösen a diagnosztikai mérések kapcsán szükséges a műszaki újdonságok felismerésére 

és megértésére törekedni, ehhez magyar és idegen nyelvű műszaki leírásokat, rajzokat kell 

értelmeznie. 

 

2.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A szakma eredményes gyakorlásához, illetve a szakma elsajátításához kívánatos a 

matematika, fizika, műszaki ábrázolás és számítástechnika ismereteinek teljesítményképes 

tudása. Jó kommunikációs képesség kialakításához a magyar nyelv és irodalom tantárgy 

ismeretanyagának magas szintű elsajátítása nélkülözhetetlen. Fontos továbbá legalább egy 

idegen nyelv olvasás és beszédszintű elsajátítása. 

A szakmai elméleti és gyakorlati tárgyak 

gépjármű-szerkezettan 

gépjármű-villamosságtan 

gépjárművizsgálat és –javítás 

járműdiagnosztika gyakorlat 

elektronikai és gépjármű elektronikai mérések gyakorlat 

komplex módon alkalmazásra kerülnek. 

A 10417-16-es modul Karbantartási gyakorlatok tantárgyon belül: mérés, ellenőrzés 

témakör felhasználása. 

 

2.3. Témakörök 

2.3.1. Motorok 70 óra 

Otto- és dízelmotorok mechanikája 

a motorok ki- és beszerelése 

a motorok szétszerelése, hibafelvételezése, összeszerelése 

a hengertömb (forgattyúsház) ellenőrzése 

tömbrendszerű 

szárazperselyes 
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nedvesperselyes 

a hengerhüvely hibafelvételezése 

a hengerhüvely felújítási lehetőségek 

a hengerek fúrása 

a hengerek köszörülése 

a hengerek hónolása 

a dugattyú és hajtórudak hibafelvételezése 

dugattyú átmérő, súlykülönbségek 

a dugattyú és henger illesztési hézag ellenőrzése 

a dugattyú és csapszeg illesztési hézag ellenőrzése 

a dugattyúgyűrűk 

a dugattyú gyűrűhorony illesztési hézag 

szerelési hézag ellenőrzése a gyűrűvégeknél 

a hajtórúd méretének és alakhelyességének vizsgálata 

a hajtórúd javítási lehetőségei 

a dugattyúcsapszeg szerelése 

a hajtórúd-csapszeg-dugattyú csoport szét- és összeszerelése 

a hajtórúd csapágyak szerelése 

a forgattyús tengely és csapjai 

méret és alakhelyesség vizsgálata 

felújítási lehetőségek 

a lendítőkerék 

csapágyazási megoldások, ellenőrzésük, szerelésük 

a forgattyús tengely axiális hézagának ellenőrzése 

a hengerfej és a szelepek 

főbb adatok 

a hengerfej le- és felszerelése 

a hengerfej szét- és összeszerelése 

a hengerfej javítási lehetőségei 

a szelepülések ellenőrzése és csiszolása 

a szelepek 

a szelepek ellenőrzése, javítási lehetőségei, csiszolása 

a szelepzárás tömítettségi ellenőrzése 

a szelepvezető perselyek 

a szelepzár játékának ellenőrzése 

a szeleprugók ellenőrzése 

a szelepemelő berendezés egyéb elemei 

a vezérműtengely és meghajtása 

a vezérműtengely ellenőrzése és javítása 

a vezérműtengely csapágyháza 

a vezérműtengely meghajtása 

szíjhajtás 

lánchajtás 

fogaskerék hajtás 

a vezérlés szét- és összeszerelése 

szíj- és láncfeszítők 

a szelephézag ellenőrzése, beállítása 

a hidraulikus szelephézag-kiegyenlítő ellenőrzése 

a motor kenési rendszere 

az olajszivattyú fajtái 
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az olajszivattyú le- és felszerelése 

az olajszivattyú ellenőrzése 

a nyomáshatároló szelep ellenőrzése 

az olajszivattyú összeszerelése 

az olajszűrő 

az elektromos olajnyomás kapcsoló és jeladó működése, ellenőrzése 

az olajnyomás dinamikus ellenőrzése 

az olajrendszer hibái 

a motor hűtőrendszere 

a hűtőrendszer és a termosztát működése 

a vízszivattyú 

a hűtő 

a működés ellenőrzése 

a tömítettség ellenőrzése 

a hűtőfolyadék 

a mechanikus, elektromos és hidraulikus működtetésű hűtőventillátorok  

villamos működtetésű rendszerek ellenőrzése 

a motorok tüzelőanyag-ellátó rendszerei 

a karburátor működése 

a karburátor beszabályozási munkái 

a tüzelőanyag szivattyú, fajtái, működése, ellenőrzése 

benzinbefecskendező rendszerek működése 

központi befecskendezőrendszerek 

hengerenkénti befecskendezőrendszerek 

közvetlen befecskendezésű rendszerek 

befecskendezési nyomás mérése 

a gyújtás- és benzinbefecskendező berendezés ellenőrzése 

érzékelők, jeladók és beavatkozók ellenőrzése 

a befecskendezőberendezés hibái 

dízelbefecskendező berendezés 

üzemanyagszűrő és előmelegítő rendszere 

izzítórendszer ellenőrzése, izzítógyertyák ki- és visszaszerelése 

üzemanyagrendszer légtelenítése 

befecskendezőfúvókák ki- és visszaszerelése 

befecskendezőfúvókák szét- és összeszerelése, beállítása 

a befecskendezőszivattyú szállításkezdetének ellenőrzése, beállítása (statikus, 

dinamikus) 

korszerű befecskendezőrendszerek javítása 

közös nyomásterű dízelbefecskendező rendszer 

szivattyú-porlasztó egység (PDE) 

elektronikus szabályozású, radiáldugattyús, forgóelosztós adagoló 

a dízelbefecskendező rendszer hibái 

kipufogóberendezés 

katalizátor működése 

a lambdaszonda ellenőrzése 

kipufogógáz visszavezető szelep ellenőrzése 

turbófeltöltő 

 

2.3.2. Erőátviteli berendezések 35 óra 

Tengelykapcsoló 



166 

 

a tengelykapcsoló ki- és beszerelése 

a tengelykapcsoló működtetése 

nyomó működtetésű tengelykapcsoló szerkezet 

húzó működtetésű tengelykapcsoló szerkezet 

automatikus utánállítású tengelykapcsoló  

a tengelykapcsoló játék beállítása 

a hidraulikus rendszer légtelenítése 

a tengelykapcsoló hibatáblázata 

önműködő tengelykapcsolók 

Nyomatékváltó 

a nyomatékváltó ki- és visszaszerelése 

a nyomatékváltó szét- és összeszerelése 

a nyomatékváltómű javítása 

ház 

tengelyek 

fogaskerekek 

szinkronberendezések 

csapágyak 

kapcsolórudak és villák 

olajcsere, olajszint ellenőrzés 

nyomatékváltó hibatáblázata 

Automata nyomatékváltó 

felépítése, működési elve 

a hajtómű folyadékszintjének ellenőrzése, beállítása 

ATF olajcsere 

az automatikus hajtómű hibatáblázata 

Kardánhajtás 

lehetséges hibák és kijavítási módjaik 

a kardántengely le- és felszerelése 

a kardántengely szét- és összeszerelése 

a kiegyensúlyozás ellenőrzése 

közbenső csapágyazás 

Féltengelycsuklók 

fajtái, működési elvük 

szöghibamentes hajtási megoldások 

Rzeppa csukló szerelése 

kettős kardáncsukló (iker keresztes) szerelése 

féltengelycsukló ki- és beszerelése 

féltengelycsukló szétszerelése, hibafelvételezése 

Kiegyenlítőművek 

kiegyenlítőmű feladata, szükségessége, működése 

a kiegyenlítőművek csoportosítása 

kúpkerekes kiegyenlítőmű szerelése 

homlokkerekes kiegyenlítőmű szerelése 

kapcsolható kiegyenlítőmű-zár, önzáró kiegyenlítőművek 

összkerékhajtás 

automatikusan kapcsolódó 

állandó 

 

2.3.3. Futóművek és kormányberendezések 28 óra 
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Futóművek 

hátsó futóművek szerelése 

első futóművek szerelése 

futóművek geometriája 

merev kerékfelfüggesztés 

független kerékfelfüggesztés 

keresztirányú, lengőkaros kerékfelfüggesztés 

hosszirányú, lengőkaros kerékfelfüggesztés 

ferde lengőkaros kerékfelfüggesztés 

független kerékfelfüggesztés a hátsó tengelyeknél 

elektronika a kerékfelfüggesztésnél 

kerékszerkezetek 

gumiabroncsok 

gumiabroncsok méreteinek jelölése 

keréktárcsák és jelölésük 

kerékagy csapágyazási megoldások 

kerékcsapágyak ki- és beszerelése 

lengőkarszilentek ki- és beszerelése 

gömbcsuklók ki- és beszerelése 

Rugózás 

laprugók 

csavarrugók 

torziós rugók 

gumirugózás 

légrugó 

folyadék-gáz rugó 

stabilizátor 

lengéscsillapítók 

rugók és lengéscsillapítók szerelésének szabályai 

Kormányzás 

a kormányzás feladata 

kormányszerkezetek 

kormánygépek szétszerelés, hibafelvételezése, összeszerelése 

szervokormányok 

hidraulikus  

elektro-hidraulikus 

elektro-mechanikus 

összkerék-kormányzás 

 

2.3.4. Fékrendszerek 28 óra 

Fékek csoportosítása 

kerékfékek 

dobfékek 

merevnyerges és úszónyerges tárcsafékek 

hidraulikus fékek 

főfékhenger 

csővezetékek 

kerékfékhengerek 

kétkörös, hidraulikus fékberendezések 

fékrásegítés 
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fékerő-szabályozás 

fékfolyadék 

blokkolásgátlás 

rögzítőfékek 

korszerű fékszerkezetek szerelése 

blokkolásgátló berendezés (ABS) 

blokkolásgátló berendezés légtelenítése 

elektro-mechanikusrögzítőfék 

elektronikus menetstabilizáló rendszer (ESP) 

elektronikus fékerő-elosztó (EBV) 

elektronikus vészfékasszisztens (EBA) 

fékhatásmérés 

fékvizsgálat közúton történő méréssel 

fékvizsgálat görgős fékpadon 

M1, N1 járműkategória egységes fékvizsgálati technológiája (EFT) 

nemzetközi forgalomban résztvevő gépkocsik vizsgálata 

légfékek 

a légfékszerelvények szerkezete és működése 

a terheléssel arányos fékerő-szabályozás 

kerékfék-működtető berendezése 

pótkocsifékek 

kipufogófék 

 

2.3.5. Elektromos berendezések szerelése 56 óra 

Alapismeretek 

hibakeresés oszcilloszkóppal 

hibakeresés multiméterrel 

A gépjármű elektromos berendezései 

a világítóberendezés szerelése, hibakeresése 

áramellátó berendezés szerelése, hibakeresése 

háromfázisú váltakozóáramú generátor 

feszültségszabályozás ellenőrzése 

indítóakkumulátor vizsgálata 

indítóberendezés szerelése, hibakeresése 

Jeladók és beavatkozók vizsgálata 

motorfordulatszám jeladó 

vezérműtengely jeladó 

kerékfordulatszám jeladó 

fojtószelepállás potencióméter és kapcsoló 

gázpedálszenzor 

levegő-hőmérséklet érzékelő 

hűtőfolyadék hőmérséklet érzékelő 

levegő mennyiség és levegő tömegáram mérés 

kopogásszenzor 

lambdaszonda vizsgálata 

befecskendező szelep ellenőrzése 

üresjárati szabályozó ellenőrzése 

A gépjármű elektronikus vezérlő és szabályozó rendszerei 

motorvezérlő egység vizsgálata 

elektronikus gyújtási rendszerek működése, vizsgálata 
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dízel izzító berendezés működése, vizsgálata 

kombinált gyújtás- és keverékképző rendszerek 

központi befecskendező rendszer javítása 

hengerenkénti befecskendező rendszer javítása 

dízel EDC rendszerek vizsgálata 

blokkolásgátló rendszerek javítása 

kipörgésgátló rendszerek javítása 

ESP menetdinamikai rendszer javítása 

korszerű fékszerkezetek szerelése 

elektro-mechanikusrögzítőfék 

elektronikus fékerő-elosztó (EBV) 

elektronikus vészfékasszisztens (EBA) 

biztonsági elektronika (légzsák és övfeszítő rendszer) javítása 

komfortelektronika vizsgálata, javítása 

utastéri hűtő/fűtő rendszer javítása 

Adatbusz hálózatok vizsgálata 

a különböző adatbusz hálózatok jellemzői, működésük 

a CAN hálózat fizikai felépítése, kialakítása 

meghibásodások a buszvonalaknál 

adatbusz hálózatok diagnosztikája 

Korszerű járműtechnika, vezetőtámogató asszisztens rendszerek diagnosztikai vizsgálata 

adaptív sebességszabályozás 

sávváltási asszisztens 

sávtartó asszisztens 

sávelhagyás figyelmeztető rendszer 

gumiabroncs nyomás figyelés 

integrált aktív kormányzási rendszer 

adaptív világító rendszerek 

holttér figyelés 

 

10422-16 Járműdiagnosztika/Járműdiagnosztika gyakorlata 

124 óra 

4 ó/hét 

3. A járműdiagnosztika gyakorlata tantárgy 124 óra 

 

3.1. A tantárgy tanításának célja 

A szakmai gyakorlati képzés célja az, hogy a tanulókat az adott szakmában felkészítse az 

önálló, megfelelő minőségű munkavégzésre. A szakmai gyakorlat oktatása során fel kell 

eleveníteni az adott tevékenység elvégzéséhez kapcsolódó elméleti ismereteket is. 

Szakmai gyakorlati tárgyként alakítsa ki a műszaki életben elengedhetetlenül szükséges 

belső igényességet, lelkiismeretes és felelősségteljes munkavégzést, fejlessze a 

problémamegoldó készséget.  

A járműdiagnosztika tevékenység olyan műszaki-gazdasági tevékenység, mely tartalmazza 

a közúti gépjárművek, ezen belül a gépkocsiknak valamennyi gépészeti, villamos és 

elektronikus egységére kiterjedő diagnosztikai, műszaki állapotvizsgálati, hibafeltárási és 

felújítási műveleteit, valamint az ezekhez kapcsolódó ügyviteli feladatokat. 
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Jellemzőek a mérési feladatok, amelyekben már a számítógép alkalmazása is szükséges. A 

műszaki újdonságok felismerésére és megértésére kell törekedni, ehhez magyar és idegen 

nyelvű műszaki leírásokat, rajzokat kell értelmezni. 

A diagnosztika az autó teljes körű, mély ismeretét feltételezi: a szerkezet- és a 

működésismeretet egyaránt. A diagnosztikai módszerekkel nyert információk értékelése, az 

okok feltárása a vizsgálatot végző széles szakmai tudását igényli, amelybe többek között 

beletartozik a méréstechnika, a dokumentációs ismeret, a számítástechnikai ismeret, az 

idegen nyelv ismerete és a logikus gondolkodás is. 

Fontos elsajátíttatni a korszerű diagnosztikai berendezések szakszerű használatát. Fel kell 

hívni a figyelmet a balesetmentes munkavégzésre, a vonatkozó tűzvédelmi és 

munkavédelmi előírások maradéktalan betartására. 

 

3.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Szakmai elméleti és gyakorlati tárgyak 

gépjármű-szerkezettan 

gépjármű-villamosságtan 

gépjárművizsgálat és –javítás 

járműdiagnosztika  

elektronikai és gépjármű elektronikai mérések gyakorlat 

komplex módon alkalmazásra kerülnek. 

A 10417-16-os modul Karbantartási gyakorlatok tantárgyon belül: mérés, ellenőrzés és 

szerelési gyakorlatok témakör, a Mérési gyakorlatok tantárgyból a villamos méréstechnikai 

alapismeretek és egyenáramú villamos alapmérések témakörök kerülnek felhasználásra. 

 

3.3. Témakörök 

3.3.1. Motordiagnosztika 48 óra 

Diagnosztikai alapfogalmak 

Motor mechanikai állapotvizsgálatok 

hengertömítettség és a hengerüzem összehasonlító vizsgálatok csoportosítása 

mélydiagnosztikai eljárások 

szelektív eljárások 

összetetten értékelő eljárások 

sűrítési végnyomás mérése 

nyomásveszteség mérése 

szívócső depresszió mérése 

kartergáz mennyiség mérése 

hengerteljesítmény különbség mérés 

üresjárati hengerteljesítmény-különbség mérés 

üresjárati hengerteljesítmény-különbség ΔHC méréssel 

terheléses hengerteljesítmény-különbség mérés 

elektromos relatív kompressziómérés 

Turbófeltöltő ellenőrzése, töltőnyomás mérése 

OBD, EOBD fedélzeti diagnosztika 

kipufogógáz-technika és fedélzeti állapotfelügyelet 

állandóan és időszakosan felügyelt rendszerek 

a katalizátor és a lambdaszonda fedélzeti állapotfelügyelete 

az égéskimaradás fedélzeti állapotfelügyelete 

kipufogógáz-visszavezetés fedélzeti állapotfelügyelete 

szekunderlevegő-rendszerek fedélzeti állapotfelügyelete 

a tüzelőanyaggőz kipárolgásgátló rendszerek fedélzeti állapotfelügyelete 
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az ODB csatlakozó és elhelyezése 

kommunikáció 

rendszerteszter 

hibakódok 

FreezeFrame 

hibatárolás 

hibakódok törlése 

MIL-lámpa üzemmódok 

Readiness-kódok (vizsgálati készenlét) 

Az Otto-motorok gázelemzése 

mért jellemzők és mértékegységeik 

gázemisszió diagnosztika 

mérőműszerek felépítése, működése, kalibrálása 

hatósági környezetvédelmi felülvizsgálat 

a hagyományos keverékképzésű Otto-motoros gépkocsik felülvizsgálata 

egyéb katalizátoros Otto-motoros gépkocsik felülvizsgálata 

szabályozott keverékképzésű, katalizátoros gépkocsik felülvizsgálata 

szabályozott keverékképzésű, katalizátoros, OBD rendszerrel felszerelt 

gépkocsik felülvizsgálata 

minősítés 

A dízelmotorok füstölésmérése 

a füstölésmérés elvi alapjai 

a füstölésmérő műszerek felépítése 

A és B móduszú mérések jellemzői 

szabadgyorsításos mérés 

dízel OBD 

Dízeldiagnosztika 

nem fedélzeti dízeldiagnosztika 

fordulatszám mérés lehetőségei 

elsőbefecskendezési szög mérése (statikus, dinamikus) 

szállításkezdet mérése 

nyomáshullám diagnosztika 

elektronikus irányítású dízelbefecskendező rendszerek vizsgálata 

szivattyú-fúvóka egység (PDE) vizsgálata 

közös nyomásterű (CR) befecskendező vizsgálata 

az alacsony-nyomású rendszer vizsgálata 

a nagynyomású rendszer vizsgálata 

a rendszernyomás mérése 

a befecskendező szelepek (injektorok) vizsgálata 

a nagynyomású szivattyú vizsgálata motoron és próbapadon 

nagynyomású szivattyú nyomás- és mennyiségszabályozó szelepeinek vizsgálata 

nagynyomású szivattyú szét- és összeszerelése, hibafelvételezése 

befecskendező szelepek (CRI) szét- és összeszerelése, hibafelvételezése 

fedélzeti EDC diagnosztika 

egyéb EDC rendszerek vizsgálata 

jeladók, érzékelők, beavatkozók vizsgálata 

Tüzelőanyag-fogyasztás mérés 

országúti fogyasztás mérés 

próbapadi fogyasztás mérés 
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3.3.2. Futómű és fékdiagnosztika 28 óra 

Futómű-diagnosztika 

a futóműbemérés vonatkozási rendszere 

a kerékbeállítási paraméterek 

a tengelyhelyzet hibák 

futóműellenőrző műszerek 

méréstechnikai alapelvek 

a korszerű futóműellenőrző műszerek felépítése 

a mérőfejek felfogatása és a tárcsaütés kiegyenlítése 

futóművek bemérése 

előkészítő munkák a futóműbemérés előtt 

keréktárcsaütés-kompenzáció 

futóműmérés 

különleges mérési eljárások 

különleges mérőműszerek 

Lengéscsillapító-diagnosztika 

lengéscsillapító-vizsgálat a gépjármű ejtésével 

lengéscsillapító-vizsgálat a kerék lengetésével 

a dinamikus talperő-ingadozás mérése (EUSAMA) 

a mérés eredményét befolyásoló tényezők 

EUSAMA rendszerű lengéscsillapító-vizsgáló próbapad felépítése 

EUSAMA rendszerű lengéscsillapító-vizsgálat 

Fékberendezések diagnosztikai vizsgálata 

a fékvizsgálat módszereinek csoportosítása 

a minősítés elméleti alapjai 

a görgős fékerőmérő próbapad 

görgős fékerőmérő próbapadi méréssel végzett fékminősítés 

a kerékfékszerkezet működésének hatásossága 

a kerékfékerő-eltérés 

a kerékfékszerkezet erőingadozása 

a fékvizsgálat végrehajtása 

hasznos tudnivalók 

a fékrendszer hatósági vizsgálati technológiája 

a fékrendszer időszakos vizsgálatához alkalmazható mérő-adatgyűjtő berendezés 

az M1, N1 kategóriájú gépkocsik vizsgálati technológiája 

a nemzetközi forgalomban használt M2 és M3 kategóriájú légfékes 

személyszállító gépkocsik (autóbuszok) időszakos vizsgálatánál alkalmazandó, a 

légfékberendezés működőképességének megállapítására irányuló vizsgálat 

technológiája 

Kerékkiegyensúlyozás 

a kiegyensúlyozatlanság fajtái és megszüntetésének lehetőségei 

statikus kiegyensúlyozatlanság 

kvázistatikus kiegyensúlyozatlanság 

nyomaték- kiegyensúlyozatlanság 

dinamikus kiegyensúlyozatlanság 

a kiegyensúlyozatlanságot meghatározó mérőszámok 

kiegyensúlyozó gépek szerkezete és használata 

stabil kiegyensúlyozó berendezések 

mobil kiegyensúlyozó berendezések 

kiegyensúlyozás és kerékfutás-optimalizálási eljárások 
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„Matching-eljárás‖ 

kerékgerjesztési erő határértékre történő kiegyensúlyozási eljárás 

radikális talperőingadozást okozó kerékszerkezeti rendellenességek feltáró 

mérése 

a keréksúlyok 

A hidraulikus rendszerek diagnosztikája 

zárt rendszerű hidraulikus körök ellenőrző mérése 

nyitott rendszerű hidraulikus körök ellenőrző mérése 

Szervokormány-diagnosztika 

a gépjárművek időszakos hatósági vizsgálata 

a forgalomba helyezés és forgalomban tartás dokumentumai 

időszakos hatósági vizsgálat 

 

3.3.3. Villamos berendezések diagnosztikája 48 óra 

Az áramellátó és indítórendszer diagnosztikai vizsgálata 

az akkumulátor indítóképességének vizsgálata 

az indítórendszer komplex diagnosztikai vizsgálata 

a generátor vizsgálata 

a szabályozott feszültség mérése 

Gyújtásvizsgálat 

a gyújtásienergia-változás ellenőrző vizsgálata 

a gyújtásidőzítés ellenőrzése 

a gyújtórendszerben a villamosenergia-változás folyamatának diagnosztikai 

ellenőrzése 

az oszcilloszkópos gyújtásdiagnosztika áttekintő mérési technológiája 

mechanikus megszakítóval vezérelt gyújtás 

primeráram-vezérelt, elektromos gyújtás 

az oszcilloszkópos gyújtásvizsgáló műszeregység csatlakoztatása 

a gyújtásvizsgáló analóg oszcilloszkóp felépítése és csatakoztatása a 

hagyományos gyújtórendszerhez 

csatlakoztatás elosztó nélküli gyújtórendszerekhez 

Irányított rendszerek diagnosztikai vizsgálata 

soros diagnosztika 

ellenőrzési feladatcsoportok 

a rendszerteszterek és a diagnosztikai csatlakozó 

vezetőtájékoztatás 

a fedélzeti diagnosztika áramkörvizsgálata 

párhuzamos diagnosztika 

beavatkozó teszt 

periféria diagnosztika 

Fényvető-diagnosztika 

a fénykéve optikai tengelyének előírásos helyzete 

a diagnosztikai ellenőrzés technológiája 

a mérőhely és a gépkocsi előkészítése 

a kamera tájolása a gépkocsihoz 

az ellenőrzés műveletei 

Zaj szintmérés 

mérőberendezések használata, elvi működésük 

zajmérés tipusai 

közel téri zajszint mérésre vonatkozó előírások  
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A szakképzési kerettantervekről szóló 30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelet alapján 

 

 
 

Debrecen 2016. 
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A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos képzésben az első négy 

évfolyamra, azaz a 9-12. középiskolai évfolyamokra, kétévfolyamos szakképzésben az első 

évfolyamra, előírt tartalom) a(z) XXII. Közlekedésgépész ágazat alábbi szakképesítéseire 

egységesen vonatkozik: 

 

azonosítószám  megnevezés 

54 523 03  Közlekedésautomatikai műszerész 

54 525 01  Autóelektronikai műszerész 

54 525 02  Autószerelő 

54 525 03  Avionikus 

54 525 04  Dízelmotoros vasúti jármű szerelője 

54 525 05  Repülőgépész 

54 525 06  Repülőgépsárkány-szerelő 

54 525 07  Vasúti villamos jármű szerelője 

54 525 08  Vasúti vontatott jármű szerelője 

54 841 01  Hajózási technikus 

 

azonosítószám  megnevezés 

54 841 01  Hajózási technikus 

54 525 02  Autószerelő 

54 525 03  Avionikus 

54 525 09  Kocsivizsgáló 

54 525 10  Repülőgép szerelő 

54 525 11  Vasúti jármű dízelmotor-és hajtásszerelő 

54 525 12  Vasúti jármű szerkezeti és fékrendszer szerelője 

54 525 13  Vasúti jármű villamos rendszereinek szerelője 

 

I. A szakképzés jogi háttere 

A szakképzési kerettanterv 

– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 

– a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény, 

 

valamint 

– az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának 

eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Kormányrendelet, 

– az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 

217/2012. (VIII. 9.) Kormányrendelet, 

– a(z) 54 525 01 számú, Autóelektronikai műszerész megnevezésű szakképesítés szakmai 

és vizsgakövetelményeit tartalmazó rendelet  

alapján készült. 

 

II. A szakképesítés alapadatai 

 

A szakképesítés azonosító száma: 54 525 01 

Szakképesítés megnevezése: Autóelektronikai műszerész 

A szakmacsoport száma és megnevezése: 13. Közlekedés 

Ágazati besorolás száma és megnevezése: XXII. Közlekedésgépész 

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2 év 
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Elméleti képzési idő aránya: 50% 

Gyakorlati képzési idő aránya: 50% 

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 

– 5 évfolyamos képzés esetén: a 10. évfolyamot követően 140 óra, a 11. évfolyamot 

követően 140 óra;  

– 2 évfolyamos képzés esetén: az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra 

 

III. A szakképzésbe történő belépés feltételei 

 

Iskolai előképzettség: érettségi végzettség 

Bemeneti kompetenciák: — 

Szakmai előképzettség: — 

Előírt gyakorlat: — 

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek 

Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek 

 

IV. A szakképzés szervezésének feltételei 

 

Személyi feltételek 

A szakmai elméleti és gyakorlati képzésben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

törvény és a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény előírásainak megfelelő 

végzettséggel rendelkező pedagógus és egyéb szakember vehet részt.  

Ezen túl az alábbi tantárgyak oktatására az alábbi végzettséggel rendelkező szakember 

alkalmazható: 

 

 

Tantárgy Szakképesítés/Szakképzettség 

- - 

- - 

 

Tárgyi feltételek 

A szakmai képzés lebonyolításához szükséges eszközök és felszerelések felsorolását a 

szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (szvk) tartalmazza, melynek további részletei az 

alábbiak: Nincs. 

 

Ajánlás a szakmai képzés lebonyolításához szükséges további eszközökre és felszerelésekre: 

Nincs. 

 

V. A szakképesítés óraterve nappali rendszerű oktatásra 

 

A szakgimnáziumi képzésben a két évfolyamos képzés második évfolyamának (2/14.) szakmai 

tartalma, tantárgyi rendszere, órakerete megegyezik a 4+1 évfolyamos képzés érettségi utáni 

évfolyamának szakmai tartalmával, tantárgyi rendszerével, órakeretével. A két évfolyamos 

képzés első szakképzési évfolyamának (1/13.) ágazati szakgimnáziumi szakmai tartalma, 

tantárgyi rendszere, összes órakerete megegyezik a 4+1 évfolyamos képzés 9-12. középiskolai 

évfolyamokra jutó ágazati szakgimnáziumi szakmai tantárgyainak tartalmával, összes 

óraszámával. 

 

Szakgimnáziumi képzés esetén a heti és éves szakmai óraszámok: 
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évfolyam heti óraszám éves óraszám 

9. évfolyam 11 óra/hét 396 óra/év 

10. évfolyam 12 óra/hét 432 óra/év 

Ögy.   140 óra 

11. évfolyam 10 óra/hét 360 óra/év 

Ögy.   140 óra 

12. évfolyam 10 óra/hét 310 óra/év 

5/13. évfolyam 31 óra/hét 961 óra/év 

Összesen: 2739 óra 

 

Amennyiben a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló rendeletben a 

szakgimnáziumok 9-12. évfolyama számára kiadott kerettanterv óraterve alapján a kötelezően 

választható tantárgyak közül a szakmai tantárgyat választja a szakképző iskola akkor a 11. 

évfolyamon 72 óra és a 12. évfolyamon 62 óra időkeret szakmai tartalmáról a szakképző iskola 

szakmai programjában kell rendelkezni. 

 

évfolyam heti óraszám éves óraszám 

1/13. évfolyam 31 óra/hét 1116 óra/év 

Ögy   160 óra 

2/14. évfolyam 31 óra/hét 961 óra/év 

Összesen: 2237 óra 

 

 

(A kizárólag 13-14. évfolyamon megszervezett képzésben, illetve a szakgimnázium 9-12., és 

ezt követő 13. évfolyamán megszervezett képzésben az azonos tantárgyakra meghatározott 

óraszámok közötti csekély eltérés a szorgalmi időszak heteinek eltérő száma, és az óraszámok 

oszthatósága miatt keletkezik!) 
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A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként 

 

 

 

  

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 6,5 5,5 

140 

5 5 

140 

5 5 16 15 17 14 

160 

16 15 

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   

10007-16 Informatikai és 

műszaki alapok 

Műszaki informatika 

gyakorlat 
  1,5                               

Műszaki ismeretek 0,5                                 

Műszaki gyakorlatok   1                               

10320-16 Elektronikai 

berendezések 

Elektronika     1           0,5                  

Elektronikai gyakorlatok       1,5         
  

              

10321-16 Áramkörök ipari 

alkalmazása 

Elektronikus áramkörök     0,5     0,5                       

Ipari alkalmazástechnika           0,5     1                 

Ipari alkalmazástechnika 

gyakorlat 
      1     2     1,5               

10416-12 Közlekedéstechnikai 

alapok 

Közlekedési ismeretek 1                       1         

Műszaki rajz 2   1                   3         

Mechanika 1   1     1             3         
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Gépelemek-géptan 1         1     1       3         

Technológiai 

alapismeretek 
    2           1       3         

Elektrotechnika-

elektronika 
    1     2     1,5       4         

10417-12  Közlekedéstechnikai 

gyakorlatok 

Karbantartási gyakorlatok   3   3     1,5     1       10       

Mérési gyakorlatok             1,5     2,5       4       

10418-16 Járműkarbantartás 

Járműkarbantartás                     1         1   

Gazdasági ismeretek                     0,5         0,5   

Járműkarbantartás 

gyakorlata 
                      4         4 

10419-12  

Járműszerkezetek javítása 

Gépjármű szerkezettan                     3         3   

Járműszerkezetek javítása 

gyakorlat 
                      3         3 

Jármű diagnosztika és 

javítás 
                    1         1   

Járműdiagnosztika 

gyakorlata 
                      2         2 

10420-12 Autóelektronikai 

műszerész feladatai 

Autóelektronika elmélete                     5         5   

Autóelektronika 

gyakorlata 
                      4         4 

Autóelektronikai 

diagnosztika 
                    3         3   

Autóelektronika 

diagnosztikai gyakorlat 
                      2         2 

 

 

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 MODULOK FELOSZTÁSA ÉVFOLYAMOK SZERINT 
 

9. évfolyam 

 

10007-16 Informatikai és műszaki alapok/Műszaki ismeretek 

18 óra 

0,5 ó/hét 

1. Műszaki ismeretek tantárgy 18 óra 

 

1.1. A tantárgy tanításának célja 

 Szerezzenek alapvető elektrotechnikai ismereteket. Biztonságosan használják az 

elektrotechnikai alapfogalmakat. Ismerjék a villamos mennyiségek jelöléseit és azok 

mértékegységeit. A tanulók ismerjék meg az anyagok technológiai jellemzőit, 

megmunkálási lehetőségeit. Szerezzenek megfelelő képességet a szükséges és alkalmas 

technológiák kiválasztására. A tanulók ismerjék az alapvető műszaki rajz jelöléseket, 

legyenek képesek önálló egyszerű műhelyrajzok készítésére. Biztonságosan tudják 

felismerni, megkülönböztetni az egyes anyagokat. Tevékenységük során alkalmazzanak 

kézi szerszámokat, kisgépeket a technológiai alapműveleteknél. A mechanikus és villamos 

kötések készítésénél fejlődjön kézügyességük, műszaki szemléletük. Legyenek tisztában a 

minőségbiztosítás jelentőségével, ismerjék alapvető módszereit. 

 

1.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

 A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és szakmai 

tartalmakra épül. 

 

1.3. Témakörök 

1.3.1. Egyenáramú áramkörök 6 óra 

 Az atom szerkezete. 

A villamos töltés fogalma. 

Feszültség és potenciál. 

Az elektromos áram, áramerősség. 

Ellenállás és vezetés. 

Vezető, szigetelő és félvezető anyagok. 

Az elektromos áram hatásai. 

Áramkör, mérések az áramkörben. 

Ohm törvénye. 

Az ellenállás függése a vezető méreteitől és anyagától. 

Az ellenállás hőmérsékletfüggése. 

Az ellenállás, mint alkatrész. 

Villamos munka. 

A fogyasztók teljesítménye. 

Hatásfok. 

Ellenállások terhelhetősége. 

A hurok törvény. 
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Ellenállások soros kapcsolása. 

Eredő ellenállás. 

Feszültségosztó. 

Potenciométer. 

Feszültségmérő méréshatárának kiterjesztése. 

A csomóponti törvény. 

Ellenállások párhuzamos kapcsolása. 

Áramosztó. 

Árammérő méréshatárának kiterjesztése. 

Vegyes kapcsolások. 

Az áram hőhatása. 

Az áram vegyi hatása. 

Elektrolízis. 

Galvánelemek. 

Akkumulátorok. 

Villamos tér. 

Coulomb törvénye. 

Villamos térerősség. 

Jelenségek villamos térben: kisülés, csúcshatás, megoszlás, árnyékolás. 

Kapacitás. 

Kondenzátor. 

Kondenzátorok kapcsolásai. 

Kondenzátorok üzemállapotai. 

Kondenzátorban tárolt energia. 

Kondenzátorok típusai. 

 

1.3.2. Mágneses tér és váltakozó áram  3 óra 

 Mágneses tér. 

Állandó mágnes. 

Vezeték és tekercs mágneses tere. 

Mágneses indukció és fluxus. 

Mágneses gerjesztés és térerősség. 

Anyagok viselkedése a mágneses térben. 

Anyagok csoportosítása, mágneses permeabilitás. 

Mágnesezési görbe. 

Mágneses kör. 

A mágneses tér és az áram kölcsönhatása. 

Az elektromágneses indukció. 

Mozgási és nyugalmi indukció. 

Önindukció. 

Kölcsönös indukció. 

Induktivitások soros és párhuzamos kapcsolása. 

Induktivitások be- és kikapcsolási folyamatai. 

Váltakozó feszültség előállítása. 

Váltakozó feszültség és áram jellemzői. 

Ellenállás váltakozó áramú körben. 

Induktivitás váltakozó áramú körben. 

Fáziseltérés a tekercs árama és feszültsége között. 

Induktív reaktancia. 

Kapacitás váltakozó áramú körben. 
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Fáziseltérés a kondenzátor árama és feszültsége között. 

Kapacitív reaktancia. 

Impedancia. 

Váltakozó áramú teljesítmények. 

 

1.3.3. Szakrajz alapjai 3 óra 

 Műszaki dokumentáció, műszaki rajz célja, feladata. 

Műszaki rajzeszközök és használatuk. 

Szabványosítás, a műszaki rajz formai jellemzői. 

Szabványos rajzlapméretek. 

A műszaki rajzokon használatos vonalak. 

Szabványbetűk, számok és jelek. 

Feliratmező kialakítása. 

Rajzdokumentáció nyilvántartása. 

Vetületi, látszati és axonometrikus kép. 

A méretmegadás elemei. 

Méretarány. 

A méretezés alapelvei. 

Lemeztárgyak ábrázolása. 

Szögek szerkesztése. 

Merőlegesek és párhuzamosok szerkesztése. 

Szakasz osztása. 

Egyenes vonalú síkidomok szerkesztése. 

Görbe vonalú síkidomok szerkesztése. 

A műszaki vázlat jellemzői, eszközei. 

Lemeztárgy műszaki vázlata. 

A vetületi ábrázolás alapjai. 

Merőleges vetítés, képsíkok. 

Síklapú testek ábrázolása. 

Forgástestek vetületi ábrázolása.  

Ábrázolás metszetekkel. 

Gépelemek ábrázolása. 

Csavar, csavarkötés, csavarbiztosítás ábrázolása. 

Ék, retesz, bordáskötés ábrázolása. 

Szegek, csapszegek ábrázolása. 

Csapágyak ábrázolása. 

Fogazott gépelemek ábrázolása. 

Nem oldható kötések ábrázolása. 

Hegesztési varratok ábrázolása. 

 

1.3.4. Fémek és ötvözetek 2 óra 

 Fémek általános tulajdonságai. 

Fémek csoportosítása fizikai jellemzőik alapján. 

A villamosiparban használt fontosabb könnyűfémek, színesfémek. 

Halmazállapot, olvadáspont. 

Olvadás, dermedés, kristályosodási formák. 

Színfém és ötvözet. 

Szilárdulási görbe, szövetszerkezet. 

Ötvözetek jellemzése. 

Vas, réz, alumínium és ötvözeteik általános jellemzői. 
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A villamosiparban használt egyéb fémek általános jellemzői. 

Szilárdság, rugalmas és maradó alakváltozás. 

Szilárdsági tulajdonságok vizsgálata. 

Vas, réz, alumínium és ötvözeteik szilárdsági jellemzői. 

A villamosiparban használt egyéb fémek szilárdsági jellemzői. 

Megmunkálhatóság, alakíthatóság.  

Vas, réz, alumínium és ötvözeteik megmunkálási jellemzői. 

A villamosiparban használt egyéb fémek megmunkálási jellemzői. 

Hővezető képesség. 

Vas, réz, alumínium és ötvözeteik hővezetési jellemzői. 

A villamosiparban használt egyéb fémek hővezetési jellemzői. 

Korrózióállóság, vegyi reakciók különféle fémek esetén. 

Vas, réz, alumínium és ötvözeteik korrózió-állósági tulajdonságai. 

A villamosiparban használt egyéb fémek korrózió-állósági jellemzői. 

Elektromos vezetőképesség. 

Vas, réz, alumínium és ötvözeteik elektromos vezetőképessége. 

A villamosiparban használt egyéb fémek elektromos vezetőképessége. 

 

 

1.3.5.  Nemfémes anyagok 2 óra 

 Nemfémes anyagok általános tulajdonságai. 

Szerves és szervetlen anyagok jellemzői. 

Nemfémes anyagok hővezető, hőszigetelő jellemzői. 

Nemfémes anyagok elektromos vezetőképessége. 

Szigetelőanyagok tulajdonságai, jellemzői, csoportosítása. 

Villamos szilárdság. 

Gáznemű szigetelőanyagok: levegő, hidrogén, SF6. 

Levegő villamos szigetelési tulajdonságai. 

Hidrogén villamos szigetelési és egyéb jellemző tulajdonságai. 

SF6 villamos szigetelési és egyéb jellemző tulajdonságai. 

Folyékony szigetelőanyagok: olajok. 

Olajok villamos szigetelési és egyéb jellemző tulajdonságai. 

Szilárd szigetelőanyagok: üveg, porcelán, papír, textil, gumi. 

Üveg villamos szigetelési és egyéb jellemző tulajdonságai. 

Porcelán villamos szigetelési és egyéb jellemző tulajdonságai. 

Papír villamos szigetelési és egyéb jellemző tulajdonságai. 

Textil villamos szigetelési és egyéb jellemző tulajdonságai. 

Természetes és mesterséges gumi villamos szigetelési és egyéb jellemző tulajdonságai. 

Műanyagok jellemzői, csoportosításuk. 

Termoplasztikus műanyagok fajtái, jellemzői, előállítása, megmunkálása, alkalmazása. 

Hőre keményedő műanyagok jellemzői, fajtái, előállítása, megmunkálása, alkalmazása. 

 

1.3.6.  Minőségbiztosítás 2 óra 

 A minőség fogalma, jentősége a gazdaságban. 

A teljes körű minőségszabályozás. 

A minőségellenőrzés alapfogalmai. 

Gyakoriság és valószínűség. 

Statisztikai módszerek, adatok és felhasználásuk a minőségügyben. 

Minőség-ellenőrzés fogalma. 

A minőségellenőrzés típusai, jelentősége a minőségszabályozásban. 
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Végellenőrzés fogalma, módszerei. 

Mintavételi alapfogalmak. 

Minősítéses végellenőrzés, fogalma, típusai. 

A mintavétel megtervezése. 

A minősítés dokumentálása. 

Méréses végellenőrzés. 

Méréses gyártásközi ellenőrzés, jellemzői. 

Minősítéses gyártásközi ellenőrzés. 

Mintavétel és mintanagyság. 

Minőségszabályozás. 

Minőségpolitika. 

A minőségszabályozás stratégiái. 

A minőségszabályozásban alkalmazható módszerek. 

Minőségügyi rendszerek áttekintése. 

Eljárási utasítások fajtái, kidolgozása, jellemzői. 

Minőségügyi kézikönyv és szerepe a vállalat működésében. 

Minőségügyi szervezetek. 

A minőségtanúsítás fogalma, jelentősége, módszerei, eljárásai. 

A minőségtanúsítás feltételei. 

A vezetés szerepe a minőségügyi rendszer működtetésében. 

 

10416-12 Közlekedéstechnikai alapok /Közlekedési ismeretek 

36 óra 

1 ó/hét 

2. Közlekedési ismeretek tantárgy 36 óra 

 

2.1. A tantárgy tanításának célja 

A közlekedési alapismeretek tantárgy tanításának célja, hogy a tanulók ismerjék meg 

a legfontosabb közlekedési alágazatok, nevezetesen a közúti, a vasúti, a vízi és a légi 

közlekedés legfontosabb technikai jellemzőit. 

A tanulók a tanulási folyamat során sajátítják el az egyes közlekedési alágazatoknál 

alkalmazott technikai megoldásokat, azok történeti fejlődését azok jelenségeit és 

folyamatait. 

Továbbá ráirányítani a tanulók figyelmét az egyes közlekedési alágazatok közötti 

kapcsolatrendszerre. 

Ismerjék meg a tanulók az egyes ágazatok előnyeit és hátrányait más ágazatokkal 

való összehasonlítás kapcsán, mind gazdaságossági, mind környezetvédelmi, 

valamint a szállítandó személyek illetve áruk mennyiségének figyelembevétele 

alapján. 

Felhívni a tanulók figyelmét a biztonságos közlekedés megvalósításának feltételeire, 

valamint a közlekedésbiztonságot befolyásoló tényezőkre. 

Lehetőséget biztosítani a tanulók számára, hogy az egyes közlekedési területek 

megismerése során el tudja dönteni, hogy tanulmányait mely szakirányban kívánja 

folytatni. 

 

2.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Történelem (közlekedéstörténet, gazdaságtörténet, technikatörténet, 

tudománytörténet); 
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Fizika, kémia, biológia 

 

2.3. Témakörök 

2.3.1. Közlekedéstörténet, közlekedési fogalmak 8 óra 

Közlekedéstörténet 

A közúti közlekedés kialakulása és fejlődése 

A vízi közlekedés kialakulása és fejlődése 

A vasúti közlekedés kialakulása és fejlődése 

A légi közlekedés története 

A közlekedés fogalma, felosztása. Közlekedési alapfogalmak 

A közlekedés fogalma, feladata, értelmezése 

A közlekedés felosztása 

Közlekedési alapfogalmak 

A közlekedési alágazatok átfogó jellemzése 

A közúti közlekedés 

A vasúti közlekedés 

A vízi közlekedés 

Közlekedésbiztonság  

A közlekedésbiztonságot befolyásoló tényezők 

Az aktív biztonság 

A passzív biztonság 

2.3.2. A közúti, a vasúti, a vízi és a légi közlekedés technikája 20 óra 

A közúti közlekedés technikája 

A közúti pálya 

A közutak osztályozása 

A közúti pályával kapcsolatos alapfogalmak 

A közúti járművek 

A közúti járművek csoportosítása 

A közúti járművek szerkezete és felépítése 

Otto- és dízelmotorok működése 

A közúti közlekedés kiszolgáló létesítményei 

Tehergépjárművek 

A közúti járművek fontosabb paraméterei 

A közúti közlekedés kiszolgáló létesítményei 

A vasúti közlekedés technikája   

A vasúti közlekedés felosztása 

A vasúti pálya 

Az alépítmény 

A felépítmény részei 

A felépítmény alapfogalmai 

Vágánykapcsolások 

Különleges felépítmények 

A vasúti járművek 

Vasúti vontatójárművek 

A vasúti vontatott járművek szerkezete 

A vasúti vontatott járművek típusai 

A vasúti közlekedés kiszolgáló létesítményei 

A vízi közlekedés technikája 

A vízi közlekedés csoportosítása 

A vízi közlekedés pályája, vízi utak 
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Belvízi hajóutak 

Tengeri hajóutak 

A vízi közlekedés járművei 

A hajók felépítése 

A hajók fő méretei 

A hajók haladása, irányítása és egyéb berendezései 

A mai hajók csoportosítása 

A vízi közlekedés kiszolgáló létesítményei 

Kikötő, dokkok 

Hajógyárak 

A légi közlekedés technikája 

A légi közlekedés felosztása 

A légi közlekedés pályája 

A légi közlekedés járművei 

A légi járművek csoportosítása 

A repülőgépek osztályozása 

A repülőgépek szerkezete 

A légi közlekedés kiszolgáló létesítményei 

A repülőgépek osztályozása 

A repülőgépek szerkezete 

2.3.3. A járművek menetellenállásai 8 óra 

A gördülési ellenállás és legyőzéséhez szükséges teljesítmény 

A légellenállás és legyőzéséhez szükséges teljesítmény 

Az emelkedési ellenállás és legyőzéséhez szükséges teljesítmény 

A hajtómű ellenállás 

A járművek menetdinamikája 

A gépjármű haladása ívmenetben-kicsúszási és kiborulási határsebesség számítása 

 

10416-12 Közlekedéstechnikai alapok /Műszaki rajz 

72 óra 

2 ó/hét 

3. Műszaki rajz tantárgy 72 óra 

 

3.1. A tantárgy tanításának célja 

Műszaki rajzok segítségével közli a tervező az alkatrészre, részegységre vonatkozó 

kialakítási, megmunkálási előírásait a kivitelező szakmunkásokkal. Javításkor, felújításkor 

az eredeti állapot visszaállításához szükséges, hogy a javítást végző szakember az eredeti 

vagy a felújítási dokumentációban szereplő műszaki rajzokat olvasni, használni tudja. 

Szintén fontos, hogy egy alkatrész legyártásához olyan, szabványosan beméretezett, a 

szakrajzi előírásoknak megfelelő vázlatot, vagy műszaki rajzot tudjon készíteni a tanuló, 

amely alapján azt az alkatrészt le tudják gyártani. A tantárgy fejleszteni igyekszik a tanuló 

térszemléletét is. 

A tantárgy célja, hogy a gépészeti rajzok mellett a szakmaspecifikus villamos kapcsolási 

rajzok sajátosságait is megismertesse a leendő szakemberekkel, mivel a jó kapcsolási 

rajzolvasási készség feltétele az eredményes hibafeltárási folyamatnak. 

Az alapismeretek elsajátítása után mutassa be a tanulóknak a korszerű számítógépes 

rajkészítési eljárásokat. 
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3.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Kapcsolódó közismereti tartalmak:  

Matematika tantárgyból: 

Geometriai mértékegységek 

Elemi geometria, síkidomok és szerkesztésük: nevezetes szögek, szögszerkesztések, 

szögfelezők, háromszög, négyszögek, sokszögek, kör, körcikk. Síklapú testek, 

görbefelületű testek. 

 

3.3. Témakörök 

3.3.1. Síkmértani szerkesztések és vetületi ábrázolás 24 óra 

A műszaki ábrázolás eszközei: rajzlapméretek ismertetése, feliratmezők fajtái és 

kialakításuk, darabjegyzék, rajzeszközök (rajztábla, ceruzák, vonalzók, 

görbevonalzók, betűsablonok, körző, stb.) 

A műszaki ábrázolás alapelemei: vonalfajták, vonalvastagság, szabványosítás, 

méretarány. Szabványírás alkalmazása a géprajzokon. A méretmegadás elemei, 

méretarány. 

Műszaki vázlatkészítés, szabadkézi vázlat. 

Síkmértani szerkesztések: szögek, szakaszok, merőlegesek és párhuzamosok, 

síkidomok és szerkesztésük. 

Térbeli alakzatok, térelemek ábrázolása: Síklapú és a forgástestek fajtáinak 

bemutatása, a különböző alakzatok ábrázolási módjai. Vetítési módok. 

Két- és három képsíkos ábrázolás 

síklapú testek (kocka, hasáb, gúla) vetületi ábrázolása teljes és csonkolt kivitelnél 

forgásfelületek ábrázolása( henger, kúp, gömb) 

Axonometrikus ábrázolás: az axonometrikus kép keletkezése módszerei. 

Síklapú testek (kocka, hasáb, gúla) ábrázolása axonometrikusan teljes és csonkolt 

kivitelnél 

Görbe felületű testek ( henger, kúp, gömb) axonometrikus ábrázolása. 

Síklapú testek (hasáb, gúla) döfése egyenessel, síkmetszése, palástkiterítése, áthatása. 

Forgástestek döfése egyenessel, síkmetszése, palástkiterítése, áthatása. A témakör 

részletes kifejtése 

 

3.3.2. Metszeti ábrázolás 24 óra 

A metszet keletkezése és ábrázolása 

Az egyszerű metszet fajtái 

Teljes metszet létrehozása, vízszintes, függőleges és ferdesíkú metszetek készítése, 

jelölési módok 

Részmetszet, kitörés ábrázolása 

Félmetszet, félnézet, félnézet-félmetszet ábrázolási módok 

Összetett metszetek: lépcsős metszet, befordított metszet, befordított lépcsős metszet, 

kiterített metszet 

Szelvények rajzolásának módozatai: A nézet kontúrvonalain belül megrajzolt 

szelvény. A vetületen kívül rajzolt szelvények: a metszősík nyomvonalán, elcsúsztatott 

helyzetben és a párhuzamos metszősíkú szelvények. 

A metszeti ábrázolás sajátos szabályai: az anyagfajtától független metszetjelölések, 

nem metszendő alkatrészek, részletek (küllők, bordák, csapok, csavarok, csigák, ékek, 

fogantyúk, görgők, golyók, huzalok, karok, láncok, lemezek, orsók, rudak, szegecsek, 

szegek, tengelyek). 

Összeállítási rajz készítése az előzetesen tanult szabályok alkalmazásával. 
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Tárgyrészletek rajzolása: Kiemelt részlet, ismétlődő elemek, síkfelületek jelölése, 

mozgó alkatrészek szélső helyzete, csatlakozó alkatrészek. A témakör részletes 

kifejtése. 

 

3.3.3. Méretmegadás, felületminőség, tűrések és illesztések  24 óra 

A méretmegadás általános szabályai: méretvonal, méretsegédvonal, méretszám 

elhelyezése, megadása  

Különleges méretmegadások, egyszerűsítések: méretmegadások érintőkkel, kiadandó, 

magától értetődő és tájékoztató méretek megadása, egyenlő osztású távolságok 

méretmegadása, fél méretvonalak alkalmazása, éltompítások megadása, stb. 

átmenő-, zsák-, süllyesztett furatok méretmegadása 

Lejtés és kúposság jelölése  

Recézés, felületkikészítés és hőkezelés megadása 

Központfurat, lekerekítés, beszúrás méretmegadása 

Mérethálózat felépítésének általános és speciális szabályai: láncszerű méretmegadás, 

bázistól induló méretmegadás, táblázatos és kombinált méretmegadás. Méretek 

elosztása a rajzon. 

Felületminőségi alapfogalmak. Egyenetlenségek, felületi érdesség értelmezése. A 

felületi érdesség megadása gépészeti rajzokon, jelölési módok. 

A mérettűrés értelmezése, alapfogalmak (méret, névleges méret, tényleges méret, 

felső- és alsó határméret, közepes méret, tűrés, felső határeltérés, alsó eltérés, 

tűrésezett méret). 

A tűrésmező elhelyezkedése az alapvonalhoz viszonyítva. 

Hosszméretek és szögméretek tűrése, lejtés és kúposság tűrésmegadása. 

Tűrés alapsorozatok táblázatos megadása, tűrésezetlen méretek pontossága. 

Az illesztés alapfogalmai, az egységes tűrés-, és illesztési rendszerek felépítése 

(alapeltérések, illesztési rendszerek, az illesztések jelölése, csap és lyuktűrések 

táblázata) 

Alak és helyzettűrések értelmezése, jelölései, megadása. 

 

10416-12 Közlekedéstechnikai alapok /Mechanika 

36 óra 

1 ó/hét 

4. Mechanika tantárgy 36 óra 

 

4.1. A tantárgy tanításának célja 

A mechanika tantárgy tanításának célja, hogy fejlessze a tanulók logikai készségét, 

alapozza meg a szakmai tantárgyak feldolgozását. A tanulók tanulási folyamata 

fejlessze tovább a fizika tantárgyban megismert természettudományos szemléletet, 

alakítson ki általános műszaki szemléletmódot. Ismertessen meg a tantárgy 

programjában felsorolt műszaki fogalmakkal, összefüggésekkel, törvényekkel és azok 

alkalmazásaival, készítse fel a tanulókat a műszaki dokumentációk (táblázatok, 

szabványok, diagramok) értelmezésére és használatára, alakítson ki olyan készségeket, 

amelyek segítségével legyenek képesek képzeletük, gondolatuk, adott szerkezetek 

egyszerűsített rajzi megjelenítésére. 

Alapozó tárgyként alakítsa ki a műszaki életben elengedhetetlenül szükséges belső 

igényességet, lelkiismeretes és felelősségteljes munkavégzést, fejlessze a számítási 

feladatok, szerkesztések, méretezések algoritmusát és a problémamegoldó készséget. A 



 

 190 

gyakorlati feladatok közös megoldása mutasson rá az adott feladatok többféle 

megoldási lehetősége által felkínált önellenőrzés fontosságára, fejlessze a tanulók 

számolási készségét, biztonságát és a nagyságrendi érzék kialakulását. 

Ki kell fejleszteni a műszaki életben alkalmazott mértékegységek alkalmazásának 

készségét, a tanulók esztétikai érzékét a szerkesztési és számítási feladatok áttekinthető, 

szép kivitelű megoldásaira. 

Az alapösszefüggések gyakorlatias alkalmazásával alakítson ki olyan készségeket, 

amelyek segítségével képesek lesznek a tanulók egyszerűbb alkatrészek terhelésének 

megállapítására. 

 

4.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy alapozó jellegénél fogva a közismereti tantárgyakra, azok közül is elsősorban 

a matematikára és a fizikára épül. 

A Matematika tantárgyból: 

az algebrai műveletek 

a geometriai alapfogalmak és alapszerkesztések 

az elsőfokú egyenletek 

és a vektorok témaköreire épít a Mechanika tantárgy. 

A Fizika tantárgyból: 

a mozgások 

és a dinamika alapjai témakörökre épít a Mechanika tantárgy 

 

4.3. Témakörök 

4.3.1. Merev testek általános statikája  18 óra 

Bevezetés  

a mechanika tárgya 

a mechanika felosztása, elemei 

a tantárgy tanulásának célja, jelentősége 

mértékegységek a mechanikában 

a számító- és szerkesztő eljárások parallel alkalmazása 

Statikai alapfogalmak, 

Erő 

fogalma 

fajtái 

jelölések 

mértékegységek 

tulajdonságok 

Forgató nyomaték 

fogalma 

meghatározása 

értelme 

Erőpár 

fogalma 

hatása 

forgatónyomatéka 

Erőrendszerek 

fogalma, 

összetevői, 

fajtái, 

az erőrendszer eredője 
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A statika alaptételei 

erőháromszög tétele 

két erő egyensúlyának feltétele 

egyensúlyi erőrendszer hozzáadása, eltávolítása 

hatás-ellenhatás törvénye 

Az erő összetevőkre bontása 

szerkesztéssel (vektorháromszög módszer) 

szerkesztéssel (paralelogramma módszer) 

számítással 

Síkbeli erőrendszerek 

Az erő áthelyezése 

Az erők összegzése 

Közös hatásvonalú erők eredője 

Közös metszéspontú erők eredője 

meghatározás vektorsokszög módszerrel, 

meghatározás számítással. 

Közös metszéspontú erőrendszer egyensúlya 

három erő egyensúlya, 

a testek egyensúlyának meghatározása szerkesztéssel, 

a testek egyensúlyának meghatározása számítással. 

Párhuzamos erők eredője 

meghatározás számítással a nyomatéki tétel segítségével, 

meghatározás vektor- és kötélsokszög segítségével, 

a nyomaték szerkesztése kötélsokszöggel. 

A súlypont és a súlyvonal fogalma 

Tetszőleges síkidom statikai (elsőrendű) nyomatékának kiszámítási elve 

Egyszerű síkidomok statikai nyomatéka 

A síkidomok súlypont meghatározásának elve 

Egyszerű síkidomok súlypontjának meghatározása 

összetett síkidomok tömegközéppontjának meghatározása számítással, 

összetett síkidomok tömegközéppontjának meghatározása szerkesztéssel. 

A stabilitás (állékonyság) fogalma és gyakorlati jelentősége 

 

4.3.2. Síkbeli egyensúlyi szerkezetek 18 óra 

A kényszerek fajtái és jellemzői 

A reakcióerő támadáspontjának nagysága és értelme 

támasz, 

kötél, 

statikai rúd, 

csukló és  

befogás esetén 

Három, közös síkban fekvő erő egyensúlyának feltételei 

Az egyensúly feltételének meghatározása számítással 

Három erő egyensúlyának meghatározási módszere szerkesztéssel 

Kéttámaszú tartók 

Alapfogalmak 

fogalma, 

szabványos jelölések, 

támaszköz (fesztáv), 

konzol, 
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terhelési módok. 

Párhuzamos, koncentrált erőkkel terhelt kéttámaszú tartó 

a reakcióerők meghatározása szerkesztéssel és számítással, 

a veszélyes keresztmetszet helyének meghatározása, 

a maximális hajlító nyomaték meghatározása számítással és grafoanalitikus 

módszerrel, 

A kötélábra, a vektorábra, a nyíróerő ábra és a nyomatéki ábra léptékhelyes 

megszerkesztése. 

Egyenletesen megoszló erőrendszerrel terhelt kéttámaszú tartó 

a reakcióerők meghatározása szerkesztéssel és számítással, 

a veszélyes keresztmetszet helyének meghatározása szerkesztéssel és számítással, 

a maximális hajlító nyomaték meghatározása számítással és grafoanalitikus 

módszerrel, 

A kötélábra, a vektorábra, a nyíróerő ábra és a nyomatéki ábra léptékhelyes 

megszerkesztése. 

Vegyes terhelésű kéttámaszú tartó 

A reakcióerők meghatározása szerkesztéssel és számítással, 

a veszélyes keresztmetszet helyének meghatározása szerkesztéssel és számítással, 

a maximális hajlító nyomaték meghatározása számítással és grafoanalitikus 

módszerrel, 

a kötélábra, a vektorábra, a nyíróerő ábra és a nyomatéki ábra léptékhelyes 

megszerkesztése. 

Egyik végén befogott tartók 

Alapfogalmak 

a befogott tartó fogalma, 

szabványos jelölések, 

terhelési módok, 

a befogás reakciói. 

Párhuzamos, koncentrált erőkkel terhelt befogott tartó 

a reakcióerő meghatározása szerkesztéssel és számítással, 

a veszélyes keresztmetszet helyének meghatározása, 

a maximális hajlító nyomaték meghatározása számítással és grafoanalitikus 

módszerrel, 

a kötélábra, a vektorábra, a nyíróerő ábra és a nyomatéki ábra léptékhelyes 

megszerkesztése. 

Egyenletesen megoszló terhelésű befogott tartó 

a reakcióerő meghatározása szerkesztéssel és számítással, 

a veszélyes keresztmetszet helyének meghatározása, 

a maximális hajlító nyomaték meghatározása számítással és grafoanalitikus 

módszerrel, 

a kötélábra, a vektorábra, a nyíróerő ábra és a nyomatéki ábra léptékhelyes 

megszerkesztése. 

Vegyes terhelésű befogott tartó 

a reakcióerő meghatározása szerkesztéssel és számítással, 

a veszélyes keresztmetszet helyének meghatározása, 

a maximális hajlító nyomaték meghatározása számítással és grafoanalitikus 

módszerrel, 

a kötélábra, a vektorábra, a nyíróerő ábra és a nyomatéki ábra léptékhelyes 

megszerkesztése. 
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10416-12 Közlekedéstechnikai alapok /Gépelemek-géptan 

36 óra 

1 ó/hét 

5. Gépelemek-géptan tantárgy 36 óra 

 

5.1. A tantárgy tanításának célja 

A gépelemek-géptan tantárgy tanításának célja, a közlekedéstechnikai gyakorlatban 

szükséges készségek megszerzése, a gépészeti dokumentációk olvasásának, 

értelmezésének elősegítése. 

Az alapösszefüggések gyakorlatias alkalmazásával alakítson ki olyan szemléletet, amelyek 

segítségével képesek lesznek a tanulók alkatrészek terhelésének megállapítására, 

felhasználhatósági területeinek beazonosítására, az igénybevételeknek megfelelő 

karbantartási, üzemeltetési tapasztalatok megszerzésére. Alapozza meg, segítse elő a 

későbbi tanulmányok speciális ismereteinek elsajátításához, szükséges kötőelemeket, 

kötési és biztosítási módokat. 

A tantárgy feladata a műszaki életben előforduló alkatrészek, gépek, hajtásláncok 

felépítésének ismertetése. Járuljon hozzá a szakmában elfogadott és alkalmazott műszaki 

fogalmak helyes és szakszerű értelmezéséhez, tudatos alkalmazásához. Az elmélet és a 

gyakorlat koncentrációjának tantárgyi megteremtésével segítse kialakítani a tanulókban azt 

a készséget, hogy az ismereteket a gyakorlati munkában optimálisan hasznosítani tudja. 

 

5.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy alapozó jellegénél fogva a közismereti tantárgyakra, azok közül is elsősorban 

a matematikára és a fizikára épül, valamint a közlekedés technikai alapok modul 

tantárgyaival alkot szerves egységet. 

Matematika 

Fizika 

Műszaki rajz 

Metszeti ábrázolás 

Méretmegadás 

Jelképes ábrázolás 

Mechanika 

Statika 

Szilárdságtan 

Kinematika 

Technológiai alapismeretek 

Szereléstechnika 

Közlekedéstechnikai gyakorlatok 

Kötések 

Megmunkálás 

Szerelés 

 

5.3. Témakörök 

5.3.1. Bevezetés, kötőgépelemek, kötések, biztosítások 20 óra 

Bevezetés, a tantárgy tanulásának célja, témakörei, mértékegységek, szabványok. 

 Kötések feladata, osztályozásuk. 

 Szegecskötések, szegecsfajták. 

Szegecsek anyaga, osztályozásuk. 
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Szegecsek igénybevételei. 

Szegecskötések méretezése, kialakítása. 

Szegecskötések fajtái, szegecsek típusai alkalmazási területei. 

Szegecskötésekkel kapcsolatos szabványok. 

 Csavarok, csavarfajták. 

Csavarmenettel ellátott gépelemek. 

Csavarok feladata, fajtái. 

Csavarmenet modellek, menetprofilok csavarmenetek felosztása geometriai 

jellemzőik alapján. 

Erőhatások csavarkötésekben. 

Csavarok igénybevételei, anyagok megválasztási szempontjai. 

Csavarkötések méretezése. 

Meghúzási nyomatékok. 

Csavar és csavaranya biztosítások. 

Csavarokkal, csavarkötésekkel kapcsolatos szabványok 

 Mozgató orsók alkalmazása, szerkezeti kialakítása. 

 Csapszegek, szegek és rögzítő elemek. 

Helyzetbiztosítási elemek feladata, és követelményei. 

Csapszegek, szegek felosztása, igénybevételei. 

Csapszegek méretezése. 

 Ék és reteszkötések. 

Forgó alkatrészek oldható kötőelemeinek, feladata, fajtái. 

Ékkötés jellemzői, alkalmazhatósági feltételei. 

Felületi minőség, tűrés, illesztés, lejtés számítása. 

Ékkötés méretezése. 

Reteszkötések gyakorlati megoldásai, méretezése. 

 Sajtolt és zsugorkötések. 

Kötések alkalmazási területe. 

Illesztéstechnikai számítások. 

 

5.3.2. Rugók és lengéscsillapítók 6 óra 

Rugók feladata, alkalmazási területük. 

Rugók anyaga és jellemzőik. 

Hajlításra terhelt rugók. 

Csavarásra terhelt rugók. 

Húzó és nyomórugók. 

Rugókarakterisztikák. 

Egyszerű lengőrendszer, lengések, rezgések káros következményei. 

Lengéscsillapítók feladata. 

Lengéscsillapítók csoportosítása, kialakítása, működésük 

 

5.3.3. Csövek és csőszerelvények 10 óra 

Csövek anyaga és gyártása. 

Csővezetékek felhasználási területei, és követelményrendszere. 

Csővezetékek méretezése. 

Különböző anyagú csővezetékeknél alkalmazott csőkötési eljárások. 

Csővezetékek idomai, felfüggesztései. 

Csőkiegyenlítők, zajcsökkentők kialakítása. 

Áramlást szabályozó szerelvények feladata, fajtái. 

Csapok, szelepek szerkezeti kialakítása, működésük. 
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Nagynyomású tartályok feladata, szerkezeti kialakítása. 

Kisnyomású tartályok feladata, szerkezeti kialakítása 

 

Gyakorlatok 

 

10007-16 Informatikai és műszaki alapok/Műszaki informatika gyakorlat 

54 óra 

1,5 ó/hét 

1. Műszaki informatika gyakorlat tantárgy 54 óra 

 

1.1. A tantárgy tanításának célja 

A tanulók ismerjék meg a számítástechnika felhasználásának fő területeit, jelentőségét az 

ipari termelésben. Tudják felhasználni informatikai ismereteiket a mindennapi szakmai 

gyakorlatban. A tanulók ismerjék meg a számítógép hardver elemeit, legyenek képesek 

azok működtetésére. Ismerjék meg az operációs rendszereket, és azok alapvető jellemzőit. 

A tanulók ismerjék és alkalmazzák a különböző adathordozókat. Alkalmazzák az operációs 

rendszereket. Tudjanak kommunikálni a LAN, WAN hálózatokon is. Legyenek képesek 

irodai programcsomagot céljuknak megfelelően használni, ismerjék és tartsák be a 

szoftverhasználati jogokat. Tartsák fontosnak a hálózatba kapcsolt számítógép, valamint a 

hálózatba kerülő információ védelmét. Szerezzenek megfelelő alapot a szakmai 

informatikai feladatok megoldásához. Tudják fejleszteni, frissíteni szakmai tudásukat az 

internet adta lehetőségek segítségével. A tanulók legyenek képesek minél szélesebb körben 

alkalmazni a megszerzett informatikai ismereteiket. 

 

1.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és szakmai 

tartalmakra épül. 

 

1.3. Témakörök 

1.3.1. Informatikai alapismeretek 18 óra 

 Informatikai alapfogalmak. 

A Neumann-elvű számítógépek elvi felépítése. 

Központi egység és perifériák. 

Memória, vezérlő, aritmetikai egység, perifériák, háttértárak. 

Hardver alapismeretek. 

Az alapkonfiguráció kialakítása. 

Input és output egységek. 

Monitorok típusai, szöveges és grafikus üzemmód. 

Nyomtatók. 

Cserélhető adathordozók (CD, DVD, pendrive, compactflash stb.). 

Könyvtárszerkezet, kialakításuk a háttértárakon. 

Szoftver alapismeretek: fájlok, szoftverek csoportosítása. 

Operációs rendszerek fogalma. 

Elterjedtebb operációs rendszerek összehasonlítása, előnyök, hátrányok feltárása. 

Fontosabb operációs rendszerek, jellemzőik. 

Elterjedtebb operációs rendszerek összehasonlítása, előnyök, hátrányok feltárása.  

Rendszeres biztonsági mentések fontossága.  
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Adatmentés.  

Jelszavas állományvédelem, attribútumok.  

Rendszer védelme, biztonsági mentések fontossága, időzített, rendszeres biztonsági 

mentések. 

Állományműveletek, állományok kiterjesztése, típusai, társítás. 

Állományok elérése, teljes elérési út. 

Az adatkezelés eszközei: tömörítés, kicsomagolás, archiválás, adatvédelem. 

Vírusok típusai. 

Aktuálisan jellemző vírusok működésének megismerése. 

Víruskeresés és vírusirtás, víruspajzs, lemezkarbantartás. 

Egyszerű programok telepítése. 

Szoftverek használatának jogi szabályozása: szerzői jog, jogtiszta szoftver, 

licencszerződés, copyright, shareware, freeware, demo, publicdomain, szabad szoftverek, 

creative commons. 

Magyarországon hatályos vonatkozó jogszabályok tartalmának ismerete. 

 

1.3.2. Irodai alkalmazások 18 óra 

 Az irodai alkalmazások használata feladatmegoldások során. 

Szövegszerkesztő alkalmazások jellemzői.  

Megjelenítésre vonatkozó beállítások. 

Formázási műveletek.  

Helyesírás ellenőrzése. 

Tartalomjegyzék, ábrajegyzék, tárgymutató használata. 

Táblázatok használata. 

Nyomtatás. 

Objektumok beszúrása a dokumentumba. 

A prezentáció készítésének menete.  

Szövegtervezés, elrendezés, tördelés. 

Képek, objektumok illesztése, méretezése. 

Digitális effektusok. 

Vetítési beállítások, animáció, slideshow. 

Táblázatkezelési alapismeretek rendszerezése: alapfogalmak, cellák azonosítása, 

adattípusok. 

Lapok átnevezése, másolása, törlése.  

Adatok bevitele, gyorsmásolás, beépített listák alkalmazása.  

Számformátumok, cellaformázási lehetőségek.  

A cellatartalom módosítása. 

Képletek alkalmazása, relatív, abszolút és vegyes cellahivatkozások, tartomány és 

munkalap hivatkozások.  

Egyszerű függvények használata.  

Sorok és oszlopok elrejtése, cellák védelme. 

Függvénytípusok. 

Függvények használata, másolása, egymásba ágyazása. 

A diagram fogalma, részei, típusai, formázások.  

Problémamegoldás táblázatkezelővel, szűrés, keresés, rendezés. 

 

1.3.3. Számítógépes hálózatok 18 óra 

 Biztonság a hálózatban: tűzfal feladata, fontossága. 

Belépés felhasználóként számítógépes hálózatba, autentikáció, hálózatválasztás. 

Megosztott állományok, hálózati helyek elérése. 
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Biztonságos jelszó. 

Hálózati nyomtatás lehetőségei. 

Az internet felépítése, szolgáltatásai.  

Hálózat adta visszaélési lehetőségek: levélszemét, kéretlen levelek, jelszavak megőrzése, 

személyes információk tárolása (e-mail-ok, címlisták). 

Távoli elérés használata. 

Távsegítség engedélyezésével járó veszélyek, azok kivédése. 

A böngésző programok navigációs eszközei és használatuk. 

Keresőrendszerek használata: kulcsszavas és tematikus keresők. 

Az elektronikus levelezés alapfogalmai, az e-mail cím szerkezete, felépítése, protokollok. 

Egy levelezőprogram működése, beállításai. 

Az elektronikus levél részei, jellemzői.  

E-mail cím beállítása, levelek írása. 

Műveletek levelekkel. 

Levélhez mellékletek csatolása és ezek fogadása. 

Levelek rendszerezése. 

Az interneten történő adatátvitel lehetőségei, kommunikációs csatornák, ftp, chat. 

Online fordítók használata.  

 

10007-16 Informatikai és műszaki alapok/Műszaki gyakorlatok 

36 óra 

1 ó/hét 

2. Műszaki gyakorlatok tantárgy 36 óra 

 

2.1. A tantárgy tanításának célja 

 A tanulók ismerjék meg a műhelyben végzett tevékenység szabályait. A tanulók legyenek 

tisztában az adott munkahelyi környezet veszélyforrásaival. Tartsák be a biztonságos 

munkavégzéshez szükséges magatartási szabályokat. A tanulók ismerjék meg az anyagok 

technológiai jellemzőit, megmunkálási lehetőségeit. Tevékenységük során alkalmazzanak 

kézi szerszámokat, kisgépeket a technológiai alapműveleteknél. A mechanikus és villamos 

kötések készítésénél fejlődjön kézügyességük, műszaki szemléletük. A mérések keretében 

ismerjék meg a mérés fogalmát, jellemzőit, jelentőségét. Lássák a tevékenységhez 

kapcsolódó munkafolyamatokat. Tudják a rájuk bízott szerszámokat rendeltetésszerűen 

használni, azok állapotára vigyázni. Legyenek képesek az anyagokkal takarékosan bánni. 

Váljon szükségletükké a munkakörnyezetük rendjének fenntartása. 

 

2.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

 A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és szakmai 

tartalmakra épül. 

 

2.3. Témakörök 

2.3.1.  Anyagok és szerszámok 16 óra 

 Lemezmunka horganyzott lemezből, alumínium lemezből, rézlemezből. 

Felület előkészítése, egyengetés, csiszolás.  

Előrajzolás, furatok helyének jelölése lemezmunkáknál. 

Lemez leszabása, vágása lemezollóval, fémfűrésszel. 

Sorjázás, pontos méret kialakítása kézi megmunkálással, reszelővel.  

Furatok előfúrása, fúrása, süllyesztése kézi és állványos fúrógéppel. 
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Lemezalkatrészek alakra hajlítása sablonnal.  

Rúdanyagok, profilok és zártszelvények darabolása, méretre vágása, sorjázása.  

Sarokcsiszoló használata daraboláshoz, sorjázáshoz, pontos méret, előírt felület 

kialakításához.  

Illesztési felületek kialakítása kézi és kisgépes megmunkálással, méretpontosan, előírt 

felületminőséggel. 

Furatok középpontjának előrajzolása. 

Fúrás, süllyesztés, sorjázás kézi és állványos fúrógéppel. 

Csigafúró kiválasztása, ellenőrzése, élezése.  

Forgácsolási sebesség helyes megválasztása. 

Műanyag lemezek és profilok (vezetékcsatorna, műanyag védőcső) megmunkálása, 

levágása megfelelő szögben, sorjázása.  

Műanyag alkatrészek előrajzolása, fúrása. 

Védőcső hajlítása előírt szögben (90°-os könyök) hidegen és előmelegítve. 

Vezetékek kábelek leszabása, vezetékvég csupaszítása. 

Érvéghüvelyezés. 

 

2.3.2. Mérések 9 óra 

 Mérési műveletek fém- és műanyagalkatrészek megmunkálása közben. 

Hosszúságmérés különböző kézi mérőeszközökkel, méretek átjelölése a munkadarabra. 

Mérőszalag, lézeres távolságmérő, mérővonalzó, tolómérő, mikrométer használata, 

pontos leolvasása. 

Külső és belső hosszmérés, furatmélység ellenőrzése tolómérővel. 

Hengeres felületek átmérőjének mérése tolómérővel, mikrométerrel. 

Vízszintes és függőleges irányok ellenőrzése, kijelölése függő, vízszintező, lézeres 

kitűző használatával. 

Szögek mérése, munkadarabra jelölése szögmérővel. 

Munkadarab szögben vágása jelölés nélkül gérvágó ládában.  

Sík felület ellenőrzése acélvonalzóval. 

Méret ellenőrzése idomszerrel. 

Feszültségkémlelő műszer használata vezetékek és csatlakozások ellenőrzésére. 

Áram- és feszültségmérés multiméterrel. 

Árammérés lakatfogóval. 

Vezetékek azonosítása, folytonosságuk vizsgálata. 

Vezeték, kötések ellenállásának mérése. 

Kötések, alkatrészek hőmérsékletének ellenőrzése infra hőmérővel. 

Forgó gépalkatrészek fordulatszámának mérése digitális fordulatszám-mérővel. 

 

2.3.3.  Mechanikai és villamos kötések 11 óra 

 Mechanikai kötése készítése különféle alkatrészek között. 

A szegecs alakja, méretei, anyaga. 

A szegecselés művelete, szerszámai. 

Lemezalkatrészek előkészítése, összekapcsolása húzószegeccsel (popszegeccsel).  

A szegecs méretének helyes megválasztása. 

Menetes alkatrészek ábrázolása.  

Csavarok fajtái, adatai. 

Csavarkötések fajtái, a csavarkötés létesítéséhez szükséges szerszámok. 

Menetkészítés eszközei és szerszámai. 

A menetfúrás és a menetmetszés. 

Lemezalkatrészek előkészítése, összekapcsolása önmetsző csavarokkal. 
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Lemezalkatrészek és szerkezeti idomacélok csavaros kötésének kialakítása. 

Csavarkötés kialakítása zsákfurattal és átmenő menetes furattal. 

Csavarkötés létesítése csavaranyával.  

Csavarbiztosítási lehetőségek alkalmazása (rugós alátét, ellenanya, koronás anya). 

Ragasztott kötések jellemzői. 

Ragasztóanyagok fajtái. 

Ragasztási eljárások. 

Ragasztási eljárások gyakorlása. 

A forrasztás, mint elektromos és mechanikai kötés. 

A forrasztás anyagai, segédanyagai és eszközei. 

A forrasztás művelete. 

Villamos vezetékek és vezetékanyagok, jellemzőik. 

Huzal-előkészítés, szigetelés eltávolítása. 

A huzalozás szerszámai, vágás, csupaszítás, préselés szerszámai. 

Huzalozás kábelformákkal; kábeltörzs készítés, kábelformák rögzítése. 

Csatlakozók csoportosítása, kiválasztásuk szempontjai. 

Csatlakozók kialakítása. 

Csatlakozó kábelek készítése, ellenőrzése. 

 

10417-12  Közlekedéstechnikai gyakorlatok /Karbantartási gyakorlatok 

108 óra 

3 ó/hét 

3. Karbantartási gyakorlatok tantárgy 108 óra 

 

3.1. A tantárgy tanításának célja 

A szakmai gyakorlati képzés célja az, hogy a tanulókat az adott szakmában felkészítse az 

önálló, megfelelő minőségű munkavégzésre. A szakmai gyakorlat tanítása során fel kell 

eleveníteni az adott tevékenység elvégzéséhez kapcsolódó elméleti ismereteket is. A tanulók 

tudatos, nem csak utánzáson alapuló tevékenységéhez szükség van arra, hogy a munkavégzés 

elméleti alapjaival is tisztában legyenek. Ez lehetővé teszi azt, hogy a feladatot más-más 

körülmények között is végre tudják hajtani. A képzés végére a tanulónak el kell érni, hogy 

mind a minőség, mind a mennyiség terén olyan teljesítményt nyújtson, mint a frissen végzett 

szakmunkás szintje. 

Alapozó tárgyként alakítsa ki a műszaki életben elengedhetetlenül szükséges belső 

igényességet, lelkiismeretes és felelősségteljes munkavégzést, fejlessze a számítási feladatok, 

szerkesztések, méretezések algoritmusát és a problémamegoldó készséget. 

A gyakorlati képzés céljait figyelembe véve a gyakorlati képzés feladata, hogy sajátíttassa el a 

szakma legfontosabb gyakorlati ismereteit az önálló munkavégzéshez szükséges szinten, 

biztosítsa a munkavégzés minőségének állandó javulását, és a munkavégzés időszükségletének 

fokozatos csökkenését. A tananyag tartalma olyan legyen, hogy fejlessze a tanulók logikus 

gondolkodását, a módszeres hibakeresés képességét. A munkafeladatok értékelése segítse, 

illetve fejlessze a tanulók önismeretét, önértékelő képességét.  

A tanulók szakma iránti érdeklődésének felkeltése elsősorban a szakma jellegzetes 

termékeinek, munkaműveleteinek bemutatása révén érhető el. 

A gyakorlati képzés során alapvetően három tananyag-feldolgozási eljárás kerül 

alkalmazásra: a tárgyi eljárás, a műveleti eljárás és a műveleti komplex eljárás. 

 

3.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
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A tantárgy alapozó jellegénél fogva a közismereti tárgyak közül a matematikára és a fizika 

tantárgyra épül (geometriai alapfogalmak és alapszerkesztések, erő, alakváltozás). 

A gyakorlati képzés szorosan kapcsolódik a 10416-12 Közlekedéstechnikai alapok modul 

tantárgyaihoz: 

műszaki rajz 

mechanika 

gépelemek-géptan 

technológiai alapismeretek 

elektrotechnika-elektronika 

 

3.3. Témakörök 

3.3.1. Mérés és előrajzolás  36 óra 

A munkahely és környezete 

munka-, baleset- és tűzvédelmi oktatás 

a tanműhely bemutatása 

az oktatási kabinet rendjének ismertetése 

tisztségviselők megválasztása 

Mérés és ellenőrzés 

a mérés és ellenőrzés célja 

egyszerűbb mérő- és ellenőrzőeszközök felosztása 

mértékrendszerek, mértékegységek 

állítható és nem állítható mérőeszközök 

mérés tolómércével 

mérés mozgószáras szögmérővel 

ellenőrzőeszközök csoportosítása és használatuk 

mérés és ellenőrzés összetett munkadarabokon 

Bonyolultabb mérő- és ellenőrző eszközök 

felosztásuk 

mérés mikrométerrel 

mérés mérőórával 

mérés egyetemes szögmérővel 

ellenőrzőeszközök 

idomszerek 

Előrajzolás síkban 

előrajzolás célja, műveleti sorrendje 

előkészítés 

előrajzolás 

előrajzolásnál előforduló szerkesztések 

pontozás 

ellenőrzés 

előrajzolási feladatok 

Térbeli előrajzolás 

szerszámai, segédeszközei 

bázisfelület megválasztása 

térbeli előrajzolás szabályai 

térbeli előrajzolási feladat 

 

3.3.2. Megmunkálás I. 72 óra 

A kalapács használata, a nyújtás 

képlékenység, képlékeny alakítás 
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rugalmas és maradó alakváltozás 

kézikalapácsok 

a kalapács használata 

nyújtás 

egyenes- és íveltnyújtási feladat 

baleseti veszélyek 

Egyengetés 

az egyengetés célja 

idomvasak egyengetése 

csövek egyengetése 

lemezek egyengetése 

baleseti veszélyek 

Hajlítás 

a hajlítás célja, elmélete 

lemezek és rúdanyagok hajlítása 

az idomacél hajlítása 

csövek hajlítása 

a hajlított alkatrész kiterített méretének kiszámítása 

baleseti veszélyek 

hajlítási feladat 

Vágás, harapás, faragás, vésés 

a vágás és harapás célja 

a vágó 

vágás 

harapás 

faragás 

vésés 

baleseti veszélyek 

vágási, harapási, faragási és vésési feladatok 

Nyírás 

a nyírás célja, elmélete 

nyírás kézi lemezollóval 

nyírás emelőkaros gépi ollóval 

nyírás közben betartandó szabályok 

baleseti veszélyek 

nyírási feladatok 

Lyukasztás 

lyukasztás célja, elve 

kézi lemezlyukasztás 

lyukasztás géppel 

különböző lyukasztószerszámok 

baleseti veszélyek 

lyukasztási feladat 

Fűrészelés 

fűrészelés célja 

a fűrészlap élképzése 

a fűrészlap befogása 

különböző fémfűrészek 

kézi fűrészelés 

az idomfűrészelés és szerszámai 
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gépi fűrészelés 

baleseti veszélyek 

fűrészelési gyakorlat 

Reszelés 

reszelés célja 

a reszelő fogazata és fajtái 

a reszelők kiválasztása 

a reszelés folyamata 

a reszelők megóvása 

a reszelés gépesítése 

baleseti veszélyek 

reszelési feladat 

Fúrás és süllyesztés 

a fúrás célja 

fúrószerszámok 

forgácsolás alapfogalmai 

a fúrógépek és a fúróeszközök 

süllyesztés 

csigafúró köszörülése 

baleseti veszélyek furatmegmunkálás közben 

Kézi menetvágás 

a kézi menetvágás célja 

a csavar, mint gépelem 

a csavarvonal keletkezése 

az önzárás fogalma 

több-bekezdésű menetek 

menetrendszerek 

menetelemek 

jobb- és balmenet 

menetszelvények (profilok) 

különböző csavar- és csavaranyafajták 

kézi menetfúrás 

menetfúrók 

a menetfúró részei 

a kézi menetfúrás gyakorlata 

a menetfúrás munkaszabályai 

külső csavarmenetek vágása 

menetmetsző 

menetmetszés gyakorlata 

a külső menetvágás munkaszabályai 

csavarmenetek gépi megmunkálása 

baleseti veszélyek kézi menetvágás közben 

 

10. évfolyam 

 

10320-16 Elektronikai berendezések /Elektronika 

36 óra 

1 ó/hét 
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1. Elektronika tantárgy 36 óra 

 

1.1. A tantárgy tanításának célja 

 Az elektronika tantárgy tanításának célja, hogy segítse elő a tanulók áramköri 

szemléletének kialakulását és fejlesztését. 

Tegye képessé a tanulókat az elektronikai áramkörök jellemzőinek és működésének 

megértésére a tanulók a munkájuk során használják a szabványos jelöléseket. Alakuljon ki a 

tanulókban az az igény, hogy alkalmazni tudják az elektronika szabványos 

jelölésrendszerét. 

 

1.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

 A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és szakmai 

tartalmakra épül. 

 

1.3. Témakörök 

1.3.1.  Műszaki dokumentáció  4 óra 

 Villamos rajzjelek 

Vezetékek 

Áramforrások 

Feszültség– és áramrendszerek 

Villamos készülékek kapocsjelölése 

Kondenzátorok 

Állandó és változó értékű ellenállások, potenciométerek 

Tekercsek, transzformátorok 

Fényforrások 

Kapcsolók és érintkezők, jelfogók 

Csatlakozások 

Olvadóbiztosítók, feszültség levezetők 

Antennák 

Elektroakusztikai átalakítók 

Generátorok 

Átalakítók 

Erősítők 

Szűrők 

Félvezető eszközök 

Villamos mérőműszerek 

Logikai elemek 

Villamos forgógépek 

Világítástechnika és épületvillamosság 

Az erősáramú technika rajzjelei 

Az automatika rajzjelei 

Villamos rajzcsoportok és típusok 

Elvi összefüggési és működési vázlatok 

 Tömbvázlat vagy blokkvázlat 

A működési vázlat 

Elvi kapcsolási rajzok 

           Méretezési részletrajz 

           Elvi kábelezési rajz 

Villamos csatlakozási rajzok 
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Nyomvonal jellegű tervek rajzai 

          Elrendezési (elhelyezési ) rajz 

          Szerelési  rajz 

          Külső kábelezési rajz 

Nyomtatott áramkörök rajza 

          Készítés 

          Vezető mintázatok kialakítása 

          Szigetelőközök 

 Klisérajz 

 Megmunkálási rajz 

 Felirati rajz 

 Szerelési rajz 

 

1.3.2.  Villamos áramkör  4 óra 

 A villamos áramkör. 

A villamos áramkör részei. 

Ideális feszültségforrás. 

Fogyasztó. 

Vezeték. 

Villamos ellenállás. 

Ohm törvénye. 

Részfeszültségek és feszültségesés. 

Lineáris ellenállások, jelgörbéjük. 

Nem lineáris ellenállások, jelleggörbéjük. 

Az anyagok ellenállása, fajlagos ellenállás. 

Az ellenállás hőmérsékletfüggése. 

 NTK ellenállások. 

 PTK ellenállások. 

Feszültségfüggő ellenállások (VDR). 

Fényfüggő ellenállások (LDR). 

Az ellenállások kialakítása. 

 Huzalellenállások. 

 Tömörellenállások. 

 Rétegellenállások. 

Az ellenállások jelölésmódja. 

Az ellenállások terhelhetősége. 

Villamos munka. 

Villamos teljesítmény. 

A teljesítmény mérése teljesítménymérővel. 

A hatásfok. 

A villamos hálózatok csoportosítása. 

 Passzív villamos hálózatok. 

 Aktív villamos hálózatok. 

Kirchhoff I. törvénye, a csomóponti törvény. 

Kirchhoff II. törvénye, a huroktörvény. 

Passzív kétpólusú hálózatok eredő ellenállása. 

 Sorosan kapcsolt ellenállások eredője. 

 Párhuzamosan kapcsolt ellenállások eredője. 

 Az ellenállások vegyes kapcsolása. 

 Delta-csillag átalakítás. 
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 Csillag-delta átalakítás. 

 

1.3.3. Passzív és aktív villamos hálózatok 6 óra 

 Nevezetes passzív villamos hálózatok. 

A feszültségosztás törvénye. 

Terheletlen feszültségosztó. 

Terhelt feszültségosztó. 

Potenciométer. 

A feszültségmérő méréshatárának kiterjesztése. 

Az áramosztás törvénye. 

Az áramosztó. 

Az árammérő méréshatárának kiterjesztése. 

Wheatstone-híd. 

Ellenállás mérése Wheatstone-híddal. 

Aktív villamos hálózatok. 

Az ideális feszültséggenerátor. 

A valóságos feszültséggenerátor. 

Az ideális áramgenerátor. 

A valóságos áramgenerátor. 

Feszültséggenerátorok üzemállapotai. 

Üresjárás. 

Rövidrezárás 

Terhelési állapot. 

Generátorok belső ellenállásnak meghatározása.  

A belső ellenállásnak meghatározása feszültség és áramerősség mérésével. 

Belső ellenállás meghatározása ismert terhelő-ellenállás esetén. 

Belső ellenállás meghatározása az üresjárási és a kapocsfeszültséggel. 

Feszültséggenerátorok kapcsolásai. 

Feszültséggenerátorok sorba kapcsolása. 

Feszültséggenerátorok ellenkapcsolása. 

Feszültséggenerátorok párhuzamos kapcsolása. 

A kiegyenlítő áram meghatározása. 

Feszültségforrások vegyes kapcsolása. 

 

1.3.4. Villamos áram hatásai  2 óra 

A villamos áram hőhatása.  

Kapcsolat a villamos energia és a hőenergia között. 

A villamos munka. Jele, mértékegysége. 

Fajlagos hőkapacitás, fajhő. 

Testek melegedése. 

A hő terjedése. 

A hőhatás jellemző alkalmazásai. 

Fűtés és melegítés. 

Izzólámpa. 

Olvadóbiztosító. 

A vezeték méretezése feszültségesésre, melegedésre. 

A villamos áram fényhatása. 

Izzólámpa. 

Fénycső. 

A villamos áram vegyi hatása. 
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Folyadékok vezetése. 

Faraday törvénye. 

Az elektrolízis jellemző felhasználása. 

Rézgyártás. 

Alumíniumgyártás. 

Eloxálás. 

Galvanizálás. 

Galvánelemek. 

A galvánelem működési elve. 

Szárazelem és más galvánelemek. 

Akkumulátorok. 

Az akkumulátorok működési elve. 

Savas akkumulátorok. 

Zselés akkumulátorok. 

Lúgos akkumulátorok. 

Akkumulátorok jellemzői. 

Tüzelőanyag-cellák. 

Korrózió. 

 A villamos áram mágneses hatás. 

  Elektromágnes. 

Elektromágneses kapcsolókészülékek. 

  Villamos gépek. 

A villamos áram élettani hatása. 

Az áram káros hatása az emberi szervezetre. 

Az áram hasznos hatása az emberi szervezetre. 

A témakör részletes kifejtése 

 

1.3.5.  Aktív hálózatok. Villamos tér. 7 óra 

 Generátorok helyettesítő képei. 

Thevenin-helyettesítő kép. 

Thevenin-tétele. 

Norton-helyettesítő kép. 

Norton- tétele. 

Thevenin- és Norton helyettesítő képek kölcsönös átalakítása. 

Generátorok teljesítménye. 

Veszteségi teljesítmény. 

A fogyasztóra jutó teljesítmény. 

A generátorok hatásfoka. 

A szuperpozíció tétele. 

Villamos tér. 

A villamos tér jelenségei. 

Villamos térerősség. 

Coulomb törvénye és a szuperpozíció elve. 

Villamos tér és villamos eltolás. 

Villamos feszültség és villamos potenciál. 

A villamos tér szemléltetése. 

Erővonalak és ekvipotenciális felületek. 

A pontszerű töltés villamos erőtere. 

Két töltés villamos erőtere. 

Homogén villamos tér és kapacitás. 
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Jelenségek a villamos térben. 

Töltött vezető test. 

Csúcshatás. 

Nagyfeszültségű átütések. 

Villamos megosztás. 

Villamos árnyékolás. 

Villamos kisülés. 

Légköri villamos jelenségek. 

Anyagok viselkedése a villamos térben. 

Kondenzátorok. 

A kondenzátor energiája. 

Kondenzátorok kapcsolása. 

Kondenzátorok feltöltése és kisütése. 

Az időállandó. 

Kondenzátorok gyakorlati megoldásai. 

Állandó kapacitású kondenzátorok. 

Változtatható kapacitású kondenzátorok. 

 

1.3.6. Mágneses tér. Elektromágneses indukció.  5 óra 

 Mágneses tér. 

Árammal létrehozott terek, a jobbkéz-szabály. 

A mágneses indukcióvonalak tulajdonságai. 

Egyenes tekercs mágneses tere, homogén mágneses tér. 

A mágneses teret jellemző mennyiségek. 

Gerjesztés és mágneses térerősség. 

Mágneses indukció. 

Mágneses fluxus. 

Erőhatások mágneses térben. 

Állandó mágnes, a Föld mágneses tere. 

Anyagok viselkedése mágneses térben. 

Dia-, para-, és ferromágneses anyagok. 

Mágnesezés, mágnesezési görbe. 

Mágneses permeabilitás. 

Kemény- és lágymágneses anyagok. 

 

1.3.7.  Váltakozó áramú hálózatok  8 óra 

 Szinuszos mennyiségek. 

A váltakozó feszültség és áram fogalma. 

Váltakozó mennyiségek ábrázolása. 

Váltakozó mennyiségek jellemzői. 

Váltakozó mennyiségek középértékei. 

Váltakozó mennyiségek összegzése. 

Egyszerű váltakozó áramú körök. 

Ellenállás a váltakozó áramú körben. 

Induktivitás a váltakozó áramú körben. 

Impedancia és admittancia. 

 

10321-16 Áramkörök ipari alkalmazása /Elektronikus áramkörök 

18 óra 
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0,5 ó/hét 

2. Elektronikus áramkörök tantárgy 18 óra 

 

2.1. A tantárgy tanításának célja 

 Az elektronikus áramkörök tantárgy tanításának célja, hogy segítse elő a tanulók áramköri 

szemléletének kialakulását és fejlesztését. 

A tanulók ismerjék meg az elektronikus áramkörök építőelemeit. Tegye képessé a tanulókat 

az elektronikai az elektronikus alkatrészekből felépített kapcsolások működésének 

megértésére. 

 

2.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

 A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és szakmai 

tartalmakra épül. 

 

2.3. Témakörök 

2.3.1. Villamos áramköri alapismeretek 6 óra 

 Aktív áramköri elemek 

 Passzív áramköri elemek 

 Lineáris áramköri elemek 

 Nemlineáris áramköri elemek 

 Aktív áramkör 

 Aktív áramköri elemeket is tartalmaz 

 Passzív áramkör 

  Kizárólag passzív áramköri elemeket tartalmaz 

Lineáris áramkör 

  Minden áramköri eleme lineáris 

Nemlineáris áramkör 

  Tartalmaz nemlineáris áramköri elemeket is 

Kétpólusok 

 Aktív (generátorjellegű) kétpólus  

  Ideális feszültséggenerátorok 

  Valóságos feszültséggenerátorok 

   Üresjárási feszültség 

   Rövidzárási áram 

   Belső ellenállás 

  Ideális áramgenerátorok 

  Valóságos áramgenerátorok 

   Üresjárási feszültség 

   Rövidzárási áram 

   Belső ellenállás 

Feszültség és áramgenerátort együttesen tartalmazó kombinált aktív kétpólusok 

 Passzív kétpólusok 

  Felépítése: 

Ellenállás, induktivitás, kapacitás vagy ezek kombinációja 

  Helyettesítő képe 

 Aktív kétpólusok helyettesítő képe 

  Thevenin tétel 

  Norton tétel 

 Négypólusok 
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  Deffiníció, rajzjel 

 Aktív négypólusok 

  Legalább egy aktív áramköri elemet tartalmaz 

 Passzív négypólusok 

  Csak passzív áramköri elemeket tartalmaz 

 Lineáris négypólusok 

  Minden áramköri elemük lineáris 

 Nemlineáris négypólusok 

  Nemlineáris áramköri elemeket is tartalmaz 

 Szimmetrikus négypólusok 

Kimenetük és bemenetük felcserélhető 

Ábrázolásuk. 

 Földszimmetrikus négypólusok 

  Kimeneti és ezzel egyidejűleg bemeneti kapcsaik felcserélhetők 

  Ábrázolásuk. 

 Négypólusok paraméterei 

  Impedancia paraméterek 

   Bemeneti impedancia 

   Átviteli (transzfer) impedancia nyitott bemenetnél 

   Átviteli (transzfer) impedancia nyitott kimenetnél 

   Kimeneti impedancia 

  Admittancia paraméterek 

   Bemeneti admittancia 

   Átviteli (transzfer) admittancia rövidrezárt bemenetnél 

   Átviteli (transzfer) admittancia rövidrezárt kimenet esetén  

 Kimeneti admittancia 

  Hibrid paraméterek 

   Bemeneti impedancia 

   Feszültségvisszahatás nyitott bemenet esetén 

   Áramerősítési tényező rövidrezárt kimenet esetén   

  Kimeneti admittancia nyitott bemenet esetén 

  Inverz hibrid paraméterek 

   Üresjárási bemeneti vezetőképesség 

   Rövidzárási áramvisszahatás 

   Üresjárási feszültségerősítési tényező 

   Rövidzárási kimeneti ellenállás 

  Négypólusok feszültségátvitele 

  A négypólusok jellemzőinek frekvenciafüggősége 

 

2.3.2.  Tápegységek  6 óra 

 A hálózati transzformátorok. 

Hálózati egyenirányítók. 

  Egyutas egyenirányítók 

  Kétutas egyenirányítók 

  Graetz-kapcsolás 

  Középleágazásos kapcsolás 

Lineáris feszültségszabályozók (áteresztő stabilizátorok) 

  A legegyszerűbb kivitel 

  Fix kimeneti feszültségű stabilizátorok 

  Változtatható kimeneti feszültségű stabilizátorok 
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  Kis feszültségkülönbségű stabilizátorok 

  Negatív stabilizátorok 

Földfüggetlen feszültségforrás feszültségének szimmetrikus megosztása  

   Négyhuzalos feszültségstabilizátor 

   Integrált feszültségstabilizátorok áttekintése 

  Referenciafeszültség előállítása 

   Zener diódás megoldások 

   Tranzisztoros referenciafeszültség források 

  Kapcsoló üzemű tápegységek 

   Szekunder oldali kapcsolóüzemű tápegységek 

    Feszültségcsökkentő átalakító 

    A kapcsolójel előállítása 

    Feszültségnövelő kapcsolás 

    Polaritásváltó kapcsolás 

    Tárolóinduktivitás nélküli polaritásváltó kapcsolás 

    Típusválaszték 

  Primer oldali kapcsoló üzemű tápegységek 

    Együtemű átalakítók 

    Ellenütemű átalakítók 

    Nagyfrekvenciás transzformátorok 

    Teljesítménykapcsolók 

    Kapcsolójel előállítása 

    Veszteségszámítás 

                         Integrált vezérlőkapcsolások 

2.3.3. Félvezetők 6 óra 

 Félvezető diódák. 

 A PN átmenet felépítése és működése 

  A határréteg kialakulása 

 A félvezető dióda felépítése és működése 

  A félvezető dióda nyitóirányú előfeszítése 

  A félvezető dióda záróirányú előfeszítése 

 A dióda karakrerisztikája, jellemző adatai 

 A félvezető diódák típusai 

  Egyenirányító diódák 

  Zener-diódák 

  Tűsdiódák 

  Kapacitásdiódák 

  Alagútdiódák 

  Schottky diódák 

Tranzisztorok. 

Bipoláris tranzisztorok. 

 Bipoláris tranzisztorok felépítése 

 A bipoláris tranzisztor működése 

 A bipoláris tranzisztor alapegyenletei 

 A bipoláris tranzisztor alapkapcsolásai 

 A bipoláris tranzisztor jelleggörbéi 

 A bipoláris tranzisztor műszaki adatai 

 A bipoláris tranzisztor határértékei 

 A hőmérséklet hatása a tranzisztor működésére  

Unipoláris tranzisztorok 
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 Záróréteges térvezérlésű tranzisztorok 

  Felépítés és fizikai működés 

  Jelleggörbék, adatok, határadatok 

 MOSFET tranzisztorok 

  Felépítés és fizikai működés 

  Jelleggörbék, adatok, határadatok 

  Térvezérlésű tranzisztorok alapkapcsolásai 

Erősáramú félvezető eszközök. 

 Négyrétegű diódák 

 Tirisztorok 

 Vezérlő elektódával kikapcsolható tirisztor 

 Tirisztortetródák 

 Változtatható áramú kapcsolásdióda (DIAC) 

 Kétirányú tirisztortrióda (TRIAC) 

 Egyátmenetű tranzisztor  (UJT) 

Optoelektronikai alkatrészek. 

Fotoellenállás 

 Fotodióda 

Fotoelemek 

 Fototranzisztorok 

 Fényt kibocsátó dióda (LED) 

 

10416-12 Közlekedéstechnikai alapok /Műszaki rajz 

36 óra 

1 ó/hét 

3. Műszaki rajz tantárgy 36 óra 

3.1.1. Jelképes ábrázolás 36 óra 

Csavarmenetek ábrázolása: csavarvonal csavartest, csavarmenet képzése. Orsó és 

anyamenet ábrázolások. Menetes furatok áthatásának ábrázolása. Menetkifutás, 

szerszámkifutás jelölése. Menetek méretmegadása, csavarmenetek tűrésének, 

illesztésének megadása. 

Balmenetű gépelemek jelölése. 

Hatlapfejű csavar és anya rajzainak szerkesztése. Csavarvégződések és csavarfejek 

ábrázolása. 

Menetes furatok és kötőelemek egyszerűsített ábrázolása. 

Fogazatok és fogazott alkatrészek ábrázolása: jellemző méretek meghatározása, a 

különböző fogazatok ábrázolása, műhelyrajza (pl.: hengeres kerék és kerékpár, 

csavarkerékpár, kúpkerék, csigahajtás, fogasléc-fogasív). Fogazott alkatrészek rajzjelei 

kinematikai ábrákon. 

Bordás tengelykötések ábrázolása: A bordástengely és a bordásfurat jellemző adatai, 

méretei, mérettáblázatok használata. Bordástengely és bordásfurat rajza. Bordáskötés 

ábrázolása, műhelyrajz. 

Csapágyak ábrázolása: siklócsapágy-persely rajza, mérettáblázat használata. 

Gördülőcsapágyak különböző típusainak egyszerűsített, egyezményes és jelképes 

ábrázolási módja. 

Tömítések ábrázolása: záró fedelek és a mozgó alkatrészek tömítései (pl.: radiális 

tengelytömítő gyűrű) részletes és jelképes ábrázolása, mérettáblázatok használata. 

Rugók ábrázolása: hengeres húzó csavarrugók, nyomó csavarrugók metszeti, nézeti, 

részletes vagy jelképes ábrázolása. 
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Nem oldható kötések ábrázolása: szegecs- és hegesztett kötések.  

Szakma specifikus rajzi ábrázolások elméleti ismeretei, rajzkészítési gyakorlatok. 

Számítógépes rajzkészítési eljárások bemutatása, fejlesztési lépések, irányzatok. 

 

10416-12 Közlekedéstechnikai alapok /Mechanika 

36 óra 

1 ó/hét 

4. Mechanika tantárgy 36 óra 

4.1.1. Szilárdságtan    48 óra 

A szilárdságtan tárgya 

Igénybevételek 

egyszerű igénybevételek, 

összetett igénybevételek. 

Feszültségek 

normál feszültség, 

csúsztató feszültség. 

Hooke-törvény 

A megengedett feszültség 

fogalma, 

jelölése, 

meghatározása számítással, 

meghatározása táblázat segítségével, 

terhelési módok Wöhler- szerint. 

Méretezési eljárások 

az alkatrész terhelhetőségének meghatározása, 

a szükséges keresztmetszet méreteinek meghatározása, 

az alkatrész anyagminőségének megválasztása, 

adott igénybevételnek való megfelelés ellenőrzése. 

 

4.1.2. Kinematika-kinetika    24 óra 

Kinematika alapfogalmak 

a kinematika tárgya, 

a mozgások csoportosítása, 

a mozgások jellemzői. 

A pont kinematikája 

Egyenes vonalú mozgások 

egyenes vonalú, egyenletes mozgás, 

egyenes vonalú, egyenletesen változó mozgások, 

kinematikai diagramok. 

Görbe vonalú mozgások 

egyenletes körmozgás, 

egyenletes körmozgást végző pont gyorsulása, 

egyenletesen változó körmozgás. 

 

10416-12 Közlekedéstechnikai alapok /Technológiai alapismeretek 

72 óra 

2 ó/hét 
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5. Technológiai alapismeretek tantárgy 72 óra 

 

5.1. A tantárgy tanításának célja 

Alapozza meg, segítse elő a későbbi tanulmányok speciális ismereteinek elsajátítását, 

segítse a tanulók rendszerszemléletének mielőbbi kialakulását, a hagyományos, a 

műszaki gyakorlatban használt anyagok és technológiák megismerését, az új iránti 

érdeklődés felkeltését. 

A rendszerszemléletű gondolkodásmód kialakításával a tanulók értsék meg az anyag 

kiválasztása, megmunkálása, igénybevétele, hőkezelése, üzemeltetése, karbantartása, és 

a felújítási mód megválasztása közti összefüggéseket. 

Járuljon hozzá a szakmában elfogadott és alkalmazott műszaki fogalmak helyes és 

szakszerű értelmezéséhez, tudatos alkalmazásához. 

A hagyományos és az aktuális javítási, karbantartási és megmunkálási eljárások alapos 

elsajátításával képesek legyenek a tanulók a későbbi, korszerűbb technológiai 

módszerek befogadására, alkalmazására. 

Az elmélet és a gyakorlat koncentrációjának tantárgyi megteremtésével segítse 

kialakítani a tanulókban azt a készséget, hogy az ismereteket a gyakorlati munkában 

optimálisan hasznosítani tudja. 

Az ismeretek elsajátításán keresztül alakuljon ki egy olyan motivációs bázis, amely 

elengedhetetlenül szükséges a szakmai igényességhez, a lelkiismeretes 

munkavégzéshez. 

A tanulók logikai készségének fejlesztésével alapozzon meg olyan, elsősorban 

munkahelyeken konvertálható szakmai tudást, amelynek birtokában képesek lesznek a 

technikai, technológiai fejlődés várható kihívásainak megfelelni. 

Alakítson ki a tanulókban kellő szakmai hivatástudatot, olyan kritikai szemléletet, mely a 

közlekedésbiztonsághoz és a biztonságos közlekedés feltételeinek megteremtéséhez 

alapvetően szükséges. 

 

5.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy alapozó jellegénél fogva a közismereti tantárgyakra, azok közül is elsősorban 

a matematikára, a fizikára és a kémiára épül. 

A Matematika tantárgyból: 

az algebrai műveletek 

a geometriai alapfogalmak és alapszerkesztések 

az elsőfokú egyenletek 

A Fizika tantárgyból: 

a mozgások 

és a dinamika alapjai témakörök épít. 

A Kémia tantárgyból: 

atomok szerkezete 

fémek és vegyületeik 

nemfémes elemek és vegyületeik 

műanyagok 

 

5.3. Témakörök 

5.3.1. Alapfogalmak 12 óra 

Alapfogalmak 

gépészetben gyakorta használatos anyagok alapvető fizikai, kémiai, mechanikai, 

technológiai tulajdonságai 

nyersanyag, alapanyag, előgyártmány, segédanyag  
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Fémtani alapfogalmak     

fémek kristályrendszerei 

színfémek kristályosodásának főbb jellemzői 

kristályosodási sebesség- és képesség, 

polikrisztallin dermedés, 

rácshibák, diszlokáció, 

a vas allotróp átalakulása lehűlési és hevítési görbéjével 

ötvözet fogalma, az ötvözés módja, az ötvözetet alkotó fémek kapcsolata 

a kétalkotós ötvözettípusok lehűlési folyamata 

kétalkotós egyensúlyi diagram fogalma, lényege 

a lehűlési görbe felvételének módszere 

kétalkotós egyensúlyi diagram szerkesztését lehűlési görbékből 

kétalkotós egyensúlyi diagramok olvasási szabályai 

két fém egyensúlyi diagramjai, ha a képződő szövetelem: 

szilárd oldat 

eutektikum 

szilárd oldat és eutektikum 

az acél gyors hűtésekor bekövetkező változások, C-görbék 

 

5.3.2. Fémes szerkezeti anyagok 12 óra 

Nyersvasak és jellemző összetételük 

Acélok csoportosítása, jelölése összetétel, tulajdonság és felhasználás szerint 

Acélok szerkezeti elemek céljára 

képlékeny alakításra alkalmas acélok 

automata acélok 

betonacélok 

sínacélok 

rugóacélok 

golyóscsapágy acélok 

szelepacélok 

bevonatolt acélok 

Acélok szerkezetépítés céljára 

melegen hengerelt acélok 

finomszemcsés szerkezeti acélok 

Hőkezelési célú acélok 

felületedzhető acélok 

nemesíthető acélok 

betétben edzhető acélok 

nitridálható acélok 

Különleges tulajdonságú acélok 

melegszilárd acélok 

hidegszívós acélok  

korrózióálló acélok 

hőálló acélok 

Szerszámacélok 

hidegalakító szerszámacélok 

melegalakító szerszámacélok 

műanyag megmunkáló szerszámacélok 

gyors acélok 

Acélöntvények 
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ötvözetlen acélöntvények 

ötvözött acélöntvények 

Öntöttvasak 

lemezgrafitos öntöttvasak 

gömbgrafitos öntöttvasak 

ötvözött öntöttvasak 

tempervasak 

Alumínium tulajdonságai, a szennyező- és ötvöző anyagok hatása 

Az alumíniumötvözetek csoportosításának alapja, felhasználási területük 

Réz tulajdonságai, előállítása, ötvözetei, felhasználási területei 

Ón és az ólom tulajdonságai, ötvözetei, jellemző felhasználási területei 

 

5.3.3. Nemfémes szerkezeti anyagok  12 óra 

Műanyag fogalma 

Műanyagok előnyös és hátrányos tulajdonságai 

Műanyagok fő csoportjai és legjellemzőbb tulajdonságai 

termoplasztok 

duroplasztok 

elasztomerek 

egyéb nemfémes anyagok 

kerámiák 

kompozit anyagok 

üveg 

fa 

papír 

textil anyagok 

bőr 

kenőanyagok 

 

5.3.4. Öntészet, melegalakítások, hőkezelések 18 óra 

Öntészet 

Az öntés célja, jelentősége 

Az öntészet munkafolyamatai 

formakészítés 

olvasztás, öntés 

öntvénytisztítás, kikészítés 

Homokformázás 

Precíziós öntés 

Állandó formába öntések 

gravitációs öntés, 

nyomásos öntés, 

a centrifugál öntés 

Képlékeny melegalakítások   

Csoportosításuk 

kovácsolás 

sajtolás 

hengerlés 

Egyéb melegalakító eljárások 

Szabadon alakító kovácsolás szerszámai, műveletei 

Süllyesztékes kovácsolás 
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Hengerlés berendezése, anyagai, technológiája 

Sajtolás berendezései, anyagai, technológiája 

Hőkezelések     

Hőkezelések csoportosítása, műveletei 

Hőkezelő berendezések 

Acél hőkezelése 

keményítő hőkezelések 

egyneműsítő izzítások 

szívósságfokozó hőkezelések 

kérgesítő eljárások 

nitridálás 

ötvöző hőkezelések 

Öntöttvas hőkezelése 

szürkeöntvények hőkezelése 

fehéröntvények hőkezelése 

Ötvöző anyagok befolyása az anyag hőkezelhetőségi tulajdonságaira 

Dekarbonizációs jelenség hatásai 

Alumínium és ötvözeteinek hőkezelése 

 

5.3.5. Kötések 12 óra 

Hegesztés         

Hegeszthetőség fogalma 

Hegesztő eljárások csoportosítása 

bevont elektródás ívhegesztés 

fogyó elektródás, semleges védőgázos ívhegesztés 

fogyó elektródás, aktív védőgázos ívhegesztés 

volframelektródás, semleges védőgázos ívhegesztés 

Lánghegesztés és lángvágás technológiája 

Egyéb ömlesztő hegesztő eljárások 

fedettívű hegesztés 

plazmahegesztés 

elektronsugaras hegesztés 

lézersugaras hegesztés 

aluminotermikus hegesztés 

Ellenállás hegesztések 

ponthegesztés 

vonalhegesztés 

dudorhegesztés 

tompahegesztés 

fólia- és iker fóliahegesztés 

sajtoló hegesztési eljárások 

acél- és vasöntvények hegesztése 

Alumínium- és ötvözetei hegesztése 

Réz- és ötvözetei hegesztése 

Műanyaghegesztő eljárások 

A hegesztés előkészítő- és utólagos munkálatai 

Hegesztési hibák 

Forrasztás        

Forrasztás meghatározása, technológiája 

Forraszanyag fogalma, megválasztásának szempontjai 
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Forrasztási technológiák csoportosítása a forrasztás hőmérséklete szerint 

Folyasztószer feladata, jellemző tulajdonságai 

Forrasztópákával végzett forrasztő eljárások 

Lángforrasztási eljárások 

Fémragasztás        

A fémragasztás célja, alkalmazási területei 

Ragasztóanyagok 

A ragasztás technológiája 

Különféle anyagok ragasztása 

 

5.3.6. Forgács nélküli hideg alakítások 6 óra 

Forgács nélküli hidegalakítások jelentősége és gazdaságossága 

Hidegalakító műveletek 

vágás 

darabolás 

kivágás, lyukasztás 

hajlítás 

mélyhúzás 

Térfogat-alakítások 

hidegzömítés 

hidegfolyatás 

 

10416-12 Közlekedéstechnikai alapok /Elektrotechnika-elektronika 

36 óra 

1 ó/hét 

6. Elektrotechnika-elektronika tantárgy 36 óra 

 

6.1. A tantárgy tanításának célja 

Fejlessze a tanulók logikai készségét, 

alapozza meg a szakmai tantárgyak feldolgozását, 

fejlessze a tanulók számolási készségét, biztonságát és a nagyságrendi érzék 

kialakulását, 

alapozza meg a tanulók villamossággal és elektronikával kapcsolatos szakmai 

ismereteit 

 

 

6.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Matematika: aritmetikai, algebrai és geometriai ismeretek 

Fizika: anyagismereti, mechanikai, termodinamikai, optikai, hullámtani ismeretek 

 

 

6.3. Témakörök 

6.3.1. Villamos alapfogalmak 22 óra 

Villamos alapfogalmak 

Elektronelmélet 

Az elektromos töltések eloszlása atomokban, molekulákban, ionokon belül 

és a vegyületekben. Vezetők, félvezetők és szigetelők molekuláris 

szerkezete. 
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Statikus elektromosság és elektromos vezetés 

Statikus elektromosság és az elektrosztatikus töltések eloszlása. A vonzás 

és taszítás elektrosztatikus törvényei. A töltés egységei, Coulomb-törvény. 

Elektromos vezetés szilárd anyagokban, gázokban és vákuumban. 

Elektromosságtani fogalmak 

Az alábbi fogalmak, mértékegységeik és a rájuk ható tényezők: 

feszültségkülönbség, elektromotoros erő, feszültség, áramerősség, 

ellenállás, vezetés, töltés, egyezményes folyásirány, elektronok áramlása. 

Elektromos áram keltése 

Feszültség keltése az alábbi módszerekkel: fény, hő, súrlódás, nyomás, 

kémiai folyamatok. 

Villamos áram hatásai 

Hőhatás 

ellenállások melegedése, fajhő, hőmennyiség, felhasználás. 

Vegyi hatás 

elektrolízis, Faraday-törvény, elektrokémiai korrózió, korrózió-védelem. 

Élettani hatás 

fogalma, áram hatása ideg és izom rendszerre. 

Mágnesesség 

Időben állandó mágneses terek 

A mágnesesség elmélete. Mágnesek tulajdonságai. A Föld mágneses terében 

felfüggesztett mágnes viselkedése. Mágnesezés és demagnetizálás. 

Mágneses árnyékolás. Mágneses anyagok különböző fajtái. 

Elektromágnesek felépítése és működési elve. Jobbkéz-szabály áramvezető 

körüli mágneses tér meghatározására. Mágneses fluxus, térerősség, 

mágneses indukció, gerjesztés, permeabilitás. Mágnesezési hiszterézis-

görbe, remanencia, koercitív erő, telítési pont. 

Időben változó mágneses terek 

Faraday-törvény. Lenz-törvény és a polaritást meghatározó szabályok. Mozgási 

indukció. Nyugalmi indukció. Önindukció, tekercs önindukciós tényezője. Kölcsönös 

indukció, tekercsek kölcsönös indukciós tényezője. ÖrvényáramA témakör részletes 

kifejtése 

 

6.3.2. Egyenfeszültségű áramkörök 14 óra 

Egyenfeszültség források 

Primer elemek és szekunder elemek (akkumulátorok) fajtái, felépítésük, 

kémiai folyamataik, jellemzőik. Sorba és párhuzamosan kötött cellák. 

Belső ellenállás és hatása a telepre. Termoelemek felépítése, anyagai, 

működése és jellemzői. Fotocellák, fényelem felépítése, működése és 

jellemzői. 

Villamos törvényszerűségek 

Ohm-törvény, Kirchoff első és második törvénye. Az ellenállás, feszültség 

és áramerősség kiszámítása a fenti törvények segítségével. Ideális és valós 

feszültség források, belső ellenállás, üresjárási feszültség, kapocs feszültség. 

Feszültség forrás helyettesítő kapcsolások, Thevenin, Norton helyettesítő 

kép. Üzemállapotok, üresjárás, terhelés, rövidzárás. Kapcsolások, soros, 

párhuzamos, vegyes jellemzői. 

Ellenállás 

Ellenállás és az azt befolyásoló tényezők. Fajlagos ellenállás. Ellenállások 

színkódolása, értékei és tűrései, szokásos értékei, névleges teljesítménye 
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wattban. Soros és párhuzamos ellenállások. Az összes ellenállás kiszámítása 

soros, párhuzamos és soros-párhuzamos kapcsolásoknál. Potenciométerek és 

szabályozó ellenállások működése és alkalmazása. Wheatstone-hidak 

működése. Pozitív és a negatív hőmérsékleti együttható. Termisztorok 

(NTK, PTK), feszültségfüggő ellenállások. 

Villamos teljesítmény és munka 

Villamos teljesítmény és munka fogalma, mértékegysége és meghatározása 

az áramkör adataiból. A teljesítmény mérésének módja. A hatásfok, villamos 

készülékek jellemző hatásfoka. Az ellenállások terhelhetősége. 

Kapacitás-kondenzátor 

Kondenzátorok működése és funkciója. Lemezek feltöltődési felületét 

meghatározó tényezők, lemezek közötti távolság, lemezek száma, 

dielektrikum és dielektromos állandó, üzemi feszültség, névleges feszültség.  

Kondenzátor-fajták, felépítés és funkció.  

Kondenzátorok színkódolása.  

Kapacitás- és feszültség-számítások soros és párhuzamos áramköröknél.  

Kondenzátor exponenciális feltöltődése és kisülése, időállandók. 

Kondenzátorok vizsgálata 

 

Gyakorlatok 

 

10320-16 Elektronikai berendezések /Elektronikai gyakorlatok 

54 óra 

1,5 ó/hét 

1. Elektronikai gyakorlatok  tantárgy 54 óra 

 

1.1. A tantárgy tanításának célja 

 Az elektronika gyakorlat tantárgy tanításának célja, hogy mélyítse el az elektrotechnika 

tantárgy tanulása során megismert elméleti alapokat. A tanuló gyakorlati munkája során 

ismerje meg az elektronikai áramkörök létrehozása és vizsgálata során használt eszközöket. 

 

1.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

 A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és szakmai 

tartalmakra épül. 

 

1.3. Témakörök 

1.3.1. Villamos kötések és a NYÁK  6 óra 

  Villamos kötések osztályozása: 

 Oldható kötések 

 Nem oldható kötések 

Forrasztott kötés típusai: 

      Keményforrasztás 

       Lágyforrasztás 

Lágyforrasztás kivitelezése  

A forrasztás, mint elektromos és mechanikai kötés előkészítése  

                   A forrasztás anyagai, segédanyagai és eszközei.  

                   A forrasztás művelete  



 

 220 

                   Forrasztási gyakorlat  

  Vezetékek, kábelek, huzalozás:  

                   Villamos vezetékek és vezetékanyagok, jellemzőik.  

                   Huzal-előkészítés, szigetelés eltávolítása.  

                   A huzalozás szerszámai, vágás, csupaszítás, préselés szerszámai.  

                   Huzalozás kábelformákkal; kábeltörzs készítés, kábelformák    

                   rögzítése. 

 Elektromechanikus csatlakozók. 

                   Csatlakozók csoportosítása, kiválasztásuk szempontjai. 

                   Csatlakozók kialakítása. 

Csatlakozó kábelek készítése, ellenőrzése.  

Nyomtatott áramkörök gyártása, előkészítése  

Folírozott lemezek jellemzői, előkészítésük.  

A fóliamintázat kialakítása  

A szitanyomás technológiája. 

Eszközök, segédanyagok. 

Nyomtatott áramkörök maratása.  

Forrasztandó felületek előkészítése.  

Tisztítás, folyasztószer, védő bevonat.  

Nyomtatott áramkörök megmunkálása, illesztése, rögzítése.  

Kivezetések előkészítése, szerelési magasság, olvashatóság, szerelési sorrend, polaritás, 

alkatrész beültetés, alkatrészlábak lecsípése.  

Kezelőszervek, csatlakozók, kijelzők, kábelezések.  

Alkatrészválasztás szempontjai. Névleges érték, tűrés, terhelhetőség. alkatrészek 

jelölése 

 

1.3.2. Egyenáramú alapmérések 6 óra 

 Egyenáramú alapmérések 

Mérési segédeszközök 

 Potenciométer 

 Tolóellenállás 

 Precíziós mérőellenállások 

Kis értékű ellenállás mérése Ohm törvénye alapján  

Nagy értékű ellenállás mérése Ohm törvénye alapján  

Ellenállás mérése feszültségesések összehasonlításával  

Ellenállás mérése áramerősségek összehasonlításával 

Ellenállás mérése Weatstone-híddal 

Fajlagos ellenállás mérése 

Ellenállások hőmérsékletfüggésének vizsgálata 

Feszültségfüggő ellenállás vizsgálata 

Ellenállások soros kapcsolásának vizsgálata. Kirchoff huroktörvényének igazolása  

Ellenállások párhuzamos kapcsolásának vizsgálata Kirchoff csomóponti törvényének 

igazolása 

Feszültségosztók vizsgálata  

Potenciométerek vizsgálata 

Elektromechanikus mérőműszerek jellemzőinek mérése 

 Feszültségmérő belső ellenállásának meghatározása és méréshatárának 

kiterjesztése 

 Feszültségmérő hitelesítése 

 Árammérő belső ellenállásának meghatározása és méréshatárának kiterjesztése 
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 Árammérő hitelesítése 

 Teljesítménymérő hitelesítése 

Villamos teljesítmény és a villamos áram hőhatásának vizsgálata 

 Az egyenáramú teljesítmény mérése 

Energiaforrások vizsgálata 

 Energiaforrások belső ellenállásának, leadott teljesítményének és hatásfokának 

vizsgálata 

 Energiaforrások soros és párhuzamos kapcsolásának vizsgálata 

 

1.3.3.  Váltakozó áramú alapmérések 6 óra 

 Váltakozó áramú hálózatok jellemzőinek mérése 

 Induktivitás mérése 

 Kondenzátor kapacitásának mérése 

 Kondenzátor töltés és kisütés vizsgálata 

Tekercs induktivitásának és kondenzátor kapacitásának mérése három feszültség 

mérésével 

Induktivitások soros kapcsolásának vizsgálata 

Induktivitások párhuzamos kapcsolásának vizsgálata 

Kondenzátorok soros kapcsolásának vizsgálata 

Kondenzátorok párhuzamos kapcsolásának vizsgálata 

Ellenállás és kondenzátor soros kapcsolásának vizsgálata 

Ellenállás és induktivitás soros kapcsolásának vizsgálata 

Ellenállás és kondenzátor párhuzamos kapcsolásának vizsgálata 

Ellenállás és induktivitás párhuzamos kapcsolásának vizsgálata 

Ellenállás , tekercs és kondenzátor soros kapcsolásának (soros rezgőkör) 

vizsgálata 

Ellenállás , tekercs és kondenzátor párhuzamos kapcsolásának (párhuzamos 

rezgőkör) vizsgálata 

Egyfázisú váltakozó áramú teljesítmény mérése 

Hanggenerátorok vizsgálata 

 Kezelőszervek 

 Beállítási lehetőségek  

Oszcilloszkóp kezelési gyakorlat.  

 Kezelőszervek 

 Beállítási lehetőségek 

Mérések oszcilloszkóppal 

 Amplitúdó mérés 

Periódus idő mérés 

 Frekvencia mérési módszerek 

 Fázisszög mérési módszerek 

 RC feszültségosztó vizsgálata 

 Wien-osztó vizsgálat  

 

1.3.4. Áramkörök építése , üzemeltetése 12 óra 

 Nyomtatott áramkörök gyártása, előkészítése   

Folírozott lemezek jellemzői, előkészítésük. 

A fóliamintázat kialakítása 

A szitanyomás technológiája. 

Eszközök, segédanyagok. 

Nyomtatott áramkörök maratása. 
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Forrasztandó felületek előkészítése. 

Tisztítás, folyasztószer, védő bevonat. 

Nyomtatott áramkörök megmunkálása, illesztése, rögzítése. 

Kivezetések előkészítése, szerelési magasság, olvashatóság, szerelési sorrend, polaritás, 

alkatrész beültetés, alkatrészlábak lecsípése. 

Kezelőszervek, csatlakozók, kijelzők, kábelezések. 

Alkatrészválasztás szempontjai. Névleges érték, tűrés, terhelhetőség. alkatrészek 

jelölése 

 

Áramköri modulok üzembe helyezése 

Készre szerelt nyomtatott áramkör ellenőrzése (vizuálisan) 

Készre szerelt nyomtatott áramkör feszültség alá helyezése (nyugalmi 

áramfelvétel mérése) 

Az áramkör funkcionális vizsgálata 

            Bemeneti jellemzők (vizsgáló jelek)  kiválasztása, meghatározása                  

            és beállítása  

            Kimeneti jellemzők (válaszjelek) mérése 

A mérési eredmények kiértékelése   

Berendezés összeszerelése és üzembe helyezése 

Áramköri modulok beépítése  

Kezelőszervek beépítése, csatlakoztatása 

Be- és kimeneti csatlakozási felületek kialakítása 

Speciális funkciójú kiegészítő elemek beépítése 

A berendezés készre szerelése  

Hibakeresés 

Kapcsolási rajz alapján történő hibakeresés 

Hibás javítási egység (alkatrész vagy modul) meghatározása 

A megállapított hibahely javítása az előírt technológiának megfelelően 

A javított áramkör, berendezés beüzemelése 

Funkcionális ellenőrző mérések elvégzése 

A javítási művelet dokumentálása 

 

1.3.5.  Elektronikai áramkörök vizsgálata  12 óra 

 Kétpólusok építése, mérése 

Aktív kétpólusok vizsgálata 

Passzív kétpólusok vizsgálata 

Félvezető diódák vizsgálata 

Félvezető dióda nyitó karakterisztika felvétele 

Félvezető dióda nyitó karakterisztika felvétele 

Speciális diódák vizsgálata 

Zener diódák mérése 

Tűsdiódák mérése 

Kapacitásdiódák mérése 

Alagútdiódák mérése 

Schottky –diódák mérése 

Bipoláris tranzisztorok vizsgálata 

A bipoláris tranzisztor műszaki adatainak értelmezése katalógus alapján 

A tranzisztor jelleggörbéi 

A bipoláris tranzisztor karakterisztikájának felvétele 

Erősítő alapkapcsolások bipoláris tranzisztorral  



 

 223 

 Közös emitteres alapkapcsolás vizsgálata 

  Munkaponti adatok mérése 

  Erősítő jellemzők mérése 

  Frekvenciaátvitel mérése 

 Közös bázisú alapkapcsolás vizsgálata 

  Munkaponti adatok mérése 

  Erősítő jellemzők mérése 

  Frekvenciaátvitel mérése 

Közös kollektorú alapkapcsolás vizsgálata 

Munkaponti adatok mérése 

  Erősítő jellemzők mérése 

  Frekvenciaátvitel mérése 

Unipoláris tranzisztorok 

Záróréteges térvezérlésű tranzisztorok 

Jelleggörbék adatok , határadatok értelmezése katalógus alapján 

MOSFET tranzisztorok 

Jelleggörbék adatok, határadatok 

Erősítő alapkapcsolások térvezérlésű tranzisztorral 

 Source- kapcsolású erősítőfokozat vizsgálata 

  Munkaponti adatok mérése 

  Erősítő jellemzők mérése 

  Frekvenciaátvitel mérése 

 Gate- kapcsolású erősítőfokozat vizsgálata 

  Munkaponti adatok mérése 

  Erősítő jellemzők mérése 

  Frekvenciaátvitel mérése 

Drain- kapcsolású erősítőfokozat vizsgálata 

Munkaponti adatok mérése 

  Erősítő jellemzők mérése 

  Frekvencia átvitel mérése 

 

1.3.6. Műszaki dokumentáció gyakorlat 12 óra 

 Számítógépes szimuláció         

A számítógépes szimuláció alkalmazásának lehetőségei  

Szimuláció az elektronikában. 

 Az áramköri szimuláció alkalmazásának előnyei 

 Az áramköri szimuláció alkalmazásának korlátai 

Szimuláció fogalma, a szimulációs szoftverek fő jellemzői 

A szimuláció szintjei  

Áramköri szintű szimuláció 

Logikai szintű szimuláció 

Kevert módú szimuláció 

Az analízis üzemmódjai 

Egyenáramú (DC) analízis 

Váltakozó áramú (AC) analízis 

Tranziens analízis 

Az áramköri szimulációs programok helye az elektronikai szoftverek közt 

Egy konkrét (EWB, TINA stb.) áramköri szimulációs program 

Munkaablak 

  Alkatrészkészlet 
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  Mérőműszerek kezelése 

 Áramkörök építése, a szimulációs program használata 

 Alkatrész – és áramkörkönyvtár használata 

  Az alkatrészek jellemzői 

  Az áramköri könyvtár használata 

 Az áramkörök analízis üzemmódjainak kiválasztása és használata. 

Egyszerű áramkörök szimulációja. 

Az elvégzett szimuláció dokumentálása. 

Áramköri modulok (makrók) létrehozása és használata. 

 

Kapcsolási rajz és NYÁK 

Egyszerű áramkör műszaki dokumentációjának elkészítése. 

A villamos berendezések dokumentációi, a kapcsolási rajz jellemzői, elkészítési szempontok. 

Elektronikai alkatrészek rajzjelei, az alkatrészek jellemzői. 

Kapcsolási rajz készítése. 

Az alkatrészjegyzék, a jellemzők feltüntetése; az alkatrészjegyzék elkészítésének szempontjai. 

Áramkörtervező CAD tervezőrendszer felépítése, beállításai. 

A kapcsolási rajz elkészítésének szempontjai, a szerkesztő program kezelése. 

Alkatrész-, kötés-, és hibalista készítése. 

A PCB kezelése. 

Az alkatrészek elhelyezése, tervezési szempontok. 

Az automatikus huzalozás. 

Nyomtatás, nyomtatatási formák betartása. 

 

10321-16 Áramkörök ipari alkalmazása /Ipari alkalmazástechnika gyakorlat 

36 óra 

1 ó/hét 

2. Ipari  alkalmazástechnika gyakorlat  tantárgy 36 óra 

 

2.1. A tantárgy tanításának célja 

 Az ipari alkalmazástechnika gyakorlat célja, hogy elmélyítse az ipari alkalmazástechnika 

tanulása során szerzett ismereteket. 

Gyakorlati példákon keresztül fejlessze a tanulók áramköri szemléletét.  

A tantárgy tanulása során megismert áramkörökön keresztül a tanulók megismerkednek az 

elektronikai áramkörök felhasználásának lehetőségeivel is. 

 

2.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

 A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és szakmai 

tartalmakra épül. 

 

2.3. Témakörök 

2.3.1. Tápegységek mérése 18 óra 

 Egyszerű egyenirányítók vizsgálata 

Egyutas egyenirányító vizsgálata  

 Jelalak vizsgálat puffer kondenzátor nélkül  

Jelalak vizsgálat puffer kondenzátorral 

Búgófeszültség mérése különböző kondenzátor és ellenállásértékek (időállandó esetén) 

Középkivezetéses, kétutas egyenirányító vizsgálata  
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 Jelalak vizsgálat puffer kondenzátor nélkül  

Jelalak vizsgálat puffer kondenzátorral 

Búgófeszültség mérése különböző kondenzátor és ellenállásértékek (időállandó esetén) 

Graetz-hidas egyenirányító kapcsolás mérése. 

 Jelalak vizsgálat puffer kondenzátor nélkül  

Jelalak vizsgálat puffer kondenzátorral 

Búgófeszültség mérése különböző kondenzátor és ellenállásértékek (időállandó esetén)  

Feszültségtöbbszöröző vizsgálata 

Műveleti erősítős egyenirányító kapcsolások vizsgálata 

Műveleti erősítős egyutas egyenirányító vizsgálata  

 Jelalak vizsgálat puffer kondenzátor nélkül  

Jelalak vizsgálat puffer kondenzátorral 

Búgófeszültség mérése különböző kondenzátor és ellenállásértékek (időállandó esetén) 

Átlagértékmérő műveleti erősítős kétutas egyenirányító vizsgálata  

 Jelalak vizsgálat puffer kondenzátor nélkül  

Jelalak vizsgálat puffer kondenzátorral 

Búgófeszültség mérése különböző kondenzátor és ellenállásértékek (időállandó esetén) 

Stabilizátorok mérése 

Elemi stabilizátorok vizsgálata 

Terhelőáram és stabilizált kimeneti feszültség mérése különböző bemeneti 

feszültségek estén 

Áteresztő tranzisztoros stabilizátor vizsgálata 

Terhelőáram és stabilizált kimeneti feszültség mérése különböző terhelő 

ellenállások esetén 

Tranzisztor disszipációs teljesítményének meghatározása 

 

Integrált stabilizátorok vizsgálata 

Terhelőáram és stabilizált kimeneti feszültség mérése különböző terhelő 

ellenállások esetén 

Maximális terhelőáramnál Ubemin meghatározása 

Stabilizált Uki mérése maximális terhelőáramnál a tápfeszültség növelésekor 

 

Kapcsolóüzemű stabilizátorok vizsgálata 

 Feszültségcsökkentő kapcsolóüzemű stabilizátor 

 Feszültségnövelő kapcsolóüzemű stabilizátor  

Visszahajló jelleggörbéjű túláram védelem vizsgálata 

 

2.3.2. Oszcillátorok mérése  18 óra 

 Az oszcilláció feltételeinek vizsgálata 

A rezgési frekvencia mérése 

A rezgési feltételek vizsgálata 

Amplitúdó feltétel 

Fázisfeltétel 

Torzítás mérése 

Frekvenciastabilitás mérése 

Amplitúdó stabilitás mérése 

LC oszcillátorok jellemzőinek mérése 

 Szelektív erősítő és amplitúdó határolás mérése 

  Uki mérése különböző frekvenciák esetén 

  f0 hangolási frekvencia meghatározása (Ukimax) 
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  Uki ,Ube mérése f0 frekvencián 

 Sávközépi A0 erősítés meghatározása 

Az erősítő sávszélességének mérése 

 Colpitts-oszcillátor mérése 

  Áramfelvétel mérése 

  Munkaponti adatok meghatározása 

  Uv visszacsatolt feszültség mérése   

  Visszacsatoló hálózat átvitelének meghatározása 

RC-oszcillátorok jellemzőink mérése 

 Szűrőkapcsolások jellemzőinek mérése 

  Feszültségátvitel (csillapítás) mérése 

  Fázismenet mérése 

 Fázistolós oszcillátor mérése 

  Uv visszacsatolt feszültség mérése f0 frekvencián  

  Visszacsatoló hálózat átvitelének meghatározása 

Az erősítésszabályozás nélküli erősítő, Au feszültségerősítésének és fázistolásának 

mérése 

Amplitúdó szabályozás vizsgálata 

 Wien-hídas oszcillátor mérése 

  Wien osztó átvitelének mérése különböző frekvencián 

  A maximális átvitelhez tartozó frekvencia meghatározása 

  Uv visszacsatolt feszültség mérése f0 frekvencián  

  Visszacsatoló hálózat â átvitelének meghatározása 

Kristály-oszcillátorok vizsgálata 

 Kristály-oszcillátor jellemzőinek meghatározása 

 

10417-12  Közlekedéstechnikai gyakorlatok /Karbantartási gyakorlatok 

108 óra 

3 ó/hét 

3. Karbantartási gyakorlatok tantárgy 108 óra 

3.1.1. Kötések 108 óra 

Szegecselés 

a szegecselés célja 

szegecskötések 

szegecsek igénybevétele 

a szegecs méreteinek meghatározása 

a szegecselés szerszámai 

szegecselés művelete 

gépi szegecselés 

baleseti veszélyek szegecselés közben 

összetett szegecselési feladat 

Csavarozás 

a csavarkötések szerelésének célja 

a csavarkötések fajtái és rendeltetésük 

a csavarkötések szerelésének szerszámai 

csavarbiztosítások 

a csavarkötések szerelésének munkaszabályai 

baleseti veszélyek csavarozás közben 
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Csapszegek és csapszegkötések 

Kúpos kötés 

Zsugorkötés 

Ék és ékkötés 

Retesz és reteszkötés 

Lágyforrasztás 

a forrasztás célja 

a forrasztás fajtái 

forrasztó kéziszerszámok 

a forrasztás előkészítése 

a forrasztópáka előkészítése 

forraszok 

forrasztó segédanyagok 

a lágyforrasztás munkaszabályai 

baleseti veszélyek lágyforrasztás közben 

Fémragasztás 

a fémragasztás jelentősége 

ragasztóanyagok 

a ragasztott kötések alkalmazása 

a ragasztás folyamata 

a ragasztandó felületek előkezelése 

a ragasztás 

baleseti veszélyek ragasztás közben 

Keményforrasztás 

a keményforrasztás célja 

a keményforrasztás folyamata 

a keményforrasztás segédanyagai 

a munkadarabok előkészítése keményforrasztáshoz 

a forraszanyag megolvasztása 

a munkadarabok utókezelése 

a keményforrasztás munkaszabályai 

baleseti veszélyek keményforrasztás közben 

Gázhegesztés 

a hegesztés célja és alkalmazási területe 

hegesztőgázok 

a gázhegesztés berendezései, szerelvényei, segédanyagai 

varratfajták 

a gázhegesztés munkafolyamatai 

hegesztési módszerek 

a gázpalackok kezelése, tárolása, szállítása 

baleseti veszélyek gázhegesztés közben 

Ívhegesztés 

az ívhegesztés alkalmazási területe 

a villamos ív és hőhatása 

az ívhegesztés gépei, felszerelései, segédeszközei 

az ívhegesztés folyamata 

bevont elektródás ívhegesztés 

fogyóelektródás ívhegesztés (MIG-MAG) 

argon védőgázas volfrámelektródás ívhegesztés (AWI) 

ívhegesztéskor előforduló hibák 
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baleseti veszélyek ívhegesztés közben 

ívhegesztési feladatok 

 

Nyári gyakorlatok 

10417-12  Közlekedéstechnikai gyakorlatok /Karbantartási gyakorlatok 

140 óra 

Karbantartási gyakorlatok tantárgy 140 óra 

 

Témakörök 

 

Mérés és előrajzolás 

Mérés és ellenőrzés 

Bonyolultabb mérő- és ellenőrző eszközök 

Előrajzolás síkban 

Térbeli előrajzolás 

Megmunkálás I. 

A kalapács használata, a nyújtás 

Egyengetés 

Hajlítás 

Vágás, harapás, faragás, vésés 

Nyírás 

Lyukasztás 

Fűrészelés 

Reszelés 

Fúrás és süllyesztés 

Kézi menetvágás 

Kötések  

Szegecselés 

Csavarozás 

Csapszegek és csapszegkötések 

Kúpos kötés 

Zsugorkötés 

Ék és ékkötés 

Retesz és reteszkötés 

Lágyforrasztás 

Fémragasztás 

Keményforrasztás 

Gázhegesztés 

Ívhegesztés 

 

11. évfolyam 

 

10321-16 Áramkörök ipari alkalmazása /Elektronikus áramkörök 

18 óra 

0,5 ó/hét 
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1. Elektronikus áramkörök tantárgy 18 óra 

1.1.1. Erősítők 6 óra/ 

 Alapfogalmak   

Tranzisztoros erősítők munkapont beállítása. 

Bipoláris tranzisztoros erősítők munkapont-beállítása. 

Unipoláris tranzisztoros erősítők munkapont-beállítása. 

Tranzisztoros erősítők kisfrekvenciás helyettesítő képe. 

Bipoláris tranzisztoros erősítők helyettesítő képe. 

Unipoláris tranzisztoros erősítők helyettesítő képe. 

Erősítő áramkörök. 

Erősítők jellemzői. 

Erősítő alapkapcsolások bipoláris tranzisztorral. 

 Emitterkapcsolású erősítőfokozat 

Kollektorkapcsolású erősítőfokozat 

Báziskapcsolású erősítőfokozat 

Erősítő alapkapcsolások jellemzőinek összehasonlítása 

Erősítő alapkapcsolások unipoláris tranzisztorral. 

 Source-kapcsolású erősítőfokozat 

 Drain-kapcsolású erősítőfokozat 

 Gate-kapcsolású erősítőfokozat 

Erősítő alapkapcsolások jellemzőinek összehasonlítása 

 Zajviszonyok az erősítőkben 

 Az erősítőkben keletkező zajok forrása 

 Az erősítőkben keletkező zajok típusai 

 Az erősítők zajtényezője 

 Torzítások az erősítőkben 

  Lineáris torzítások 

  Nemlineáris torzítások 

Visszacsatolás. 

 Visszacsatolás elve 

 A visszacsatolás hatása az erősítő jellemzőire 

 A negatív visszacsatolás gyakorlati megvalósítása 

 

1.1.2.  Műveleti erősítők 6 óra 

 Alapfogalmak 

Egyenáramú erősítők 

Differenciálerősítők 

Fázisösszegző áramkör 

Darlington-kapcsolás 

Tranzisztoros áramgenerátorok 

Műveleti erősítő kimeneti fokozatai. 

Integrált műveleti erősítők 

Integrált műveleti erősítő tulajdonságai 

Az ideális műveleti erősítő 

A valóságos műveleti erősítő. 

Visszacsatolás alkalmazása műveleti erősítő esetén. 

Lineáris alapkapcsolások műveleti erősítővel. 

Nem invertáló alapkapcsolás. 

Invertáló alapkapcsolás. 

Különbségképző áramkör. 
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Előjelfordító feszültségösszegző áramkör 

Műveleti erősítők munkapont beállítása 

 A bemeneti nyugalmi áram biztosítása 

 Ofszet feszültség kompenzálása 

 Ofszet áram kompenzálása 

 Műveleti erősítők frekvenciakompenzálása 

Műveleti erősítők alkalmazásai 

 Váltakozó feszültségű erősítők 

 Aktív szűrőkapcsolások 

 Műveleti erősítők alkalmazása a méréstechnikában 

 

1.1.3.  Digitális technika alapjai  6 óra 

 A logikai hálózatok alaptörvényei. 

A logikai algebra (Boole algebra) szabályai. 

Logikai műveletek. 

Negáció (invertálás) 

  Műveleti jel 

  Igazság tábla 

  Kapcsolási rajzjel 

  Kapcsolókkal történő megvalósítás 

 VAGY (OR) kapcsolat 

  Műveleti jel 

  Igazság tábla 

  Kapcsolási rajzjel 

  Kapcsolókkal történő megvalósítás 

 ÉS (AND) kapcsolat 

  Műveleti jel 

  Igazság tábla 

  Kapcsolási rajzjel 

  Kapcsolókkal történő megvalósítás 

 Nem-VAGY (NOR) kapcsolat 

  Műveleti jel 

  Igazság tábla 

  Kapcsolási rajzjel 

  Kapcsolókkal történő megvalósítás 

 Nem-ÉS (NAND) kapcsolat 

  Műveleti jel 

  Igazság tábla 

  Kapcsolási rajzjel 

  Kapcsolókkal történő megvalósítás 

Kizáró-VAGY (XOR) 

  Műveleti jel 

  Igazság tábla 

  Kapcsolási rajzjel 

  Kapcsolókkal történő megvalósítás 

Logikai függvények megadási módjai. 

 Szöveges függvény megadás 

 Algebrai függvény megadás 

 Grafikus függvény megadás 

 Idő diagramos függvény megadás 
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 Kapcsolási rajz  

Kombinációs hálózatok. 

Kapuáramkörök jelölése, felépítése és működése. 

Logikai hálózatok tervezése. 

  Algebrai egyszerűsítés 

  Boole-algebra szabályai 

 Grafikus egyszerűsítés 

  V-K tábla 

Logikai hálózatok megvalósítása NÉV, NAND és NOR kapuáramkörök segítségével. 

 

10321-16 Áramkörök ipari alkalmazása /Ipari alkalmazástechnika 

18 óra 

0,5 ó/hét 

2. Ipari alkalmazástechnika tantárgy 18 óra 

2.1. A tantárgy tanításának célja 

 Az ipari alkalmazástechnika tantárgy tanításának célja, hogy fejlessze a tanulók áramköri 

szemléletét. A tantárgy tanulása során megismert áramkörökön keresztül a tanulók 

megismerik az elektronikai áramkörök felhasználásának lehetőségeit. 

 

2.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

 A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és szakmai 

tartalmakra épül. 

 

2.3. Témakörök 

2.3.1.  Jelkeltő és jelformáló áramkörök 9 óra 

 Impulzustechnika  
Impulzus jellemzők: 

 Felfutási idő 

 Lefutási Idő 

 Túllövés 

 Tetőesés 

 Impulzus idő 

 Periódus idő 

 Impulzus ismétlődési frekvencia 

 Kitöltési tényező 

Aktív és passzív jelformáló áramkörök. 

 Lineáris jelformáló áramkörök  

  Differenciáló áramkör 

   Felépítés 

   Működés 

   Jelalak 

  Integráló áramkör 

   Felépítés 

   Működés 

   jelalak 

 Nemlineáris jelformáló áramkörök 

  Félvezető dióda kapcsolóüzemben 

  Sorsos diódás vágókapcsolás 

   Felépítés 
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   Működés 

   Jelalak 

  Párhuzamos diódás vágókapcsolás 

   Felépítés 

   Működés 

   Jelalak 

  Kettős vágókapcsolás 

   Felépítés 

   Működés 

   Jelalak 

 Multivibrátorok 

  Tranzisztor kapcsolóüzemben 

  Astabil multivibrátor 

   Felépítés  

   Működés  

    Munkaponti adatok 

    Impulzus fel-és lefutási idő 

    Impulzus kitöltési tényező  

    Ismétlődési frekvencia 

    Kimeneti amplitúdó     

    Jelalak 

  Monostabil multivibrátor 

   Felépítés  

   Működés  

    Munkaponti adatok 

    Impulzus fel-és lefutási idő 

    Impulzus kitöltési tényező  

    Ismétlődési frekvencia 

    Kimeneti amplitúdó     

    Jelalak 

  Bistabil multivibrátor 

   Felépítés  

   Működés  

    Munkaponti adatok 

    Impulzus fel-és lefutási idő 

    Impulzus kitöltési tényező  

    Ismétlődési frekvencia 

    Kimeneti amplitúdó     

    Jelalak 

  Schmitt-trigger 

 

 

2.3.2.  Funkcionális áramkörök 9 óra 

 Kombinációs hálózatokra épülő egységek 

Összeadó áramkörök 

 Az összeadó áramkör elvi felépítése 

 Bináris összeadók 

  Fél összeadó áramkör 

  Teljes összeadó áramkör 

 Kivonó áramkör 
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 BCD összeadó   

Komparátorok 

 A komparátor elvi felépítése 

 Egy bites komparátor tervezése 

 Négy bites komparátor tervezése 

 16 bites komparátor tervezése 

Aritmetikai-logikai egységek  

 Az aritmetikai logikai egységek elvi felépítése 

 Konkrét ALU egység működésének vizsgálata 

Paritás előállító és – vizsgáló áramkörök 

 Paritás előállító és –vizsgáló áramkörök elvi felépítése 

 Konkrét paritás előállító egység működésének vizsgálata 

Dekódoló áramkörök  

 Dekódoló áramkörök elvi felépítése 

 Konkrét dekódoló áramkörök működése, jelei 

Dekódoló áramkör tervezése 

Kódoló áramkörök 

 Kódoló áramkörök elvi felépítése 

 Konkrét kódoló áramkör működése, jelei 

 Kódoló áramkör tervezése 

 

10416-12 Közlekedéstechnikai alapok /Mechanika 

36 óra 

1 ó/hét 

3. Mechanika tantárgy 36 óra 

3.1.1. Szilárdságtan 24 óra 

Méretezési eljárások 

az alkatrész terhelhetőségének meghatározása, 

a szükséges keresztmetszet méreteinek meghatározása, 

az alkatrész anyagminőségének megválasztása, 

adott igénybevételnek való megfelelés ellenőrzése. 

A méretezés alapvető szempontjai 

Húzó igénybevétel 

a húzó igénybevétel alapösszefüggése, 

méretezési eljárások, 

a megnyúlás meghatározása, 

egyenszilárdságú húzott rúd, 

kazánformula és alkalmazása. 

Nyomó igénybevétel 

a nyomó igénybevétel alapösszefüggése, 

méretezési eljárások, 

a rövidülés meghatározása, 

a felületi nyomás, 

a palástnyomás, 

hőmérséklet változás okozta feszültségek. 

Hajlító igénybevétel 

Alapfogalmak 

a hajlító igénybevétel vizsgálata, 
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jellemző fogalmak és elnevezések (rugalmas vonal, semleges réteg, 

húzott szál, nyomott szál, alakváltozások). 

A hajlító igénybevétel feszültsége 

A hajlítás alapegyenlete 

a Navier-féle összefüggés, 

a szélső szál távolsága, 

ekvatoriális másodrendű nyomaték, 

keresztmetszeti tényező. 

Ekvatoriális másodrendű nyomatékok és keresztmetszeti tényezők 

tetszőleges keresztmetszet x és y tengelyekre számított másodrendű 

nyomatéka, 

téglalap, négyzet, kör, körgyűrű keresztmetszetek ekvatoriál 

másodrendű nyomatékainak és a keresztmetszeti tényezőinek 

meghatározása, 

különböző területelemekből álló keresztmetszet ekvatoriális 

másodrendű nyomatékainak és a keresztmetszeti tényezőinek 

meghatározása, 

a Steiner-tétel és alkalmazása, 

hengerelt szelvények ekvatoriális másodrendű nyomatékainak és 

keresztmetszeti tényezőinek meghatározása szabványok és táblázatok 

segítségével. 

Hajlításnál fellépő alakváltozások 

egyik végén befogott tartó végének lehajlása, szögelfordulása, 

különböző terhelésű kéttámaszú tartó közepének behajlása, a 

végeinek szögelfordulása. 

Tartók méretezése hajlításra 

a nyíró igénybevétel elhanyagolása, 

a tartó anyagának meghatározása táblázat segítségével, 

a tartó keresztmetszeti méreteinek meghatározása, 

a maximális terhelhetőség megállapítása, 

a tartó igénybevételre való megfelelésének ellenőrzése, 

Egyenszilárdságú tartó 

egyenszilárdságú tartó-megoldások, 

Nyíró igénybevétel 

Tiszta nyíró igénybevétel 

a tiszta nyírás jellemzői, 

az igénybevétel alapösszefüggése, 

a feszültség eloszlása. 

Hajlítással párosult nyíró igénybevétel 

az igénybevétel jellemzői, 

az igénybevétel alapösszefüggése, 

az alaktényező értékei. 

Méretezés nyírásra 

hajlítással párosult nyíró igénybevételű alkatrész terhelhetőségének, a 

keresztmetszet méreteinek meghatározása, hajlítással párosult nyíró 

igénybevételű alkatrész anyagminőségének megválasztása,  

ellenőrzés palástnyomásra. 

Csavaró igénybevétel 

Alapfogalmak 

a csavaró igénybevétel jellemzői, vizsgálata,  
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jellemző elnevezések, alakváltozás a csavaró igénybevételnél. 

A csavaró igénybevétel feszültsége 

Feszültség eloszlás az igénybevételnél, 

adott keresztmetszetben ébredő feszültség meghatározása. 

A csavarás alapegyenlete 

Poláris másodrendű nyomatékok és poláris keresztmetszeti tényezők 

tetszőleges keresztmetszet poláris másodrendű nyomatéka, 

összefüggés a poláris és ekvatoriális másodrendű nyomatékok között, 

kör, körgyűrű és négyzet alakú szelvények poláris másodrendű 

nyomatékának és poláris keresztmetszeti tényezőjének 

meghatározása. 

A csavaró igénybevétel alakváltozása 

a keresztmetszet szögelfordulásának meghatározása, 

a folyóméterenkénti maximális elcsavarodás. 

Méretezés csavarásra 

forgó tengelyeket terhelő csavaró nyomaték meghatározása az átvitt 

teljesítmény és a fordulatszám ismeretében, 

a csavarásra igénybe vett tengely terhelhetőségének, a szükséges 

keresztmetszet méreteinek meghatározása, 

a csavaró nyomatékkal terhelt tengely igénybevételnek való 

megfelelésének ellenőrzése, 

a csavarásra igénybevett tengely megfelelő anyagminőségének 

kiválasztása, 

a tengely szögelfordulásának meghatározása és ellenőrzése. 

Kihajlás 

a nyomó igénybevételű karcsú rúd vizsgálata, 

a karcsúsági tényező, 

a kihajlási hossz a rúd megfogásától függően, 

az inercia sugár, 

rugalmas és rugalmatlan kihajlás, 

a törőfeszültség meghatározása Euler és Tetmayer szerint, 

ellenőrzés kihajlásra, 

a kívánatos kihajlási biztonsági tényezők. 

Összetett igénybevételek 

Egyirányú összetett igénybevétel 

fogalma, értelmezése és fajtái, 

húzás+hajlítás eredő feszültsége, 

nyomás+hajlítás eredő feszültsége, 

feszültségábrák, 

méretezési módok. 

Többirányú összetett igénybevétel 

fogalma, értelmezése és fajtái, 

a redukált feszültség meghatározása Mohr-szerint, 

a redukált nyomaték, 

méretezési módok. 

 

3.1.2. Kinematika-kinetika 12 óra 

Kinetika alapfogalmak 

a kinetika tárgya, 

a kinetika alaptörvényei. 
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Az inercia- és gyorsuló rendszerek 

az inercia erő és gravitációs erő ekvivalenciája, 

a súlyos és tehetetlen tömegek azonossága. 

A D'Alembert-elv 

A centripetális - és centrifugális erő 

Merev test forgása rögzített tengely körül 

A forgómozgás alaptörvénye 

Tömegtehetetlenségi nyomaték 

fogalma, mértékegysége, 

értékét meghatározó tényezők, 

egyszerű, homogén testek tömeg-tehetetlenségi nyomatéka, 

Steiner-tétel és alkalmazása, 

redukált tömeg, 

tehetetlenségi sugár. 

 

10416-12 Közlekedéstechnikai alapok /Gépelemek-géptan 

36 óra 

1 ó/hét 

4. Gépelemek-géptan tantárgy 36 óra 

4.1.1. Tengelyek 8 óra 

Tengelyek feladata, felosztása, szerkezeti kialakítása. 

Tengelyek igénybevételeinek meghatározása. 

Tengelyek méretezése. 

Hajlításra igénybevett tengelyek számítása lehajlásra. 

Csavarásra igénybevett tengelyek számítása. 

Csavaró nyomatékra igénybevett tengelyek számítása. 

Egyenszilárdság fogalma és kritériumai. 

Kritikus fordulatszám fogalma. 

Kifáradás fogalma, élettartam növelés lehetőségei 

 

4.1.2. Csapágyazások 12 óra 

Csapágyazások feladata, kiválasztásának jellemző szempontjai. 

Siklócsapágyak felépítése, szerkezeti elemei, típusai. 

Siklócsapágyak anyagai. 

Siklócsapágyak súrlódási viszonyai. 

Siklócsapágyak kenése, a csapágykenés hidrodinamikai elmélete. 

Siklócsapágyak méretezése. 

Gördülőcsapágyak felépítése, szerkezeti elemei, csoportosítása. 

Csapágyak csoportosítása a terhelés iránya szerint. 

Csapágyak csoportosítása a gördülőelemek kialakítása szerint. 

Elasztomer csapágyak. 

Csapágyak méretezése. 

Csapágyak illesztése beépítési megoldásai. 

Csapágyak tömítési és porvédelmi megoldásai. 

Csapágyakkal kapcsolatos szabványok. 

 

4.1.3. Tengelykapcsolók 10 óra 

Tengelykapcsolók feladata, felosztása. 

Tengelykapcsolókkal szemben támasztott követelmények, jellemzőik. 
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Merev tengelykapcsolók fajtái, működésük, szerkezeti kialakításuk. 

Kiegyenlítő tengelykapcsolók fajtái, működésük, szerkezeti kialakításuk. 

Rugalmas tengelykapcsolók fajtái, működésük, szerkezeti kialakításuk. 

Tengelykapcsolók felosztása kapcsolási mód szerint. 

Önműködő tengelykapcsolók. 

Szabadonfutók. 

 

4.1.4. Fékek 6 óra 

Fékberendezések feladata elvi működése. 

Fékek rendeltetése (rögzítő, üzemi, automata, vészfék) 

Mechanikus elven működő súrlódó felületpárok szerkezeti kialakításai. 

Fékek működtetésén megoldásai (mechanikus, hidraulikus, pneumatikus, 

elektromos rendszerek). 

Fékerők, féknyomatékok számítása. 

 

10416-12 Közlekedéstechnikai alapok /Elektrotechnika-elektronika 

72 óra 

2 ó/hét 

5. Elektrotechnika-elektronika tantárgy 72 óra 

5.1.1. Váltakozó áramú áramkörök 14 óra 

Váltakozó áram elmélete: 

Szinusz-hullám: fázisszög, periódusidő, frekvencia, körfrekvencia. A 

feszültség pillanatnyi, átlag-, négyzetes közép, csúcs- és csúcstól csúcsig mért 

értékei és ezek kiszámítása a feszültséggel, áramerősséggel. Egyfázis- 

/háromfázis előállítása jellemzői. Váltakozó áramú teljesítmények, hatásos, 

meddő, látszólagos teljesítmény egy- és háromfázis esetén. Váltóáramú 

munkavégzés, hatásfok. Háromszög- és négyszöghullámok. 

Ohmos (R), kapacitív (C) és induktív (L) áramkörök: 

A feszültség és az áramerősség fázisviszonya L-, C- és R-áramkörökben, 

párhuzamos, soros és soros-párhuzamos kapcsolásnál. Teljesítmény-leadás L-

, C- és R-áramkörökben. Eredő impedancia, fázisszög, teljesítménytényező, 

feszültség és áramerősség számítása. Hatásos, látszólagos és meddő 

teljesítmény számítása. Rezgőkör 

 

5.1.2. Villamos gépek 14 óra 

Transzformátorok 

Transzformátorok felépítése és működése; Transzformátor-veszteségek és 

leküzdésük módszerei; Transzformátor működése terhelés mellett és 

terhelés nélkül; Teljesítmény átvitel, hatásfok, polaritás-jelölések; Vonali 

és fázisfeszültségek és áramok számítása; Teljesítmény-számítás 

háromfázisú rendszereknél; Primer és szekunder áram, feszültség, 

tekercsszám viszony, teljesítmény, hatásfok; Feszültségváltó 

Egyenáramú forgógépek 

A motor és a generátor alapelve. Egyenáramú generátor alkotórészeinek 

felépítése és célja. Egyenáramú generátorok működése és azok a tényezők, 

amelyek a teljesítményt és az áramot befolyásolják az egyenáramú 

generátorokban. Egyenáramú motorok működése és azok a tényezők, 

amelyek az egyenáramú motorok teljesítményét, forgatónyomatékát, 
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fordulatszámát és forgásirányát befolyásolják. Külső, soros, 

mellékáramköri és vegyes gerjesztésű motorok; Indítógenerátorok 

felépítése. 

Váltóáramú forgógépek 

váltakozó áramú generátorok 

Tekercs forgása mágneses erőtérben és a keletkező hullámforma. 

Szinkron generátor. Forgó armatúrás és forgó mágneses mezős 

váltakozó áramú generátorok működésmódja és felépítése. 

Egyfázisú, kétfázisú és háromfázisú generátorok. Háromfázisú 

csillag- és delta-kapcsolások előnyei és alkalmazása. Állandó 

mágneses generátorok 

Váltakozó áramú motorok 

Egy- és többfázisú váltakozó áramú szinkronmotorok és aszinkron 

motorok felépítése, működési elvei és jellemzői. A fordulatszám és 

a forgásirány ellenőrzésének módszerei. Forgó mágneses mező 

létrehozásának módszerei: kondenzátor, induktor, árnyékolt vagy 

osztott pólus 

 

5.1.3. Szűrő áramkörök és póluselmélet  8 óra 

Szűrő áramkörök 

Alul áteresztő, felül áteresztő, sáváteresztő, sávzáró szűrők működésmódja, 

jellemzői, alkalmazása és használata. 

Kétpólus, négypólus elmélet      

Kétpólus helyettesítés: aktív és passzív kétpólusok helyettesítése. 

Négypólus helyettesítés: impedancia, admittancia és hibrid paraméteres 

helyettesítés 

 

5.1.4. Félvezetők és alkalmazásuk  30 óra 

Diódák 

Anyagok, elektronkonfiguráció, elektromos tulajdonságok. P és N típusú 

anyagok: a szennyezések hatása a vezetésre, többségi / kisebbségi 

töltéshordózókra. PN-átmenet félvezetőkben. Potenciál kialakulása PN-

átmeneteknél előfeszültség nélkül, nyitó és záró irányú előfeszültség mellett. 

Egyenirányító diódák fő jellemzői és alkalmazása. Sorba és párhuzamosan 

kapcsolt diódák. Vezérelt egyenirányítók (tirisztorok), Világító diódák 

(LED), fotódiódák, Zener dióda, Shottky-dióda. Feszültségfüggő ellenállások 

(varisztorok). Ezek alkalmazása. Diódák jelölései. Diódák működésének 

ellenőrzése. 

Tranzisztorok        

PNP és NPN tranzisztorok felépítése működése és jellemzői. Térvezérlésű 

tranzisztorok felépítése működése és jellemzői.  

Tranzisztorok alkalmazása: erősítő-osztályok (A, B, C). Egyszerű áramkörök: 

erősítő, kapcsoló és stabilizáló. Többfokozatú áramkörök: 

kaszkádkapcsolású, ellenütemű erősítők, oszcillátorok, multivibrátorok, 

jelformáló áramkörök. 

Integrált áramkörök       

Analóg integrált áramkörök 

Megjelenési formái, felépítése, jellemzői. Műveleti erősítő jelölése, 

felépítése, jellemzői. Műveleti erősítős kapcsolások: invertáló, nem 
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invertáló erősítő, integráló, differenciáló áramkör, oszcillátor, 

multivibrátor kapcsolások. 

Digitális integrált áramkörök 

Megjelenési formák, felépítés, jellemzők, jelölésmód. 

Nyomtatott áramkörök 

Felépítése, jellemzői, felhasználása 

 

5.1.5. Száloptika, elektronikus kijelzők  6 óra 

Száloptika 

Fénnyel kapcsolatos alaptörvények. Optikai adók, közvetítő közegek 

(optikai szálak) optikai vevők működése, jellemzői. 

Katód-sugárcsöves kijelző (CRT) 

Felépítés, működés, jellemzők. 

Világító diódás kijelző (LED) 

Felépítés (kialakítás), működés, jellemzők. 

Folyadék kristályos kijelző (LCD) 

Fajták, felépítés (kialakítás), működés, jellemzők. 

Plazma kijelző 

Felépítés (kialakítás), működés, jellemzők 

 

Gyakorlatok 

 

10321-16 Áramkörök ipari alkalmazása /Ipari alkalmazástechnika gyakorlat 

72 óra 

2 ó/hét 

1. Ipari alkalmazástechnika gyakorlat tantárgy 72 óra 

1.1.1. Impulzustechnikai mérések 18 óra 

 Impulzusjellemzők mérése 

 Felfutási idő 

 Lefutási Idő 

 Túllövés 

 Tetőesés 

 Impulzus idő 

 Periódus idő 

 Impulzus ismétlődési frekvencia 

 Kitöltési tényező 

Aktív és passzív jelformáló áramkörök vizsgálata. 

Lineáris jelformáló áramkörök vizsgálata 

Differenciáló áramkör mérése  

Integráló áramkör mérése  

Nemlineáris jelformáló áramkörök vizsgálata 

 Félvezető dióda kapcsolóüzemben  

 Sorsos diódás vágókapcsolás mérése 

  Jelalak 

  Vágási szint meghatározás 

Párhuzamos diódás vágókapcsolás mérése 

  Jelalak 
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  Vágási szint meghatározás 

 Kettős vágókapcsolás mérése 

  Jelalak 

  Vágási szint meghatározás 

Multivibrátorok vizsgálata 

Tranzisztor kapcsolóüzemben 

 Astabil multivibrátor mérése 

  Működés vizsgálata 

  Munkaponti adatok 

  Impulzus fel-és lefutási idő 

  Impulzus kitöltési tényező  

  Ismétlődési frekvencia 

  Kimeneti amplitúdó      

  Jelalak 

 Monostabil multivibrátor mérése 

  Működés vizsgálata 

  Munkaponti adatok 

  Impulzus fel-és lefutási idő 

  Impulzus kitöltési tényező  

  Ismétlődési frekvencia 

  Kimeneti amplitúdó      

  Jelalak 

 Bistabil multivibrátor mérése 

  Működés vizsgálata 

  Munkaponti adatok 

  Impulzus fel-és lefutási idő 

  Impulzus kitöltési tényező  

  Ismétlődési frekvencia 

  Kimeneti amplitúdó      

  Jelalak 

 Schmitt-trigger vizsgálata 

 

1.1.2. Virtuális méréstechnika 18 óra 

 A virtuális mérőműszerek felépítése  

Adatgyűjtő és vezérlő műszer 

Jelátalakítók, szenzorok 

PC és a virtuális szoftver felület 

A mérőszoftver használata 

Fizikai mennyiségek mérése virtuális műszerekkel 

 

1.1.3. Áramkörök vizsgálata 18 óra 

 Erősítő alapkapcsolások vizsgálata 

Munkaponti jellemzők ellenőrzése 

Erősítőjellemzők beállítása és mérése 

Lehetséges hibák felismerése és javítása 

Többfokozatú erősítők vizsgálata 

Munkaponti jellemzők ellenőrzése 

Erősítés beállítása potenciométer segítségével 

Erősítőjellemzők beállítása és mérése 

Lehetséges hibák felismerése és javítása . 
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Szélessávú erősítők vizsgálata 

Munkaponti jellemzők ellenőrzése 

Erősítőjellemzők beállítása és mérése 

Lehetséges hibák felismerése és javítása 

Hangolt erősítők vizsgálata 

Munkaponti jellemzők ellenőrzése 

Erősítőjellemzők beállítása és mérése 

Lehetséges hibák felismerése és javítása 

Teljesítményerősítők vizsgálata 

Munkaponti jellemzők ellenőrzése 

Erősítőjellemzők beállítása és mérése 

Lehetséges hibák felismerése és javítása 

 

Műveleti erősítők vizsgálata 

Műveletvégző kapcsolás ellenőrzése 

Mérőerősítő vizsgálata 

Nem lineáris alkalmazások (komparátor) 

Digitális áramkörök vizsgálata 

Késleltetési idő mérése műkapcsolás segítségével 

Logikai szintek ellenőrzése különböző áramkörcsaládoknál 

Áramfelvétel, meghajtó képesség vizsgálata 

Funkcionális működés ellenőrzése igazságtáblázattal 

 

1.1.4. Digitális áramkörök vizsgálata 18 óra 

 Digitális áramkörök jellemzőinek mérése  

Késleltetési idő mérése műkapcsolás segítségével. 

Logikai szintek ellenőrzése különböző áramkörcsaládoknál. 

Áramfelvétel, meghajtó képesség vizsgálata. 

Funkcionális működés ellenőrzése igazságtáblázattal. 

 Kombinációs hálózatok működésének elemzése 

 Logikai kapuk megvalósítása NAND és  NOR kapuk segítségével 

Kombinációs hálózatok megvalósítása NAND és NOR kapuk segítségével 

Logikai szintek mérése különböző bemenet vezérlések esetén, igazságtábla 

felvétele logikai függvény megadása 

 Sorrendi hálózatok működésének a vizsgálata 

  Aszinkron számláló működésének vizsgálata 

Flip-flopok kimeneti jeleinek felvétele oszcilloszkóp segítségével, állapot 

átmeneti tábla felvétele 

Aszinkron MSI számláló vizsgálata 

 

10417-12  Közlekedéstechnikai gyakorlatok /Karbantartási gyakorlatok 

54 óra 

1,5 ó/hét 

2. Karbantartási gyakorlatok tantárgy 54 óra 

2.1.1. Megmunkálás II. 38 óra 

Hántolás 

a hántolás és a csiszolás célja 

kézi hántolószerszámok 

a hántolást ellenőrző eszközök 
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a hántolás munkaszabályai 

a hántolók élezése 

csiszolás 

baleseti veszélyek hántolás és csiszolás közben 

hántolási és csiszolási feladat 

 

Kovácsolás és hőkezelés 

a kovácsolás és hőkezelés célja 

a kovácsolás berendezései és szerszámai 

a kovácsolás alapműveletei 

hőkezelés 

edzés 

megeresztés 

lágyítás 

baleseti veszélyek kovácsolás és hőkezelés közben 

Szerszámélezés, köszörülés 

a szerszámélezés célja 

köszörűgép 

köszörűkorongok jellemzői 

szerszámok hűtése 

köszörülés menete 

különböző szerszámok köszörülése 

baleseti veszélyek köszörülés közben 

Dörzsölés (dörzsárazás) 

a dörzsölés célja 

dörzsár 

a dörzsölés munkaszabályai 

baleseti veszélyek dörzsölés közben 

Esztergálás 

az esztergálás célja 

az esztergagép és főbb részei 

a forgácsolás alapfogalmai 

esztergakések 

az esztergakés és a munkadarab befogása 

az esztergagép kezelése és beállítása 

egyszerűbb esztergálási műveletek 

esztergálási feladat 

baleseti veszélyek esztergálás közben 

Marás 

a marás és a gyalulás célja és alkalmazási területe 

marógépek és marószerszámok 

a marószerszámok és a munkadarabok befogása 

a munkadarab be-, illetve felfogása 

a marási művelet technológiai folyamata 

baleseti veszélyek marás közben 

Gyalulás 

gyalugépek és gyalukések 

a gyalukés és a munkadarab befogása 

a gyalulási művelet folyamata 

baleseti veszélyek gyalulás közben 
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2.1.2. Anyagvizsgálatok 16 óra 

Szerkezeti anyagok csoportosítása 

szerkezeti anyagok tulajdonságai 

vasfémek 

színes-, könnyű- és nehézfémek 

műanyagok 

Technológiai próbák 

kovácsolhatóság (lapítási próba) 

mélyhúzhatósági próba 

technológiai hajlítópróba 

csőtágítási próba 

csőperemezési próba 

szikrapróba 

reszelési próba 

hegesztési varrathajlító vizsgálata 

Szakítóvizsgálat 

szerkezeti fémek vizsgálata 

fogalmak 

próbatestek alakja 

húzóerő és megnyúlás 

szakítófeszültség 

nyúlás 

teljes nyúlás 

rugalmassági nyúlás 

maradandó nyúlás 

rugalmas nyúlás 

képlékeny alakváltozás 

a szakítódiagram (feszültség – nyúlás diagram) 

arányossági határ 

Hooke-törvény 

rugalmassági határ 

folyáshatár 

szakítószilárdság 

szakítási nyúlás 

egyéb anyagvizsgálati kísérletek 

Keménységmérés 

statikus keménységmérés 

dinamikus keménységmérés 

Brinell-féle keménységmérés HB 

Vickers-féle keménységmérés HV 

Rockwell-féle keménységmérés HR 

HRA 

HRC 

HRB 

HRF 

egyéb keménységmérési eljárások 

Roncsolásmentes anyagvizsgálati módszerek 

mágneses repedésvizsgálat 

ultrahangos vizsgálat 



 

 244 

felületi hajszálrepedés vizsgálat a Met-L-Check eljárással 

anyagvizsgálat röntgen vagy gamma sugarakkal 
 

 

10417-12  Közlekedéstechnikai gyakorlatok /Mérési gyakorlatok 

54 óra 

1,5 ó/hét 

3. Mérési gyakorlatok tantárgy 54 óra 

 

3.1. A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy olyan műszaki módszereket és eszközöket mutat be, amelyek meghatározó 

szerepet játszanak a környező materiális világ megismerésében, valamint kvantitatív és 

kvalitatív jellemzésében. Mindezt azzal az igénnyel teszi, hogy valamennyi hallgatójának 

méréselméleti, méréstechnikai és műszertechnikai alapismereteket adjon és 

szemléletmódjával jelentős mértékben segítse valamennyi műszaki ismeretanyagának 

elsajátítását. Egy ilyen megalapozás elsősorban a tudatos modellalkotás és 

problémamegoldó készség fejlesztését jelenti. A tárgy mindezt a villamos mennyiségek 

alapvető mérési módszereinek és eszközeinek megismertetésén keresztül éri el, jelentős 

mértékben támaszkodva az analógiák elvének következetes alkalmazásában rejlő 

lehetőségekre. További cél annak tudatosítása, hogy a mérésekkel szerzett információ 

szakszerű feldolgozása minden esetben igényli a mérések pontosságával kapcsolatos 

adatszolgáltatást is. 

 

3.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Elektrotechnika-elektronika tantárgy valamennyi témaköre 

 

3.3. Témakörök 

3.3.1. Villamos méréstechnikai alapismeretek 20 óra 

Műszer és méréstechnikai alapfogalmak 

A mérés célja és feladata  

A mérőeszközök csoportosítása  

A mérőműszerek elvi felépítése  

Az érzékelő szerv  

A mérőjel továbbító szerv  

A mérőjel átalakító szerv  

Mérőműszerek kijelzői  

Mérési hibák  

A hiba fogalma  

A hibák okai  

Csoportosítás a hibák forrásai szerint  

Csoportosítás a hibák jellege szerint  

A hiba meghatározása  

A mérési eredmények feldolgozása 

Mérőműszerek meteorológiai jellemzői 

A méréshatár 

Mérési tartomány vagy mérési terjedelem 

Az érzékenység  

A pontosság  
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A fogyasztás, a mérőéig  

A túlterhelhetőség  

A csillapítottság  

Használati helyzet  

Méréshatár, méréshatár kibővítése 

A méréshatár kibővítése      

Ampermérő méréshatárának kibővítése  

Voltmérő méréshatárának kibővítése  

Áramváltó, feszültségváltó       

Univerzális műszerek       

Lakatfogó  

A nemzetközi mértékegységrendszer alapjai 

Kialakulásának körülményei  

Alapmennyiségek és mértékegységei  

Származtatott egységek  

A prefixumok 

A laboratóriumi mérések fontosabb szabályai 

A laboratórium rendje 

Munkavédelmi és biztonsági szabályok  

Villamos áram élettani hatásai 

Elsősegélynyújtás villamos balesetek esetében 

A mérések szervezése és menete  

A mérési jegyzőkönyv 

Érintésvédelem 

Érintésvédelem módjai 

Érintésvédelem szükségessége 

Munkavégzés feszültség alatti berendezésen 

 

3.3.2. Egyenáramú villamos alapmérések 34 óra 

Ellenállás mérése  

Kis értékű ellenállás mérése Ohm törvénye alapján  

Nagy értékű ellenállás mérése Ohm törvénye alapján  

Ellenállás mérése feszültségesések összehasonlításával  

Ellenállás mérése áramerősségek összehasonlításával  

Ellenállás mérése Wheatstone-híddal  

A fajlagos ellenállás mérése  

Az ellenállások hőmérsékletfüggésének vizsgálata  

Feszültségfüggő ellenállás vizsgálata  

Ellenállások soros kapcsolásának vizsgálata 

Ellenállások párhuzamos kapcsolásának vizsgálata     

Ellenállások, vegyes kapcsolásának vizsgálata  

Feszültségosztók vizsgálata  

Potenciométerek vizsgálata 

A villamos teljesítmény és a villamos áram hőhatásának vizsgálata 

Az egyenáramú teljesítmény mérése  

A vízforraló hatásfokának meghatározása  

Ellenőrző kérdések  

Energiaforrások vizsgálata, mérése 

Energiaforrások belső ellenállásának leadott teljesítményének és hatásfokának 

vizsgálata mérés 
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Energiaforrások soros és párhuzamos kapcsolásának vizsgálata 

 

Nyári gyakorlatok 

 

10417-12  Közlekedéstechnikai gyakorlatok /Karbantartási gyakorlatok 

140 óra 

Karbantartási gyakorlatok tantárgy 140 óra 

 

Témakörök 

 

Mérés és előrajzolás 

Mérés és ellenőrzés 

Bonyolultabb mérő- és ellenőrző eszközök 

Előrajzolás síkban 

Térbeli előrajzolás 

Megmunkálás I. 

A kalapács használata, a nyújtás 

Egyengetés 

Hajlítás 

Vágás, harapás, faragás, vésés 

Nyírás 

Lyukasztás 

Fűrészelés 

Reszelés 

Fúrás és süllyesztés 

Kézi menetvágás 

Kötések  

Szegecselés 

Csavarozás 

Csapszegek és csapszegkötések 

Kúpos kötés 

Zsugorkötés 

Ék és ékkötés 

Retesz és reteszkötés 

Lágyforrasztás 

Fémragasztás 

Keményforrasztás 

Gázhegesztés 

Ívhegesztés 

Megmunkálás II. 

Hántolás 

Kovácsolás és hőkezelés 

Szerszámélezés, köszörülés 

Dörzsölés (dörzsárazás) 

Esztergálás 

Marás 

Gyalulás 

Anyagvizsgálatok 
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Szerkezeti anyagok csoportosítása 

Technológiai próbák 

Szakítóvizsgálat 

Keménységmérés 

Roncsolásmentes anyagvizsgálati módszerek  

Csatlakozók csoportosítása, kiválasztásuk szempontjai. 

                   Csatlakozók kialakítása. 

Csatlakozó kábelek készítése, ellenőrzése.  

Nyomtatott áramkörök gyártása, előkészítése  

Folírozott lemezek jellemzői, előkészítésük.  

A fóliamintázat kialakítása  

Forrasztandó felületek előkészítése.  

Tisztítás, folyasztószer, védő bevonat.  

Nyomtatott áramkörök megmunkálása, illesztése, rögzítése.  

Kivezetések előkészítése, szerelési magasság, olvashatóság, szerelési sorrend, polaritás, 

alkatrész beültetés, alkatrészlábak lecsípése.  

Kezelőszervek, csatlakozók, kijelzők, kábelezések 

Áramköri modulok üzembe helyezése 

Készre szerelt nyomtatott áramkör ellenőrzése (vizuálisan) 

Készre szerelt nyomtatott áramkör feszültség alá helyezése (nyugalmi áramfelvétel mérése) 

Az áramkör funkcionális vizsgálata 

            Bemeneti jellemzők (vizsgáló jelek) kiválasztása, meghatározása                  

            és beállítása  

            Kimeneti jellemzők (válaszjelek) mérése 

A mérési eredmények kiértékelése   

Berendezés összeszerelése és üzembe helyezése 

Áramköri modulok beépítése  

Kezelőszervek beépítése, csatlakoztatása 

Be- és kimeneti csatlakozási felületek kialakítása 

Speciális funkciójú kiegészítő elemek beépítése 

A berendezés készre szerelése  

Hibakeresés 

Kapcsolási rajz alapján történő hibakeresés 

Hibás javítási egység (alkatrész vagy modul) meghatározása 

A megállapított hibahely javítása az előírt technológiának megfelelően 

A javított áramkör, berendezés beüzemelése 

Funkcionális ellenőrző mérések elvégzése 

A javítási művelet dokumentálása 

 

12. évfolyam 

 

10320-16 Elektronikai berendezések /Elektronika 

16 óra 

0,5 ó/hét 

1. Elektronika tantárgy 16 óra 

1.1.1. Mágneses tér. Elektromágneses indukció.   6  óra 

Mágneses kör. 
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A mágneses Ohm-törvény. 

Mágneses körök számítása. 

Elektromágneses indukció. 

Indukciótörvény. 

Lenz törvénye. 

Nyugalmi és mozgási indukció. 

Kölcsönös indukció. 

Önindukció, induktivitás. 

Tekercs és induktivitás. 

A mágneses tér energiája. 

Induktivitások összekapcsolása. 

Az induktivitások soros kapcsolása. 

Az induktivitások párhuzamos kapcsolása. 

Az induktivitás viselkedése az áramkörben. 

A bekapcsolás folyamata. 

A kikapcsolás folyamata. 

Az időállandó. 

Védekezés az önindukciós feszültséglökés ellen. 

Az indukciós jelenség jellemző felhasználása. 

Generátorelv, villamos gépek. 

Elektromechanikus átalakítók. 

Elektrodinamikus átalakítók. 

Elektromágneses átalakítók. 

Elektromágnes 

Erőhatás elektromágnes és ferromágneses anyag között. 

Örvényáramok. 

 

1.1.2.  Váltakozó áramú hálózatok  10 óra 

  

Kondenzátor a váltakozó áramú körben. 

Összetett váltakozó áramú körök. 

Soros RL-kapcsolás. 

Párhuzamos RL-kapcsolás. 

Valódi tekercs, mint RL-kapcsolás. 

Soros RC-kapcsolás. 

Párhuzamos RC-kapcsolás. 

Valódi kondenzátor, mint RC-kapcsolás. 

Soros RLC-kapcsolás. 

Rezonanciafrekvencia. 

Feszültségrezonancia. 

A soros rezgőkör. 

Párhuzamos RLC-kapcsolás. 

Áramrezonancia. 

A párhuzamos rezgőkör. 

Frekvencia kiválasztás. 

Frekvencia szűrés. 

A rezgőkör szabad rezgései. 

Csillapodó rezgés. 

Teljesítmények a váltakozó áramú körben. 

Teljesítménytényező. 
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Fázisjavítás. 

Többfázisú hálózatok. 

A háromfázisú rendszer. 

Háromszögkapcsolás. 

Csillagkapcsolás. 

A háromfázisú rendszer teljesítménye. 

Aszimmetrikus terhelés. 

Forgó mágneses tér. 

A villamos energia szállítása és elosztása. 

A villamos gépek elméletének alapjai. 

A transzformátor felépítése, működése. 

Villamos forgógépek. 

Szinkrongépek. 

Aszinkrongépek. 

Egyenáramú gépek. 

 

10321-16 Áramkörök ipari alkalmazása /Ipari alkalmazástechnika 

31 óra 

1 ó/hét 

2. Ipari alkalmazástechnika tantárgy 31 óra 

2.1. Témakörök 

2.1.1.  Jelkeltő és jelformáló áramkörök 10 óra 

 Oszcillátorok 

Oszcillátorok működési elve és felépítése  

Negatív ellenállást felhasználó oszcillátorok 

Visszacsatolt oszcillátorok 

Visszacsatolás (hurokerősítés) 

 Amplitúdó feltétel 

 Fázisfeltétel 

LC oszcillátorok 

 Alkalmazási terület 

 Tulajdonságok 

 Általános berezgési feltétel 

 Meissner-oszcillátor (transzformátoros csatolású áramkör) 

  Frekvencia meghatározó elem 

 Hartley-oszcillátor (induktív hárompont kapcsolás) 

 Colpits-oszcillátor (kapacitív hárompont kapcsolás) 

 Emittercsatolt LC oszcillátor 

 Ellenütemű oszcillátorok 

Kvarcoszcillátorok 

 Alkalmazási terület 

 Tulajdonságok 

 A rezgőkvarc elektromos tulajdonságai 

 Alapharmonikus oszcillátorok 

 Felharmonikus oszcillátorok 

RC oszcillátorok 

 Alkalmazási terület 

 Tulajdonságok 

Wien-hidas oszcillátor 
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  Wien-osztó 

  Felépítés 

  Átvitel 

  Visszacsatolt erősítő 

Függvénygenerátorok 

 Elvi elrendezés 

 Gyakorlati kivitel 

 Feszültségvezérelt függvénygenerátorok 

 

2.1.2.  Funkcionális áramkörök  13 óra 

 Multiplexerek, 

 A multiplexerek elvi működése 

  Adatok kiválasztása 

 Multiplexerek bővítése 

Demultiplexerek 

 A demultiplexerek elvi működése 

  Adatok szétosztása 

  Dekódolás 

 Demultiplexerek bővítése 

Szekvenciális hálózatokra épülő egységek 

Regiszterek 

 A regiszterek elvi működése 

 P-P és S-S regiszterek felépítése 

 Átlátszó D tárolókból felépített regiszter (latch) 

 Shift regiszterek  

Gyűrűs számlálók 

 n-ből 1 számlálók 

 Johnson számláló 

 Maximális hosszúságú számláló 

Számlálók 

 MSI számlálók 

Multivibrátorok 

 Monostabil multivibrátorok 

  Megvalósítás 

Alkalmazások 

 Astabil multivibrátorok 

  Megvalósítás 

Alkalmazások 

 Memóriák 

  Csak olvasható tárak 

  Írható olvasható tárak 

  Memória chip-ek jelei 

  Memória chip-ek összekapcsolása 

 D/A és A/D átalakítók 

  Digitál-analóg átalakítók 

  Analóg –digitál átalakítók 

 

2.1.3.  Irányítástechnika 8 óra/0 óra 

 Az irányítás fogalma. 

Irányítási példák. 
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Az irányítás részműveletei: 

Érzékelés (információszerzés) 

Ítéletalkotás (az megszerzett információ feldolgozása alapján) 

Rendelkezés 

Beavatkozás 

Az irányítási rendszer felépítése. 

  A jelhordozó és a jel fogalma. 

  Az analóg és a digitális jel. 

  Az irányítási rendszer fő részei: 

irányítóberendezés 

irányított berendezés 

  Az irányítási rendszer szerkezeti részei: 

az elem 

a szerv 

a jelvivő vezeték 

Az irányítás fajtái: 

a rendelkezés létrejötte szerint: 

kézi 

önműködő 

  a hatáslánc szerint: 

vezérlés, mint nyílt hatásláncú irányítás 

szabályozás, mint zárt hatásláncú irányítás 

Az irányítási rendszer jelképes ábrázolása: 

szerkezeti vázlat 

működési vázlat 

hatásvázlat 

Az irányításban használt segédenergiák. 

  A segédenergiák fajtái: 

villamos 

pneumatikus 

hidraulikus 

vegyes 

Vezérlés        

A vezérlési vonal 

A vezérlési vonal részei 

A vezérlési vonal jelei 

A vezérlési vonal jellemzői 

A vezérlések fajtái 

A vezérlőberendezések építőelemei és készülékei: 

Érzékelő szervek 

Kapcsolókészülékek 

 Kézi kapcsolók 

 Nyomógombok 

 Reed kontaktus 

 Mikrokapcsolók 

 Érintkező-mentes, elektronikus kapcsolók 

Beavatkozó szervek 

 Mágnes kapcsolók 

Reed-relé 

 Mágnes szelepek 
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 Villamos szervomotorok 

 Membránmotoros szelep 

 Relék 

  Elektromechanikai relék 

   Semleges relék 

   Polarizált relék 

   Időrelék 

    késleltetve meghúzó 

    késleltetve elengedő 

    késleltetve meghúzó és elengedő 

  Hőrelék 

 Időzítő- és ütemező készülékek 

Az áramút rajz 

Rajzjelek 

 Tervjelek 

Alapvető villamos relé kapcsolások: 

 Meghúzatás 

 Öntartás 

 A relé ejtése 

 Reteszelés 

 Nyomógombos keresztreteszelés 

Elemi relés vezérlések: 

 Távvezérlés 

Indítás több helyről 

Leállítás több helyről 

 Villamos motor indításának vezérlése 

 Villamos motorok fékezésének vezérlése 

 Forgásirányváltás 

Fordulatszám-változtatás 

 

Programozható vezérlők (számítógépes, mikroprocesszoros, mikrokontrolleres) 

programozása 

Egyszerűbb, PLC-vel, vagy „intelligens programozható relével‖ irányított ipari 

folyamatok modellezése 

PLC-ktipusai, felépítése. 

 A PLC kiválasztása 

A meghatározott paramétereknek megfelelő PLC kiválasztása, figyelembe véve a 

bővíthetőség, a kivitel, a terhelhetőség, a program várható nagysága, a program 

archiválhatósága és a biztonsági követelmények, stb. szempontjait. 
 

10416-12 Közlekedéstechnikai alapok /Gépelemek-géptan 

31 óra 

1 ó/hét 

3. Gépelemek-géptan tantárgy 31 óra 

3.1.1. Hajtások, hajtóművek 31 óra 

Nyomaték, és teljesítmény átvitel megoldásai, szerkezeti kialakításuk. 

Dörzshajtás 

Dörzshajtás súrlódási viszonyai. 

Dörzskerekek szerkezeti kialakítása. 
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Végtelenített súrlódásos hajtások. 

Végtelenített hajtások előfeszítésének megoldásai. 

Szíjhajtások. 

Szíjhajtások súrlódási viszonyai. 

Szíjcsúszás hatása, és csökkentése. 

Lapos-, bőr és gumiszíj hajtás. 

Ékszíjhajtás. 

Ékszíjak fajtái, szerkezeti kialakításuk, ékszíjtárcsák kialakítása. 

Ékszíjhajtás kiválasztása, méretezése. 

Fogasszíj-hajtás. 

Lánchajtások. 

Láncok és lánckerekek szerkezeti kialakítása. 

Lánchajtások jellemzői, alkalmazási területei. 

Fogaskerékhajtás feladata, csoportosítása. 

Fogaskerékhajtás alapfogalmai, alaptörvényei. 

Evolvensprofil származtatása, és kapcsolódása. 

Hengeres fogaskerékhajtások (elemi és kompenzált fogazat) 

Profileltolások felosztása. 

Ferde fogazat. 

Belső fogazat. 

Csavarkerékhajtás. 

Kúpos hajtások, kúpkerekek kapcsolódása. 

Fogaskerék hajtóművek osztályozása. 

Bolygóművek felépítése, működése. 

Csigahajtás szerkezeti kialakítása, csiga és csigakerék kapcsolódása. 

Forgattyús hajtóművek alkalmazása. 

Hajtóművek csoportosítása. 

Forgattyús hajtóművek felépítése, szerkezeti elemei. 

Dugattyú, hajtórúd, és forgattyús tengely kialakítása. 

Vezérlő mechanizmusok. 

Huzalos, bowdenes, teleflex kábeles vezérlések szerkezeti elemei. 

Tolórudas vezérlés szerkezeti elemei 

 

10416-12 Közlekedéstechnikai alapok /Technológiai alapismeretek 

31 óra 

1 ó/hét 

4. Technológiai alapismeretek tantárgy 31 óra 

4.1.1. Forgácsolás 6 óra 

Térfogat csökkentéses javítások, forgácsolás 

Forgácsolás elmélete 

forgácsképződés 

forgácsoló szerszámok élgeometriája 

forgácsolási erő 

forgácsolás közbeni hőképződés 

szerszámkopás és élettartam 

Forgácsolási technológiák 

esztergálás 

fúrás, furatbővítés 

gyalulás, vésés 
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üregelés, alakhúzás 

marás 

fűrészelés 

abrazív megmunkálások 

menetmegmunkálások 

fogazások 

különleges anyagleválasztási technológiák 

szikraforgácsolás 

elektrokémiai megmunkálások 

ultrahangos forgácsolás 

plazmasugaras megmunkálások 

lézeres megmunkálások 

 

4.1.2. Felújítási technológiák 5 óra 

Térfogat növeléses alkatrész felújítási technológiák 

Felrakó hegesztési eljárások 

Fémszórás 

fémszórás lánggal 

nagyfrekvenciás fémszórás 

fémszórás gyakorlati alkalmazási területei 

Galvanizálások 

nikkelezés 

krómozás 

kadmiumozás 

foszfátozás 

Műanyagozás 

bevonások technológiái 

lángszórásos műanyagozás 

lebegtetett poros műanyagozás 

gázégő nélküli porszórás 

bemártásos eljárás 

Fémkittelés 

három alkotós gyantás fémkittelés 

fémkittelés műgyanta kittekkel 

poliészter bázisú fémgyanta kittelés 

 

4.1.3. Anyag és hibakereső vizsgálatok 8 óra 

Anyagvizsgálatok 

Anyagvizsgálati módszerek felosztása 

Szakítóvizsgálatok elve 

próbatest alakja, mérete 

szakítógép szerkezeti felépítése 

szakítóvizsgálattal meghatározható anyagi jellemzők 

szakítóvizsgálat magas hőmérsékleten 

szakítóvizsgálat hűtött állapotban 

Keménységmérések 

Brinell-keménységmérés 

Vickers-féle keménységmérés 

Rockwell-féle keménységmérés 

Dinamikus keménységmérési módszerek 



 

 255 

Törésmechanikai vizsgálatok 

ütve hajlító vizsgálatok 

Fárasztó vizsgálatok 

fárasztóvizsgálat forgó- hajtogatással 

fárasztóvizsgálat húzás – nyomással 

fárasztóvizsgálat hajlítással 

fárasztóvizsgálat csavarással 

Nyíró vizsgálat 

Nyomó vizsgálat 

Hideg alakíthatósági vizsgálatok 

hajlító próbák 

mélyhúzhatósági próbák 

hajtogató próbák 

csavaró vizsgálat 

csövek vizsgálatai 

Melegalakíthatósági vizsgálatok 

duzzasztási próba 

hajlító próba 

önthetőségi próba 

véglap edzhetőségi próba 

hegeszthetőségi próba 

Hibakereső vizsgálatok  

Szemrevételezéses vizsgálatok 

Penetrációs vizsgálatok 

Mágneses repedésvizsgálatok 

Örvényáramos vizsgálatok 

Ultrahangos vizsgálatok 

Radiológiai vizsgálatok 

Izotópos vizsgálatok 

Füstgázelemző vizsgálatok 

füstgáz elemzési módszerek 

Qrsat- módszer 

infravörös abszorpciós módszer 

elektrokémiai elven működő módszerek 

 

4.1.4. Szereléstechnika 12 óra 

Szerelési alapfogalmak 

gépipari szerelés, 

szerelési méretláncok, 

a teljes cserélhetőség módszere, 

a részleges cserélhetőség módszere, 

a kiválasztás vagy válogatás módszere, 

az utólagos illesztés módszere, 

a beszabályozás vagy mozgó kiegyenlítés módszere.  

Szerelési rendszerek 

a munkadarabok mozgási módja, 

a szerelés térbeli elrendezése, 

a szakosítás mértéke, 

a szerelés ütemessége, 

a szerelés szervezése, 
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a szerelés és alkatrészgyártás összefüggése, 

a szerelés dokumentációja. 

Alkatrészek tisztítása 

A tisztítás fontossága, alkalmazása 

Alkatrészekre tapadó szennyeződések osztályozása 

vegyi összetételük (szerves, szervetlen, zsíros, lúgos, semleges) 

halmazállapotuk (szilárd, cseppfolyós) 

eredetük (az érintkező munkaközeg lerakódásai, korrózió,)  

felületre való tapadásuk mértéke alapján (por, hámló festékréteg) is 

A tisztítás fizikai és kémiai alapjai 

A tisztítás leggyakoribb módszerei 

fizikai tisztítás módszerei: 

lángsugaras tisztítás 

oldószeres mosás 

gőzsugár-tisztítás 

kémiai tisztítási módszerek: 

festék lemaratás 

pácolás 

lúgos tisztítások 

savas tisztítások 

mechanikai tisztítási módszerek: 

tisztítás kézi, vagy gépi kefével, csiszolás 

szemcseszórás 

folyadéksugaras tisztítás 

alkatrésztisztító berendezések 

 

10416-12 Közlekedéstechnikai alapok /Elektrotechnika-elektronika 

47 óra 

1,5 ó/hét 

5. Elektrotechnika-elektronika tantárgy 46 óra 

5.1.1. Digitális áramkörök 46 óra 

Digitális technika alapjai 

Számrendszerek 

Bináris, oktális, decimális, hexadecimális számrendszerek. Műveletek 

számrendszerekben. Átváltás számrendszerek között. 

Kód rendszerek 

Numerikus kódok, karakteres kódok. 

Logikai algebra 

Logikai változó, alapműveletek, logikai függvények. Boole algebra. 

Logikai függvények egyszerűsítése. Carnaught-tábla. 

Digitális áramkörök       

Kombinációs hálózatok 

Digitális kapu áramkörök alap fajtái, jellemzőik és felhasználása logikai 

függvények megvalósítására. 

Sorrendi hálózatok 

Digitális tároló áramkörök alap fajtái, jellemzőik és felhasználása 

számlálók, léptető áramkörök megvalósításához. 

Multiplexerek, demultiplexerek 
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Kódoló, dekodoló áramkörök megvalósítása kapu és speciális 

áramkörökből. 

Analóg-digitál (A/D), digitál-analóg (D/A) átalakítók 

Passzív és aktív elemek felhasználása, közvetett és közvetlen átalakítók, 

pillanatérték és átlag érték átalakítók. Súlyozott ellenállás hálózat, 

műveleti erősítős D/A. Kompenzációs, feszültség-idő átalakítós, kettős 

meredekségű A/D. 

Számítógépek alapvető felépítése, működése    

Digitális számítógép felépítése 

Neumann-elv, BUS rendszerek. 

Mikroprocesszorok 

Felépítése, kiviteli formák, jellemzők, működés alapjai 

Memóriák 

ROM, EROM, EPROM, RAM. Kiviteli formák, jellemzők, működés. 

Illesztő egységek 

PCI, SATA, IDE, USB. 

Perifériák 

Be- és kimeneti egységek. Adattárolás (FDD, HDD, SDD, CD, DVD, Blueray, 

Pendrive, memória kártya), adatmegjelenítés (grafikus kártya, nyomtató), egér, 

billentyűzet 

 

Gyakorlatok 

 

10321-16 Áramkörök ipari alkalmazása /Ipari alkalmazástechnika gyakorlat 

47 óra 

1,5 ó/hét 

1. Ipari alkalmazástechnika gyakorlat tantárgy 46 óra 

1.1.1. Áramkörök vizsgálata 6 óra 

 Villamos készülékek telepítése, üzemeltetése és a szerelői karbantartások ellenőrzése. 

Villamos készülékek kezelésének betanítása. 

Különleges villamos gépek telepítése, üzemeltetése és a szerelői karbantartások 

elvégzése. 

 

1.1.2. Digitális áramkörök vizsgálata 9 óra 

 Digitális áramkörök jellemzőinek mérése  

Aszinkron MSI számláló vizsgálata 

Frekvenciaosztás megvalósítása számláló segítségével 

 Funkcionális áramkörök alkalmazása    

Digitális áramkörök hibáinak felismerése, javítása  

Digitális áramköri hibák típusai. 

Hibakeresés módszerei kombinációs hálózatokban (visszafele lépegető és nyomvonal 

módszer, logikai diagnosztika). 

 

1.1.3. PLC programozás  16 óra 

 A PLC kiválasztása, beépítése, huzalozása, üzembe helyezése. 

A PLC használatbavétele (tápfeszültség ellátás, bemenetek és kimenetek bekötése). 

A programozható vezérlő alapbeállítása beépített lehetőségeivel. 



 

 258 

PLC – számítógép – szimulációs eszköz (hardver, szoftver) kapcsolat megteremtése. 

A szenzorok, jelátalakítók, végrehajtók illesztése a PLC-hez, illesztésük leellenőrzése. 

 

Projekt létrehozása, konfiguráció beállítása, paraméterezések (késleltetések, 

megszámlálások). 

Szimbolikus nevek (szimbólumok), megjegyzések (kommentek) használata, allokációs 

lista készítése. 

A létradiagramos programozási nyelv elemei, használatuk. 

Logikai vezérlések, öntartások, időzítések, élvezérlések megvalósítása PLC-vel, 

létradiagramos programozási nyelven. 

Sorrendi vezérlések megvalósítása létradiagramos programozási nyelven. 

Munkaprogramok írása létradiagramos-, funkcióblokkos-, utasításlistás-, programozási 

nyelveken. 

Programok letöltése a PLC-be, programok futtatása, üzembe helyezés, dokumentálás. 

Programok visszatöltése a PLC-ből. Szöveges- és grafikus programozási nyelveken 

(létra, utasításlistás, funkcióblokkos) megírtprogramok átírása egyik programnyelvről a 

másikra. Programok átírása, különböző típusú PLC-k esetén. Átírt programok 

ellenőrzése. 

PLC program végrehajtási módjainak vizsgálata. 

A kezelőfelület elemeinek használata (beállítások, programozás, beavatkozás), 

üzemmódok kiválasztása. 

Vészleállítás, a gépek biztonságtechnikájával kapcsolatos feladatok programozása. 

 

1.1.4.  PLC program tesztelése 15 óra 

 Az előfordulható hibák fajtái, csoportosításuk, hatásai. 

A szisztematikus, manuális hibakeresés gyakorlata PLC-vel vezérelt berendezéseken. 

A programozó készülék (laptop) bevonása a hibakeresésbe (on-line diagnózis) 

Hibanapló, hibaelemzés. 

A rendelkezésre álló PLC szimuláció és/vagy monitor üzemmódjának használata 

hibakeresésre. 

Tesztelt program „üzemi‖ próbája modellek és szimulációs programok segítségével. 

A rendelkezésre álló PLC és a hozzátartozó programfejlesztő eszköz (IDE) egyéb 

lehetőségeinek használata hibakeresésre. 

 TELEMECANIQUE PLC (check PLC ,module diagnostics, setclock, update 

firmware, error code), LCD kijelző információi. Számítógép - PLC kapcsolat 

(communication setup), kapcsolat ellenőrzése. Program ellenőrzése (check the 

program, compare the program with module data). I/O editor, program ellenőrzés 

(Analyze program, view program errors). Forcing Input/Output Values, Animation 

üzemmód használata hibakeresésre. 

 OMRON PLC PLC (status, clear memory, allocate memory, error log, PLC 

setup).Számítógép - PLC kapcsolat (communications), kapcsolat ellenőrzése. 

Program ellenőrzése (verify program, force - set data, program check). 

 FESTO PLC (Controller settings, Driver és I/O configurations). Számítógép - PLC 

kapcsolat (Communication Port Preferences), kapcsolat ellenőrzése. Program 

ellenőrzése (Project settings, Forcing Inputs and Outputs). Online üzemmód 

használata hibakeresésre (Control panel, breakpoints, Online Display 

használata).Hibakezelési lehetőségek (programmal és program nélkül, függvény 

modulok használata, hibakódok, Watchdog driver). 
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 Klöckner-Moeller PLC és project beállítások ellenőrzése. Számítógép - PLC 

kapcsolat, a kapcsolat ellenőrzése. Szimuláció beállításai (ciklus, töréspont). 

 SIEMENS PLC és project beállítások ellenőrzése (PLC-Info, PLC-memory, I/O 

diagnosis). Számítógép - PLC kapcsolat, a kapcsolat ellenőrzése. Online üzemmód 

használata hibakeresésre (force variables, force outputs). 

 SCHNEIDER PLC és project beállítások ellenőrzése (Configurator). Számítógép - 

PLC kapcsolat, a kapcsolat ellenőrzése (ethernet, modbus).Program ellenőrzése 

(analyze program).Online üzemmód használata hibakeresésre (Control panel, 

controller status, online events és diagnostics). Hibakezelési lehetőségek 

(ErrorReport). 

 

10417-12  Közlekedéstechnikai gyakorlatok /Karbantartási gyakorlatok 

31 óra 

1 ó/hét 

2. Karbantartási gyakorlatok tantárgy 31 óra 

2.1.1. Szerelés 31 óra 

Kötőelemek szerelése 

kötőelemek szerelésének szabályai 

szerelési gyakorlat 

Csapágyak szerelése 

csapágyak szerelésének szabályai 

szerelési gyakorlat 

Fogaskerekek szerelése 

fogaskerekek szerelésének szabályai 

szerelési gyakorlat 

Csőkötések szerelése 

csőkötések szerelésének szabályai 

szerelési gyakorlat 

Dugattyús motor szerelése 

dugattyús motorok szerelésének szabályai 

szétszerelés 

hibafelvételezés 

összeszerelés 

szerelési gyakorlat 

Forgattyús hajtómű szerelése 

forgattyús hajtómű szerelésének szabályai 

szétszerelés 

hibafelvételezés 

összeszerelés 

szerelési gyakorlat 

Lánc- és szíjhajtás szerelése 

lánc- és szíjhajtás szerelésének szabályai 

szétszerelés 

hibafelvételezés 

összeszerelés 

szerelési gyakorlat 
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Tengelykapcsolók szerelése 

tengelykapcsolók szerelésének szabályai 

szétszerelés 

hibafelvételezés 

összeszerelés 

szerelési gyakorlat 

Hajtóművek szerelése 

hajtóművek szerelésének szabályai 

szétszerelés 

hibafelvételezés 

összeszerelés 

szerelési gyakorlat 

Futóművek szerelése 

futóművek szerelésének szabályai 

szétszerelés 

hibafelvételezés 

összeszerelés 

szerelési gyakorlat 

Fékek szerelése 

fékek szerelésének szabályai 

szétszerelés 

hibafelvételezés 

összeszerelés 

szerelési gyakorlat 

Kormányzási rendszerek szerelése 

kormányzási rendszerek szerelésének szabályai 

szétszerelés 

hibafelvételezés 

összeszerelés 

szerelési gyakorlat 

 

10417-12  Közlekedéstechnikai gyakorlatok /Mérési gyakorlatok 

78 óra 

2,5 ó/hét 

3. Mérési gyakorlatok tantárgy 78 óra 

3.1.1. Váltakozó áramú villamos alapmérések I. 40 óra 

Mérések egyfázisú váltakozó áramú hálózatban  

Induktivitás mérése 

Kondenzátor kapacitásának mérése 

Tekercs induktivitásának és kondenzátor kapacitásának mérése három feszültség 

mérésével 

Induktivitások soros kapcsolásának vizsgálata 

Induktivitások párhuzamos kapcsolásának vizsgálata 

Kondenzátorok soros kapcsolásának vizsgálata 

Kondenzátorok párhuzamos kapcsolásának vizsgálata   

Ellenállás és induktivitás soros kapcsolásának vizsgálata  

Ellenállás és induktivitás párhuzamos kapcsolásának vizsgálata 

Ellenállás és kondenzátor soros kapcsolásának vizsgálata 

Ellenállás és kondenzátor párhuzamos kapcsolásának vizsgálata 
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Ellenállás, tekercs és kondenzátor soros kapcsolásának vizsgálata 

Ellenállás, tekercs és kondenzátor párhuzamos kapcsolásának vizsgálata  
Egyfázisú váltakozó áramú teljesítmény mérése 

 

3.1.2. Váltakozó áramú villamos alapmérések II. 38 óra 

Mérések háromfázisú váltakozó áramú hálózatokban 

Feszültség és áramerősség mérése háromfázisú rendszerben 

Háromfázisú fogyasztó hatásos teljesítményének mérése 

Háromfázisú fogyasztó meddő teljesítményének mérése 

 

5.13 évfolyam és 2.14 évfolyam 
 

11498-12 Foglalkoztatás I /Foglalkoztatás I. 

62 óra 

2 ó/hét 

1. Foglalkoztatás I. tantárgy 62 óra 

1.1. A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy tanításának célja, hogy a diákok alkalmasak legyenek egy idegen nyelvű 

állásinterjún eredményesen és hatékonyan részt venni. 

Ehhez kapcsolódóan tudjanak idegen nyelven személyes és szakmai vonatkozást is 

beleértve bemutatkozni, a munkavállaláshoz kapcsolódóan pedig egy egyszerű 

formanyomtatványt kitölteni. 

Cél, hogy a rendelkezésre álló 64 tanóra egység keretén belül egyrészt egy nyelvtani 

rendszerezés történjen meg a legalapvetőbb igeidők, segédigék, illetve az állásinterjúhoz 

kapcsolódóan a legalapvetőbb mondatszerkesztési eljárások elsajátítása révén. Majd erre 

építve történjen meg az idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesztés és az induktív 

nyelvtanulási készségfejlesztés 6 alapvető, a mindennapi élethez kapcsolódó társalgási 

témakörön keresztül. Végül ezekre az ismertekre alapozva valósuljon meg a szakmájához 

kapcsolódó idegen nyelvi kompetenciafejlesztés. 

 

1.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Idegen nyelvek 

 

1.3. Témakörök 

1.3.1. Nyelvtani rendszerezés 1 8 óra 

A 8 órás nyelvtani rendszerezés alatt a tanulók a legalapvetőbb igeidőket átismétlik, 

illetve begyakorolják azokat, hogy munkavállaláshoz kapcsolódóan, hogy az 

állásinterjú során ne okozzon gondot a múltra, illetve a jövőre vonatkozó kérdések 

megértése, illetve az azokra adandó válaszok megfogalmazása. Továbbá alkalmas lesz 

a tanuló arra, hogy egy szakmai állásinterjún elhangzott kérdésekre összetett 

mondatokban legyen képes reagálni, helyesen használva az igeidő egyeztetést.  

Az igeidők helyes begyakorlása lehetővé teszi számára, hogy mint leendő 

munkavállaló képes legyen arra, hogy a munkaszerződésben megfogalmazott 

tartalmakat helyesen értelmezze, illetve a jövőbeli karrierlehetőségeket feltérképezze. 

A célként megfogalmazott idegen nyelvi magbiztosság csak az igeidők helyes 

használata révén fog megvalósulni. 

 

1.3.2. Nyelvtani rendszerezés 2 8 óra 
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A 8 órás témakör során a diák a kérdésszerkesztés, a jelen, jövő és múlt idejű feltételes 

mód, illetve a módbeli segédigék (lehetőséget, kötelességet, szükségességet, tiltást 

kifejező) használatát eleveníti fel, amely révén idegen nyelven sokkal egzaktabb 

módon tud bemutatkozni szakmai és személyes vonatkozásban egyaránt. A segédigék 

jelentéstartalmának precíz és pontos ismerete alapján alkalmas lesz arra, hogy tudjon 

tájékozódni a munkahelyi és szabadidő lehetőségekről. Precízen meg tudja majd 

fogalmazni az állásinterjún idegen nyelven feltett kérdésekre a választ kihasználva a 

segédigék által biztosított nyelvi precizitás adta kereteket. A kérdésfeltevés alapvető 

szabályainak elsajátítása révén alkalmassá válik a diák arra, hogy egy munkahelyi 

állásinterjún megértse a feltett kérdéseket, illetve esetlegesen ő maga is tisztázó 

kérdéseket tudjon feltenni a munkahelyi meghallgatás során. A szórend, a prepozíciók 

és a kötőszavak pontos használatának elsajátításával olyan egyszerű 

mondatszerkesztési eljárások birtokába jut, amely által alkalmassá válik arra, hogy az 

állásinterjún elhangozott kérdésekre relevánsan tudjon felelni, illetve képes legyen 

tájékozódni a munkakörülményekről és lehetőségekről. 

 

1.3.3. Nyelvi készségfejlesztés 22 óra 

(Az induktív nyelvtanulási képesség és az idegen nyelvi asszociatív memória 

fejlesztése fonetikai készségfejlesztéssel kiegészítve) 

 

A 24 órás nyelvi készségfejlesztő blokk során a diák rendszerezi az idegen nyelvi 

alapszókincshez kapcsolódó ismereteit. E szókincset alapul véve valósul meg az 

induktív nyelvtanulási képességfejlesztés és az idegen nyelvi asszociatív 

memóriafejlesztés 6 alapvető társalgási témakör szavai, kifejezésein keresztül. Az 

induktív nyelvtanulási képesség által egy adott idegen nyelv struktúráját meghatározó 

szabályok kikövetkeztetésére lesz alkalmas a tanuló. Ahhoz, hogy a diák koherensen 

lássa a nyelvet, és ennek szellemében tudjon idegen nyelven reagálni, feltétlenül 

szükséges ennek a képességnek a minél tudatosabb fejlesztése. Ehhez szorosan 

kapcsolódik az idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesztés, ami az idegen nyelvű 

anyag megtanulásának képessége: képesség arra, hogy létrejöjjön a kapcsolat az 

ingerek (az anyanyelv szavai, kifejezése) és a válaszok (a célnyelv szavai és 

kifejezései) között. Mind a két fejlesztés hétköznapi társalgási témakörök elsajátítása 

során valósul meg.  

Az elsajátítandó témakörök: 

- személyes bemutatkozás 

- a munka világa 

- napi tevékenységek, aktivitás 

- lakás, ház 

- utazás,  

- étkezés   

Ezen a témakörön keresztül valósul meg a fonetikai dekódolási képességfejlesztés is, 

amely során a célnyelv legfontosabb fonetikai szabályaival ismerkedik meg a 

nyelvtanuló. 

 

1.3.4. Munkavállalói szókincs 24 óra 

A 24 órás szakmai nyelvi készségfejlesztés csak a 40 órás 3 alapozó témakör 

elsajátítása után lehetséges. Cél, hogy a témakör végére a diák folyékonyan tudjon 

bemutatkozni kifejezetten szakmai vonatkozással. Képes lesz a munkalehetőségeket 

feltérképezni a célnyelvi országban. Begyakorolja az alapadatokat tartalmazó 

formanyomtatvány kitöltését, illetve a szakmai önéletrajz és a motivációs levél 
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megírásához szükséges rutint megszerzi. Elsajátítja azt a szakmai jellegű szókincset, 

ami alkalmassá teszi arra, hogy a munkalehetőségekről, munkakörülményekről 

tájékozódjon. A témakör tanulása során közvetlenül a szakmájára vonatkozó gyakran 

használt kifejezéseket sajátítja el. A munkaszerződések kulcskifejezéseinek elsajátítása 

és fordítása révén alkalmas lesz arra, hogy a leendő saját munkaszerződését, illetve 

munkaköri leírását lefordítsa és értelmezze. 

 

11499-12 Foglalkoztatás II /Foglalkoztatás II. 

16 óra 

0,5 ó/hét 

2. Foglalkoztatás II. tantárgy 15 óra 

2.1. A tantárgy tanításának célja 

A tanuló általános felkészítése az álláskeresés módszereire, technikáira, valamint a 

munkavállaláshoz, munkaviszony létesítéséhez szükséges alapismeretek elsajátítására. 

 

2.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

— 

 

2.3. Témakörök 

2.3.1. Munkajogi alapismeretek 4 óra 

Munkavállaló jogai (megfelelő körülmények közötti foglalkoztatás, bérfizetés, 

költségtérítés, munkaszerződés módosítás, szabadság), kötelezettségei (megjelenés, 

rendelkezésre állás, munkavégzés, magatartási szabályok, együttműködés, 

tájékoztatás), munkavállaló felelőssége (vétkesen okozott kárért való felelősség, 

megőrzési felelősség, munkavállalói biztosíték). 

Munkajogi alapok: felek a munkajogviszonyban, munkaviszony létesítése, munkakör, 

munkaszerződés módosítása, megszűnése, megszüntetése, felmondás, végkielégítés, 

pihenőidők, szabadság. 

Foglalkoztatási formák: munkaviszony, megbízási jogviszony, vállalkozási 

jogviszony, közalkalmazotti jogviszony, közszolgálati jogviszony. 

Speciális jogviszonyok: egyszerűsített foglalkoztatás: fajtái: atipikus munkavégzési 

formák az új munka törvénykönyve szerint (távmunka, bedolgozói munkaviszony, 

munkaerő-kölcsönzés, rugalmas munkaidőben történő foglalkoztatás, egyszerűsített 

foglalkoztatás (mezőgazdasági, turisztikai idénymunka és alkalmi munka), 

önfoglalkoztatás, őstermelői jogviszony, háztartási munka, iskolaszövetkezet 

keretében végzett diákmunka, önkéntes munka. 

 

2.3.2. Munkaviszony létesítése 4 óra 

Munkaviszony létrejötte, fajtái: munkaszerződés, teljes- és részmunkaidő, határozott 

és határozatlan munkaviszony, minimálbér és garantált bérminimum, képviselet 

szabályai, elállás szabályai, próbaidő. 

Munkavállaláshoz szükséges iratok, munkaviszony megszűnésekor a munkáltató által 

kiadandó dokumentumok. 

Munkaviszony adózási, biztosítási, egészség- és nyugdíjbiztosítási összefüggései: 

munkaadó járulékfizetési kötelezettségei, munkavállaló adó- és járulékfizetési 

kötelezettségei, biztosítottként egészségbiztosítási ellátások fajtái (pénzbeli és 

természetbeli), nyugdíj és munkaviszony. 

 

2.3.3. Álláskeresés 4 óra 
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Karrierlehetőségek feltérképezése: önismeret, reális célkitűzések, helyi munkaerőpiac 

ismerete, mobilitás szerepe, képzések szerepe, foglalkoztatási támogatások ismerete. 

Motivációs levél és önéletrajz készítése: fontossága, formai és tartalmi kritériumai, 

szakmai önéletrajz fajtái: hagyományos, Europass, amerikai típusú, önéletrajzban 

szereplő email cím és fénykép megválasztása, motivációs levél felépítése. 

Álláskeresési módszerek: újsághirdetés, internetes álláskereső oldalak, személyes 

kapcsolatok, kapcsolati hálózat fontossága, EURES (Európai Foglalkoztatási Szolgálat 

az Európai Unióban történő álláskeresésben), munkaügyi szervezet segítségével 

történő álláskeresés, cégek adatbázisába történő jelentkezés, közösségi portálok 

szerepe. 

Munkaerőpiaci technikák alkalmazása: Foglalkozási Információs Tanácsadó (FIT), 

Foglalkoztatási Információs Pontok (FIP), Nemzeti Pályaorientációs Portál (NPP).  

Állásinterjú: felkészülés, megjelenés, szereplés az állásinterjún, testbeszéd szerepe. 

 

2.3.4. Munkanélküliség 3 óra 

A munkanélküli (álláskereső) jogai, kötelezettségei és lehetőségei: álláskeresőként 

történő nyilvántartásba vétel; a munkaügyi szervezettel történő együttműködési 

kötelezettség főbb kritériumai; együttműködési kötelezettség megszegésének 

szankciói; nyilvántartás szünetelése, nyilvántartásból való törlés; munkaügyi szervezet 

által nyújtott szolgáltatások, kiemelten a munkaközvetítés. 

Álláskeresési ellátások („passzív eszközök‖): álláskeresési járadék és nyugdíj előtti 

álláskeresési segély. Utazási költségtérítés.  

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás.  

Közfoglalkoztatás: közfoglalkoztatás célja, közfoglalkozatás célcsoportja, 

közfoglalkozatás főbb szabályai 

Munkaügyi szervezet: Nemzeti Foglalkoztatási Szervezet (NFSZ) felépítése, Nemzeti 

Munkaügyi Hivatal, munkaügyi központ, kirendeltség feladatai.  

Az álláskeresők részére nyújtott támogatások („aktív eszközök‖): önfoglalkoztatás 

támogatása, foglalkoztatást elősegítő támogatások (képzések, béralapú támogatások, 

mobilitási támogatások). 

Vállalkozások létrehozása és működtetése: társas vállalkozási formák, egyéni 

vállalkozás, mezőgazdasági őstermelő, nyilvántartásba vétel, működés, vállalkozás 

megszűnésének, megszüntetésének szabályai. 

A munkaerőpiac sajátosságai, NFSZ szolgáltatásai: pályaválasztási tanácsadás, munka- és 

pályatanácsadás, álláskeresési tanácsadás, álláskereső klub, pszichológiai tanácsadás. 

 

10418-16 Járműkarbantartás /Járműkarbantartás 

31 óra 

1 ó/hét 

3. Járműkarbantartás tantárgy 31 óra 

3.1. A tantárgy tanításának célja 

A járműkarbantartás tantárgy tanításának célja, hogy olyan elméleti ismeretek birtokába jusson 

a tanuló, amely alapján képes a közúti jármű szakterületen karbantartási és javítási munkát 

ellátni. Ehhez fontos, hogy megismertessük a munkakörben elvégzendő feladatokat, az ahhoz 

szükséges tulajdonságokat, alkalmazott szakmai ismereteket, szakmai készségeket és 

képességeket. Ismernie kell a korszerű gépjármű-szerkezeteket, szerkezeti egységek felépítését, 

működését, beállításának technológiáját. 
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Szakmai tárgyként alakítsa ki a műszaki életben elengedhetetlenül szükséges belső 

igényességet, lelkiismeretes és felelősségteljes munkavégzést, fejlessze a számítási feladatok, 

szerkesztések, méretezések algoritmusát és a problémamegoldó készséget. 

Meg kell tanítani a szakmai specialitásokat. Ismerni kell a munkafelvételi és ügyfélkezelési 

technikákat: jármű átvétele és munkafelvételi adatlap kitöltése, árajánlat készítése, 

szervizkönyv vezetése, ügyféllel történő kommunikáció, tájékoztatás szóban, írásban és 

telefonon keresztül. Széles körű ismeretekkel kell rendelkezni a különböző gépjárművek 

karbantartási műveleteiről, a mechanikus, a villamos és elektronikus berendezések javítási, 

ellenőrzési, diagnosztikai és szervizműveleteiről. 

Fontos didaktikai feladat az elmélet és gyakorlat egységének biztosítása. A megalapozott 

elméleti tudás nélkülözhetetlen a gyakorlati tevékenység magas szintű végzéséhez. 

 

 

3.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Informatika: word, excel, adatbázis kezelő, internet használata 

Műszaki rajz: jelképes ábrázolás 

Közlekedéstechnikai gyakorlatok: szerelés 

Gépjármű-szerkezettan 

Gépjármű-villamosságtan 

 

3.3. Témakörök 

3.3.1. Dokumentációs ismeretek 16 óra 

Gépjármű adatbázisok használata 

nyomtatott adatbázisok 

számítógépes adatbázisok (Autodata) 

Gépjármű és főegységeinek azonosítása 

alvázszám azonosítása 

motorszám azonosítása 

típus bizonyítvány tartalma 

Általános gépjármű adatbázisok használata 

számítógépes adatbázisok kezelése, adatok kinyerése 

adatbázisok tartalma 

adott gépjármű beazonosítása, adatainak munkadokumentumba való 

kinyerése 

Gyári alkatrész azonosító adatbázisok kezelése 

az alkatrész azonosítás logikai sorrendje 

nyomtatott alapú adatbázisok 

elektronikus adatbázisok 

Autóvillamossági kapcsolási Rajz és adatgyűjtemények használata 

adott gépjármű villamos hálózatának beazonosítása a villamos kapcsolási 

rajza alapján 

villamos szerkezeti egységek azonosítása 

villamos hálózat csatlakozóponti azonosítása Autodata dokumentáció alapján 

Járműjavítási utasítások kezelése 

jármű javítási, beállítási utasítások kezelése, értelmezése 

Futómű- járműkerék és gumiabroncs adatbázisok kezelése 

futómű adatok azonosítása 

adott típusra előírt kerékpánt és gumiabroncs azonosítása, kiválasztása 

Gépjármű kárfelvételi, biztosítási és értékesítési dokumentációi 

biztosítási, kárfelvételi dokumentáció kezelése (Audatex) 
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értékesítési dokumentáció (Eurotax) 

használt gépjárművek állapotlapjai 

A gépjármű és fődarabjainak bontási technológiájának dokumentációi 

a tulajdonjog ellenőrzése  

a gépjármű okmányainak ellenőrzése 

bontási szerződés 

a hatóságok felé tett intézkedések 

veszélyes anyagok kezelése, adminisztrációja 

 

3.3.2. Ápolási és szervizműveletek 4 óra 

Ápolási műveletek 

alsómosás 

felsőmosás 

motormosás 

belső kárpittisztítás 

kenési műveletek 

különféle szintellenőrzések és utántöltések 

különböző folyadékok és tulajdonságaik 

Szervizműveletek 

„0‖ revízió 

garanciális felülvizsgálatok 

időszakos karbantartási vizsgálatok 

garancián túli vizsgálatok 

esetenkénti felülvizsgálatok 

rendszeres felülvizsgálatok 

napi gondozás, vagy vizsgálat 

szemleműveletek 

 

3.3.3. Gépkocsi vizsgálati műveletek 9 óra 

Hatósági felülvizsgálat 

Rendeletek, előírások, szabályzatok, utasítások 

5/1990. (IV.12.) KÖHÉM rendelet a közúti járművek műszaki 

megvizsgálásáról (és módosításai) 

6/1990. (IV.12.) KÖHÉM rendelet a közúti járművek forgalomba 

helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről (és módosításai) 

egyéb előírások  

Forgalmi engedély 

Fogalom meghatározások 

járműkategóriák 

műszaki jellemzők 

Típusbizonyítvány 

Járművek összeépítése 

Gépjárművek és ezek pótkocsijára vonatkozó egyedi műszaki vizsgálatok 

Időszakos vizsgálat, érvényességi idő 

Járműalkatrészek, tartozékok jóváhagyása 

A forgalomba helyezés előtti és az időszakos vizsgálat általános technológiája 

Az általános technológia vizsgálati tárgya, köre, az alkalmazott követelmények, 

eszközök és módszerek 

okmányok 

a jármű azonosítása 
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tükrök 

hangjelzés 

műszerek 

sebességmérő 

menetíró (tachográf) 

sebesség korlátozó 

zavarszűrés 

fűtés 

tartozékok 

világító berendezés 

fényjelző berendezés 

visszajelzés/kapcsolók 

fényvisszaverők 

áramforrás 

kormányozhatóság 

kormánymű rásegítő 

kormányrudazat/csuklók 

üzemi/biztonsági/rögzítőfék 

fékműködés 

jelzések 

fékcsövek 

kerékfékszerkezet 

tengelyek/felfüggesztés 

gumiabroncsok 

keréktárcsák 

csapágyazás 

alváz/segédalváz 

vezetőtér/utastér 

külső kialakítás 

raktér/rakfelület 

vontatás 

erőátvitel 

méretek 

tüzelőanyag-ellátó berendezés 

kipufogórendszer/környezetvédelem 

mozgáskorlátozott jármű 

megkülönböztető, figyelmeztető lámpák 

Minősítés 

Egyes járművizsgálatok részletes technológiai műveletei 

a fékberendezés görgős fékerőmérő próbapadon történő vizsgálata 

a gépjármű fényszóró ellenőrzésének művelete 

a gépkocsik lengéscsillapítás vizsgálatának technológiai műveletei 

a gépkocsi szélvédőjének és ablakainak fényáteresztő képessége 

vizsgálatának technológiai műveletei 

a gépkocsi kipufogógáz szennyezőanyag-tartalmának vizsgálata 

Otto-motoros gépkocsik kipufogógáz szennyezőanyag-tartalom mérése 

a dízelmotoros gépkocsik füstkibocsátás mérése 

közeltéri zajszint mérés 

A TANÚSÍTVÁNY tartalma, kitöltése 

A Műszaki adatlap tartalma 
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3.3.4. Fogyasztóvédelmi alapfogalmak 2 óra 

Alapfogalmak 

 

Tudatos fogyasztó: tudatos (kritikus) fogyasztó: olyan tájékozott, megfontolt 

fogyasztó, aki rendelkezik vonzónak tűnő reklám és marketinghatások hátrányaira 

vonatkozó felismerés készségével, jellemzi a valós fogyasztói szükségletek folyamatos 

megléte, továbbá a felmerülő fogyasztói problémák megértésének és megoldásának a 

képessége. 

 

Fogyasztó (Fgytv. 2. § a) pont) 

Vállalkozás (Fgytv. 2. § b) pont) 

Termék és szolgáltatás (Fgytv. 2. § f) és g) pont) 

Eladási ár és egységár (Fgytv. 2. § m) és n) pont) 

 

Az ár feltüntetése (feltüntetés módja, több ár feltüntetése, Fgytv. 14. §) 

 

Gyermek- és fiatalkorúak védelmét szolgáló előírások (alkohol, dohánytermék, 

szexuális termék kiszolgálásának tilalma, Fgytv. 16/A. §) 

 

Panaszkezelés, ügyfélszolgálat (panasztételi lehetőségek, szóbeli, írásbeli panasz, 

jegyzőkönyv felvétele, válaszadás módja és ideje, Fgytv. 17/A. §) 

 

Békéltető testület (alternatív vitarendezés lényege, fogalma, feladatai, Fgytv. 2. § o) 

pont és 18. §) 

 

Fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek (fogalma, feladatai, Fgytv. 2. § 

e) pont és 45. §) 

Piacfelügyeleti alapfogalmak  

Biztonságos termék (Pftv. 2. § 1. pont) 

CE megfelelőségi jelölés (Pftv. 2. § 2. pont és 6. §) 

Kereskedelmi törvény fogyasztóvédelmi rendelkezései 

Méret, súly, használhatóság ellenőrzése [Kertv. 5. § (2) bekezdés] 

Vásárlók könyve vezetése [Kertv. 5. § (4) bekezdés] 

Üzlet nyitvatartásáról szóló tájékoztatás [Kertv. 6. § (2) bekezdés b) pont] 

üzlethelyiségen kívüli és távollevők közötti ügyletekhez (e-kereskedelemhez) 

kapcsolódó fogyasztóvédelmi előírások [kötelező tájékoztatás, elállási jog, 45/2014. (II. 

26.) Korm. rendelet 11. §, 20. §] 

 

Szavatosságra és jótállásra vonatkozó tudnivalók 

Kellékszavatosság (fogalom, Ptk. 6:159.§-6:167. §) 

Jótállás (fogalom, Ptk. 6:171.§-6:173. §) 

egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállás [értékhatár, jótállási 

idő, érintett termékek, 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet 2. §, 3. §, melléket] 

egyes javító-karbantartó szolgáltatásokra vonatkozó kötelező jótállás [értékhatár, 

jótállási idő, érintett szolgáltatások, 249/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelet 1. §, 

melléket] 

szavatossági, jótállási igények intézése [jegyzőkönyv, kijavítás vagy kicserélés 

ideje, 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet 4. §, 5. § ] 
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A tananyagban szereplő jogszabályok 

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fgytv.) 

A termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXVIII. törvény (Pftv.) 

A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény (Kertv.) 

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)  

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 

45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. 

(IX. 22.) Korm. rendelet 

Az egyes javító-karbantartó szolgáltatásokra vonatkozó kötelező jótállásról szóló 

249/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelet 

A fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó 

szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 

29.) NGM rendelet 

 

10418-16 Járműkarbantartás /Gazdasági ismeretek 

16 óra 

0,5 ó/hét 

4. Gazdasági ismeretek tantárgy 16 óra 

4.1. A tantárgy tanításának célja 

A témakör keretében a tanulók alapfogalmakat, továbbá olyan fontos ismereteket sajátítanak el, 

amely a munkaviszony létesítésekor, valamint a már létrejött munkaviszony folyamán 

segítségükre lehet. A tanulóknak el kell sajátítani a számla kiállításával kapcsolatos 

tudnivalókat. Kialakításukat tekintve többféle számlatömb nyomtatvány van forgalomban, ezért 

csak akkor biztosított a helyes kitöltésük, ha a fogalmakkal - a különböző ÁFA besorolásokkal, 

nettó és bruttó árakkal, mennyiség és mennyiségi egység (stb.) fogalmakkal – teljesen tisztában 

vannak, azok ismeretei készségszinten elsajátítottak. 

Meg kell tanítani a szóbeli és írásbeli kommunikáció alapvető technikáit, etikai normáit és az 

etikett alapvető előírásait. A tanulónak ismerni kell a munkahelyen történő telefonálásra 

vonatkozó alapvető szabályokat. 

A tanulók az iskolapadból kikerülve munkát vállalnak, vállalkozók lesznek, a munkáltató a 

munkabérből adót, járulékot von le, a vállalkozó adót fizetni köteles. 

A témakör elsajátítása azt a célt szolgálja, hogy a tanulók az adózással kapcsolatos alapvető 

fogalmakat, valamint az egyes adófajtákat alapjaiban megismerjék. 

A tananyag oktatásának célja: a tanulóknak rálátást biztosítani az egyes vállalkozási formák 

előnyeire, hátrányaira, kockázataira. Alapvető ismereteket átadni az egyes társasági formák 

alapításával, működésével kapcsolatban. 

Az alábbiakban felsorolt témaköröket, fogalmakat a tanár döntése szerinti mélységben 

mindenképpen tanácsos a tanulóknak elmagyarázni, gyakorlati példán keresztül bemutatni. 

 

4.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Gépjármű fenntartás gyakorlata 

Műszaki dokumentációs ismeretek 

Számítástechnika gyakorlat 

 

4.3. Témakörök 

4.3.1. Adózási ismeretek 8 óra 

adóhatóságok és feladataik 



 

 270 

általános forgalmi adó 

az adó alanya, tárgya, mértéke 

mentesség az adó alól 

az adóalany bizonylat kibocsátási kötelezettsége 

nyugta kötelező tartalmi elemei 

a számla kötelező tartalmi elemei, számlakibocsátás gyakorlati példán keresztül 

bemutatva 

bizonylat kibocsátási kötelezettség elmulasztása esetén alkalmazandó szankciók 

személyi jövedelemadó  

adóelőleg számítása 

levonások a munkabérből 

egyéni vállalkozó adózási formái 

vállalkozói személyi jövedelemadó 

társasági adó 

egyszerűsített vállalkozói adó 

az adó választásának feltételei 

az adóelőleg fizetése, az adó bevallása 

kisvállalkozások tételes adója, ezen adózási forma választásának feltételei 

helyi adók 

 

4.3.2. Munkajogi ismeretek 4 óra 

a munkaviszony alanyai 

munkaviszony létesítése, munkaszerződés tartalmi elemei 

a munkáltató tájékoztatási kötelezettsége 

próbaidő kikötés, szabályai 

munkaköri leírás 

a munkaviszony megszűnése, megszüntetése 

felmondási idő, végkielégítés 

eljárás a munkaviszony megszűnése, megszüntetése esetén 

munkáltató, munkavállaló jogai, kötelezettségei 

munka díjazása: alapbér, bérpótlékok 

béren kívüli juttatások 

készenlét 

rendkívüli munka 

munkaidő, pihenőidő 

rendes szabadság 

alapszabadság, pótszabadság 

ügyfél-kommunikációs ismeretek (szóbeli és írásbeli kommunikáció) 

a bemutatkozás és megszólítás alkalmazandó módjai 

hivatalos/üzleti levél, elektronikus levél elkészítési szabályai 

telefonálás szabályai 

 

4.3.3. Gazdasági társaságok 4 óra 

gazdasági társaságok csoportosítása 

gazdasági társaságok közös szabályai 

létesítő okiratok fajtái, tartalmi követelményei 

gazdasági társaságok vezető tisztségviselőire vonatkozó szabályok 

az egyes társaságok tőkeigénye 

korlátolt felelősségű társaság fogalma, alapítása, működése 

az ügyvezető, a taggyűlés hatásköre 
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részvénytársaság fogalma, alapítása 

a részvénytársaság működési formáinak meghatározása 

különbség a nyilvánosan, illetve zártkörűen működő részvénytársaság között 

a részvény fogalma, jellemzői fajtái, osztalék 

betéti társaság fogalma, alapítása, működése 

hasonlóság, különbség a betéti társaság és az egyéni vállalkozás között 

gazdasági társaságok megszüntetése, végelszámolás, felszámolás 

egyéni vállalkozás alapítása, működése 

az egyéni vállalkozás alapítását kizáró okok 

az egyéni vállalkozás működésének jellemzői 

egyéni vállalkozás megszűnése, megszüntetése 

 

10419-12 Járműszerkezetek javítása /Gépjármű szerkezettan 

93 óra 

3 ó/hét 

5. Gépjármű szerkezettan tantárgy 93 óra 

5.1. A tantárgy tanításának célja 

A gépjármű-szerkezettan tantárgy tanításának célja, hogy olyan elméleti ismeretek birtokába 

jusson a tanuló, amely alapján képes a közúti jármű szakterületen karbantartási és javítási 

munkát ellátni. Ehhez fontos, hogy megismertessük a munkakörben elvégzendő feladatokat, az 

ahhoz szükséges tulajdonságokat, alkalmazott szakmai ismereteket, szakmai készségeket és 

képességeket. Ismernie kell a korszerű gépjármű-szerkezeteket, szerkezeti egységek felépítését, 

működését, beállításának technológiáját. 

Szakmai tárgyként alakítsa ki a műszaki életben elengedhetetlenül szükséges belső 

igényességet, lelkiismeretes és felelősségteljes munkavégzést, fejlessze a számítási feladatok, 

szerkesztések, méretezések algoritmusát és a problémamegoldó készséget. 

Fontos didaktikai feladat az elmélet és gyakorlat egységének biztosítása. A megalapozott 

elméleti tudás nélkülözhetetlen a gyakorlati tevékenység magas szintű végzéséhez. Csak 

magasan kvalifikált szakember képes a műszaki hibás jármű esetében a különböző adatbázisok 

és típusfüggő diagnosztikai rendszerek felhasználásával a gépkocsi meghibásodását 

megállapítani, a hibát kijavítani és kipróbált állapotban visszaadni az üzemeltetőnek. 

A képzés végére a tanulónak el kell érni, hogy olyan elméleti alapokkal rendelkezzen, mint ami 

követelmény egy frissen végzett szakmunkásnál. 

 

5.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy komplex jellegénél fogva több közismereti és szakmai tantárggyal külső 

koncentrációs kapcsolatban van: 

Kapcsolódó közismereti tartalmak: 

matematika 

számítási-tervezési (méretezési) feladatok 

szakmai összefüggések elsajátítása 

fizika 

fizikai alapfogalmak (súrlódás, erő, gyorsulás, lassulás) 

Kapcsolódó szakmai tartalmak: 

Járműszerkezetek javítása gyakorlat tantárgy kapcsolódó tananyagtartalmai 

Autóelektronika tantárgy kapcsolódó tananyagtartalmai 

 

5.3. Témakörök 

5.3.1. Otto-motorok szerkezete, működése 12 óra 
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A négyütemű Otto-motor indikátor diagramja 

a belső égésű motorok csoportosítása 

az Otto-motor elméleti körfolyamata 

az Otto-motor valóságos körfolyamata 

a működési ciklus vagy munkafolyamat leírása 

geometriai jellemzők és a sűrítési arány 

indikált középnyomás és az abból származó jellemzők meghatározása 

A négyütemű Otto-motor hatásfokai 

a hatásfokok értelmezése és a közöttük levő kapcsolat 

a fajlagos fogyasztás meghatározása 

a légviszony fogalma 

többhengeres motorok, a hengerek számozása 

a gyújtási sorrend megállapítása 

A négyütemű Otto-motor jelleggörbéi 

az égés lefolyása az égéstérben 

a kopogásos égés és okai 

teljes terhelési és részterhelési jelleggörbék a fordulatszám függvényében 

a jelleggörbék alakulása a légviszony függvényében, optimális légviszonyok 

motorok mechanikai állapotvizsgálata 

a motorok kompresszió végnyomás-mérés technológiai sorrendje 

A négyütemű Otto-motor szerkezete 

a négyütemű Otto-motor felépítése 

a dugattyú feladata, igénybevétele, anyagai, szerkezeti kialakítása 

a dugattyúgyűrűk feladata, igénybevétele, anyagai, szerkezeti kialakítása 

a dugattyúcsapszeg feladata, igénybevétele, anyagai, szerkezeti kialakítása 

a hajtórúd feladata, igénybevétele, anyagai, szerkezeti kialakítása 

a forgattyús tengely feladata, igénybevétele, anyagai, szerkezeti kialakítása 

a lendkerék feladata, anyagai, szerkezeti kialakítása 

a dugattyú gyorsulása a főtengely elfordulásának függvényében 

a forgattyús mechanizmusra ható forgó és alternáló tömegerők 

az egyhengeres motor tömegkiegyenlítése 

a négyhengeres motor tömegkiegyenlítése 

a forgattyús tengelycsapágyak feladata, igénybevétele, anyagai, szerkezeti 

kialakítása 

a henger és hengerfej feladata, igénybevétele, anyagai, szerkezeti kialakítása 

az égéstér kialakítása 

a hengerfejtömítés feladata, igénybevétele, anyagai, szerkezeti kialakítása 

a szívócső és forgattyúház feladata, szerkezeti kialakítása, a kipufogórendszer 

feladata, igénybevétele, anyagai, szerkezeti kialakítása 

A kétütemű Otto-motorok 

a háromcsatornás kétütemű motor szerkezeti felépítése, működése 

a háromcsatornás kétütemű motor forgattyúházban és az égéstérben lezajló 

folyamatok és azok indikátordiagramjai 

a háromcsatornás kétütemű motor vezérlési diagrammja 

a keresztáramú és a hurkos öblítést megvalósító szerkezeti megoldások 

az aszimmetrikus vezérlési diagram és az azokat megvalósító konstrukciók 

a forgattyúház, kenés, forgattyús tengely, hajtórúd, dugattyú, csapszeg, henger, 

gyújtógyertya és a kipufogórendszer szerkezeti különlegességei 

 

5.3.2. Dízelmotorok szerkezete, működése 12 óra 
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A négyütemű dízelmotor működése és szerkezete 

az elméleti dízel körfolyamat 

a négyütemű dízelmotor indikátordiagramja és munkafolyamata 

a dízelmotor működésével kapcsolatos alapfogalmak 

összehasonlítása a benzinmotorral és alkalmazási területe 

a dízelmotor szerkezeti felépítése 

a dízelmotor alkatrészeinek a benzinmotorhoz viszonyított eltérő kialakításai 

a keverékképzés típusai: közvetlen befecskendezési rendszerek 

a keverékképzés típusai: közvetett befecskendezési rendszerek 

A négyütemű motor töltéscsere vezérlése 

a vezérlés feladata, vezérlési diagram 

a motorvezérlés szerkezeti kialakítása és csoportosítása a szelepek és a 

vezérműtengely elhelyezkedése alapján 

a szelepek feladata, igénybevétele, anyagai, szerkezeti kialakítása 

a szelephézag és állításának módjai 

a szelepek megvezetése, szelepülés, szeleprugó, szelephimbák és a szelepforgató 

szerkezetek feladata és kialakítása 

hézagmentes vezérlés és a hidraulikus szelepemelők feladata és kialakítása 

a vezérműtengely feladata, igénybevétele, anyagai, szerkezeti kialakítása 

a vezérműtengely hajtási módjai 

a vezérműszíj, a vízszivattyú és a feszítőgörgők cseréjének technológiai 

sorrendje 

A motorok feltöltése 

a feltöltés célja, töltési elvek 

a feltöltött négyütemű motor működési diagramja 

a kipufogógáz-turbófeltöltés elvi alapjai, szabályozása 

a turbófeltöltő szerkezeti kialakítása 

a feltöltő és a motor együttműködése 

a turbófeltöltés dinamikai problémái, változtatható geometriájú turbótöltők, 

kétfokozatú turbófeltöltők 

a Comprex feltöltő töltési folyamata, szerkezeti kialakítása, jellegzetességei 

a mechanikus feltöltők típusai, alkalmazásuk jellegzetességei 

a dinamikus feltöltés elve, megoldásai, előnyei 

a turbófeltöltés üzemeltetési tudnivalói 

 

5.3.3. Motorok hűtése, kenése 7 óra 

A motorok hűtése 

a hűtés feladata, fajtái 

a léghűtés szerkezeti kialakítása, előnyei és hátrányai 

a folyadékhűtés szerkezeti megoldásai, szerkezeti elemeinek feladata, működése 

a hűtés intenzitásának szabályozása, a ventillátor-viszkotengelykapcsoló és 

táguló anyagos termosztát működése 

a folyadékhűtés előnyei és hátrányai 

A motorok kenése 

a kenés feladata, súrlódási módok 

a kenőolaj igénybevétele és jellemzői 

a motor kenésrendszerének felépítése: frissolaj-kenés, keverékolajozás 

szivattyús nyomóolajozás 

szárazteknős nyomóolajozás 

az olajszivattyúk szerkezeti kialakításai 
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az olajszűrők típusai és beépítése az áramkörbe 

az olajhűtése és az olajhűtési módok 

levegőszűrők 

tüzelőanyag-szűrők 

 

5.3.4. Motorok tüzelőanyag-ellátó rendszerei 16 óra 

Az Otto-motor tüzelőanyag ellátó rendszere 

A tüzelőanyag-ellátó rendszer általános felépítése (a tartály, vezetékek, szűrők, 

tápszivattyú) 

A karburátorok feladata, a porlasztás elve, elemi karburátor működése 

A főfúvóka rendszer feladata és szerkezeti kialakítása, működése 

A karburátor segédberendezései: indítórendszer, alapjárati berendezés, 

gyorsító szerkezet, dúsító berendezés 

Benzinbefecskendező rendszerek áttekintése 

A benzinbefecskendező rendszer feladatai, előnyei 

A benzinbefecskendező rendszerek csoportosítása 

A hidromechanikusan vezérelt K-Jetronic rendszer felépítése, általános működés 

Az elektromechanikus benzinbefecskendezés (KE-Jetronic) 

A KE-Jetronic rendszer felépítése 

A beszívott levegő mennyiségének mérését és a légviszonyt meghatározó 

szerkezetek működése 

A rendszernyomás, nyomásdifferencia nyomásértékének jelentősége és azt 

meghatározó szerkezeti elemek 

A rendszer működése hideg és meleg indításkor, bemelegedéskor, alapjáraton, 

részterhelésen, teljes terhelésen, gyorsításkor és motorfék üzemben 

Egyéb korszerű befecskendező rendszerek 

L, LH, Jetronic rendszerek általános felépítése, működése, tüzelőanyag ellátó és 

levegő rendszer részei, működési jellemzők 

Központi befecskendező rendszerek általános felépítése, működése, tüzelőanyag 

ellátó és levegő rendszer részei, működési jellemzők 

Közvetlen benzinbefecskendező rendszerek általános felépítése, működése, 

tüzelőanyag ellátó és levegő rendszer részei, működési jellemzők 

A kipufogógáz károsanyag tartalmának csökkentése 

A kipufogógáz összetétele 

A kipufogógáz összetételének változása a légviszony függvényében 

A kipufogógáz károsanyag tartalmának csökkentése a motorra vonatkozó 

megoldásokkal 

A kipufogógáz károsanyag tartalmának csökkentése a kipufogógáz 

visszavezetéssel 

A kipufogógáz károsanyag tartalmának csökkentése katalitikus utókezeléssel 

A katalizátor szerkezeti felépítése, működése, a működés feltételei 

Egyéb korszerű emissziócsökkentő megoldások 

 

A Bosch VE rendszerű soros befecskendezőszivattyú 

az elosztós befecskendezőszivattyú rendszer felépítése 

a tüzelőanyag szállítása az elosztódugattyúban 

a befecskendezés kezdetének állítása 

az alapjárati és legnagyobb fordulatszámot szabályzó szerkezet működése 
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a hidegindító, az alapjárati fordulatszámot a hőmérséklet függvényében 

változató, a ciklusadagot töltőnyomástól függően változtató szerkezetek 

felépítése, működése 

Elektronikus szabályozású radiál dugattyús forgóelosztós befecskendezőszivattyú VP-44 

Szivattyú-porlasztó egység (PDE) befecskendező rendszer 

PLD befecskendező rendszer 

Közös nyomásterű dízelbefecskendező rendszerek 

alkalmazási területük, főbb szerkezeti egységei 

tüzelőanyag-ellátás (kisnyomású rész) 

tüzelőanyag-ellátás (nagynyomású rész), mágnes szelep vezérelt injektor 

szerkezete és működése 

Piezo-inline injektor szerkezete és működése 

nagynyomású szivattyúk és tartozékai, nyomásszabályozók, porlasztók 

Dízelmotoros járművek károsanyag emisszió korlátozása, rendeletek, határértékek 

kipufogógáz-utókezelés oxidációs katalizátorral 

nitrogénoxidok csökkentése a dízelmotoroknál NOX-tároló katalizátorral (NSC) 

nitrogénoxidok csökkentése a dízelmotoroknál katalitikus redukciós eljárással 

(SCR) 

AdBlue adalék szerepe 

Részecskeszűrők és regenerációs eljárások 

Egyéb korszerű emisszió csökkentő megoldások 

 

5.3.5. Erőátviteli berendezések 16 óra 

Az erőátviteli rendszer általános felépítése, az egyes részegységek feladatai 

A tengelykapcsoló 

A tengelykapcsoló feladata, követelmények, csoportosítás 

az egytárcsás száraz súrlódó tengelykapcsoló szerkezete, működése, csavarrugós és 

tányérrugós kivitel 

a kéttárcsás és a lamellás tengelykapcsoló felépítése 

a tengelykapcsoló-tárcsák szerkezeti kialakítása 

a tengelykapcsoló hidraulikus és mechanikus működtetése, a holtjáték 

A tengelykapcsolók méretezése 

a hidrodinamikus tengelykapcsoló felépítése, működése, szlip, hatásfok 

Nyomatékváltó 

gépjárművek menetellenállásai: gördülési ellenállás és teljesítményszükséglete, 

légellenállás és teljesítményszükséglete, emelkedési ellenállás és 

teljesítményszükséglete, gyorsítási ellenállás és teljesítményszükséglete,  

motorok jelleggörbéi, menetteljesítmény diagram, vonóerő diagram 

A nyomatékváltómű feladata, csoportosítása, áttételek meghatározása 

a szinkronszerkezet nélküli toló fogaskerekes, vonóékes, kapcsolókörmös, 

kapcsolóhüvelyes nyomatékváltók felépítése és működése 

Szinkronszerkezettel szerelt nyomatékváltók felépítése, működési elve 

ötfokozatú direkt nyomatékváltó 

négyfokozatú indirekt nyomatékváltó 

a szinkronszerkezetek feladata, működése 

az elé-és utána kapcsolt szorzóváltó felhasználási területe, kialakítása, működése 

Automata nyomatékváltóművek 

az egyszerű bolygókerekes hajtómű felépítése, a nyomatékmódosítás lehetőségeinek 

meghatározása 

a bolygómű áttételi fokozatainak meghatározása (lassító áttételek) 
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a bolygómű áttételi fokozatainak meghatározása (gyorsító áttételek) 

a bolygómű áttételi fokozatainak meghatározása (forgásirány-váltó áttételek) 

a hidrodinamikus nyomatékváltó felépítése, az olajáramlás körfolyamata 

a nyomatékmódosítás keletkezése és az azt meghatározó tényezők, hatásfoka a 

mozgásviszonyok függvényében, a hidrodinamikus nyomatékváltó tulajdonságai 

a vezetőkerék szabadonfutózása és az áthidaló kapcsoló alkalmazása 

a hidraulikusan vezérelt, többfokozatú automata nyomatékváltó felépítése 

a hidraulikus vezérlés elemei és azok működése 

az olajos lemezes tengelykapcsolók és fékek, valamint a szalagfék kialakítása és 

működése, váltómű olajok 

a hidraulikusan vezérelt, többfokozatú automata nyomatékváltó működésének 

meghatározása a választókar „D1‖ helyzetében 

a hidraulikusan vezérelt, többfokozatú automata nyomatékváltó működésének 

meghatározása a választókar „R‖ helyzetében 

Kardánhajtások, kiegyenlítőművek 

a csuklós tengely, függesztő csapágy és csuklók feladata 

a kardáncsuklók kialakítása, a szöghiba-mentes elrendezés feltételei 

a kettős szinkron kardáncsukló működése 

a szárazcsuklók alkalmazásának oka és típusai 

a szöghiba-mentes, tengelyirányú eltolódást lehetővé és nem lehetővé tevő golyós 

csuklók kialakítása, felhasználási területe 

a háromkarú csuklók kialakítása, felhasználási területük 

féltengelyek javítása, cseréje 

a féltengelyek hajtásának (a differenciálmű hajtása) feladatai, szerkezeti kialakításai, 

a hipoid hajtás előnyei 

a differenciálmű feladata, felépítése, működése és a működését leíró összefüggések 

alakulása különféle üzemi körülmények között 

a differenciálzár feladata, felépítése 

a lemezes tengelykapcsolóval kialakított önzáró differenciálmű feladata, felépítése 

és működése 

automatikusan záró differenciálmű 

 

5.3.6. Futóművek, kormányberendezések 16 óra 

Rugózás és lengéscsillapítás 

a rugózás feladata, a lengések irányai, lengés és rugójellemzők, a rugózott és 

rugózatlan tömeg 

az acélrugók típusai, kialakításuk és műszaki jellemzőik 

a gáz- és gumirugók típusai, kialakításuk és műszaki jellemzőik 

lengéscsillapítók feladata, működése elve 

az egy és kétcsöves lengéscsillapító kialakítása és műszaki jellemzői 

más elemekkel kombinált lengéscsillapítók (szintszabályzós lengéscsillapító, 

lengéscsillapító légrugóval, lengéscsillapító hidropneumatikus rugóval) 

A kerékfelfüggesztés 

hajtott és nem hajtott merevtengelyes felfüggesztések típusai, működésük 

kereszt lengőkaros független felfüggesztések típusai, működésük 

hossz lengőkaros független felfüggesztések típusai, működésük 

ferde lengőkaros független felfüggesztések típusai, működésük 

A kerekek és gumiabroncsok 

a kerék felépítése 

a kerékpántok feladata, kialakításai, jelölései 
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gumiabroncsok szerkezete, mérete és jelölése 

a szlip fogalma, tapadás, csúszás, kúszás 

Az alváz és az önhordó karosszéria 

az alváz feladata és változatai 

az önhordó építési mód 

az aktív biztonság és jellemzői 

a passzív biztonság, külső és belső biztonsági zóna elemei 

A kormányzás 

a kormányzás feladata, szerkezeti változatai, a tengelycsonk kormányzás 

geometriája, kormánytrapéz 

a kerék helyzetét meghatározó geometriai jellemzők, a beállítás oka, értéke 

a kerék kúszásának oka, hatása a kormányzási tulajdonságra; 

a kormányművek feladata, a fogasléces, globoid csigás, golyósoros kormánymű 

szerkezeti kialakítása, működése 

a kormányrudazat feladata, részei, nyomtávrúd elrendezései 

a kormánymű szerelése, javítása 

a kormányrásegítés alkalmazásának oka, kialakításának jellemzése 

a fogasléces hidraulikus szervokormánymű szerkezeti felépítése, működése 

a rásegítés mértékének és a jármű haladási sebességének kapcsolata 

szervokormánymű szerelése, javítása 

korszerű szervokormányok 

elektro-hidraulikus szervokormányok 

elektro-mechanikus szervokormányok 

 

5.3.7. Fékrendszerek 14 óra 

A fékezés feladata és a hidraulikus fék 

fékek feladata és osztályozása a használat szerint, hatósági előírások 

a hidraulikus erőátviteli fék szerkezeti felépítése, működése 

a főfékhenger feladata, szerkezeti kialakításai, működése 

a kétkörös fékrendszer elrendezései 

kerékfék szerkezetek: a dobfék szerkezete és változatai, működése 

utánállító szerkezetek 

a tárcsafék szerkezetek, működésük 

a fékbetétek és a fékfolyadékok tulajdonságai 

fékszerkezetek javítása 

fékszerkezetek vizsgálata, fékerő mérés 

A depressziós fékrásegítés és a hidraulikus blokkolásgátló rendszer 

a depressziós fékrásegítő működése 

a fékerő felosztása és ennek hatása a stabilitásra, felosztás vezérlése 

erőhatás a gumiabroncs és az útfelület között, szlip 

az ABS feladata, a rendszerek típusai, működésük, a szabályzási kör értelmezése 

a mechanikus fékek feladata, kialakítása, a lassító fékberendezések feladata, 

típusai és azok működése 

elektro-mechanikus rögzítő fékek 

tartós lassító fékek, retarderek 

Légfékek 

a légfékszerelvények szerkezete és működése 

a terheléssel arányos fékerő-szabályozás 

kerékfék-működtető berendezések 

pótkocsifékek 



 

 278 

kipufogófék 

Gépjárművek menetstabilizáló rendszerei 

kipörgés gátlás 

elektronikus menetstabilizáló rendszerek (ESP) 

elektronikus vészfékasszisztens (EBA) 

elektronikus fékerő-elosztó (EBV) 

 

10419-12 Járműszerkezetek javítása /Jármű diagnosztika és javítás 

31 óra 

1 ó/hét 

6. Jármű diagnosztika és javítás tantárgy 31 óra 

 

6.1. A tantárgy tanításának célja 

A képzés folyamatában a tanulók sajátítsák el azokat az ismereteket, amelyek szükségesek 

a gépjárműveken végzendő mechanikai és elektromos diagnosztikai feladatok 

végrehajtásához. Ismerjék meg a diagnosztika és javítás során alkalmazott technológiai 

eljárásokat, az alkalmazható általános és speciális mérőműszereket és eszközöket. 

Sajátítsák el a gépjárművek emisszió csökkentő rendszerével kapcsolatos diagnosztikai és 

javítási ismereteket, a környezetvédelmi vizsgálat végrehajtásának folyamatát. 

 

6.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Fizika tantárgyból: 

Az erő fogalma, mérése 

A forgatónyomaték fogalma 

A harmonikus rezgőmozgás jellemzői: rezgésidő, amplitúdó, frekvencia 

Kapcsolódó szakmai tartalmak:  

Gépjármű szerkezettan tantárgynak az adott témakörökhöz kapcsolódó ismeretei 

 

6.3. Témakörök 

6.3.1. Hengertömítettség és hengerüzem összehasonlító vizsgálatok 4 óra 

A diagnosztika alapfogalmai 

a műszaki diagnosztika 

a gépjármű-diagnosztika 

Hengertömítettség és hengerüzem összehasonlító vizsgálatok 

hengertömítettség és a hengerüzem összehasonlító vizsgálatok csoportosítása 

kompresszió-végnyomás mérés 

nyomás veszteség-mérése 

kartergáz mennyiség-mérés 

henger teljesítmény-különbség mérés 

üresjárati henger teljesítmény-különbség mérés 

üresjárati henger teljesítmény-különbség mérés ΔHC méréssel  

terheléses henger teljesítmény-különbség mérés 

elektronikus relatív kompresszió mérés 

javítás technológiák, javítási lehetőségek 

A levegőellátó és a kipufogórendszer vizsgálata és javítása 

a levegőellátó rendszer 

a turbófeltöltő ellenőrzése  

a kipufogórendszer vizsgálata 
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6.3.2. OBD, EOBD (fedélzeti diagnosztika) 5 óra 

Emisszió-történeti áttekintés: az OBD rendszer bevezetésének lépései 

A kipufogógáz technika és a fedélzeti állapotfelügyelet  

A kipufogógáz összetétel szempontjából fontos alkatrészek ellenőrzésnek 

folyamatai 

A katalizátor és a lambda szonda fedélzeti állapotfelügyelete  

Az égéskimaradás fedélzeti állapotfelügyelete 

A kipufogógáz visszavezetés fedélzeti állapotfelügyelete 

A szekunder-levegő rendszer fedélzeti állapotfelügyelete 

A tüzelőanyaggőz kipárologtató rendszerek fedélzeti állapotfelügyelete 

Az OBD csatlakozó kialakítása, csatlakozási pontok funkciói, elhelyezési előírások. 

Típus specifikus elhelyezések áttekintése adatbázis alapján  

OBDII, EOBD kommunikációs formák 

A rendszerteszter vizsgálati üzemmódjai 

Hibakódokra vonatkozó előírások, a hibakódok értelmezése, hibakód olvasás. 

Időszakos, állandósult hibák. Gyártófüggő és gyártó független hibakódok áttekintése 

adatbázis alapján 

Freeze Frame adatok értelmezése, alkalmazásával elérhető előnyök 

A hibakódok törlése 

A műszerfali ellenőrző lámpára (MIL) vonatkozó előírások, üzemállapotai 

Readiness kódok alkalmazásának indokai, értelmezése. Menetciklusok alkalmazása az 

ellenőrzések során 

 

6.3.3. Dízel motorok diagnosztikája 5 óra 

Dízeldiagnosztika 

a dízeldiagnosztika meghatározása, sajátosságai 

nem fedélzeti dízeldiagnosztika 

fordulatszám mérés 

az adagolás időzítésének mérése 

nyomáshullám elemzés 

A közös nyomásterű ( CR ) befecskendező rendszerek vizsgálata 

az alacsony-nyomású rendszer vizsgálata 

a nagynyomású rendszer vizsgálata 

a rendszernyomás ellenőrzése 

a befecskendező szelepek ellenőrzése 

a nagynyomású szivattyú és szelepeinek ellenőrzése 

Common-rail porlasztó hidraulika-diagnosztika 

a visszafolyó mennyiség ellenőrzése 

porlasztó hiba és a szennyezés 

vizsgálatok próbapadon 

A szivattyú-porlasztó egység ( PDE ) befecskendező rendszer vizsgálata 

Fedélzeti (EDC) diagnosztika 

A dízelmotorok füstölésmérése 

a füstölésmérés elvi alapjai 

a füstölés mérőszámai 

a füstölésmérő műszerek felépítése 

mintavevő szonda 

elektromos időállandó 

programozott mérés 

a vizsgálathoz szükséges járműadatok 
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elektronikus tanúsítvány 

a füstölésmérés technológiája 

szemrevételezéses ellenőrzés 

a mérés előkészítése 

a környezetvédelmi állapot ellenőrzése 

 

6.3.4. Otto motorok gázelemzése 5 óra 

Otto-motorok gázelemzésének elvi alapjai 

a vizsgált emissziós komponensek 

a mérőműszerek felépítése és működése 

mért jellemzők 

hatósági környezetvédelmi felülvizsgálat 

a hagyományos Otto-motoros gépkocsik felülvizsgálata 

szabályozott keverékképzésű, katalizátoros gépkocsik felülvizsgálata 

szabályozott keverékképzésű, katalizátoros, OBD rendszerrel felszerelt 

gépkocsik felülvizsgálata 

gázemisszió-diagnosztika 

CO-korrigált mérés 

ΔHC-mérés 

 

6.3.5. Futómű és lengéscsillapító diagnosztika 5 óra 

Futómű-diagnosztika 

a futómű bemérés vonatkozási rendszere 

a kerék beállítási paraméterek 

a tengelyhelyzet hibák 

futómű ellenőrző műszerek 

méréstechnikai alapelvek 

a korszerű futómű ellenőrző műszerek felépítése 

a mérőfejek felfogatása és a tárcsaütés kiegyenlítése 

futóművek bemérése 

előkészítő munkák a futómű bemérés előtt 

keréktárcsa ütéskompenzáció 

futómű mérés 

különleges mérési eljárások 

különleges mérőműszerek 

Lengéscsillapító-diagnosztika 

lengéscsillapító vizsgálat a gépjármű ejtésével 

lengéscsillapító vizsgálat a kerék lengetésével 

a dinamikus talperő-ingadozás mérése (EUSAMA) 

a mérés eredményét befolyásoló tényezők 

EUSAMA rendszerű lengéscsillapító-vizsgáló próbapad felépítése 

EUSAMA rendszerű lengéscsillapító-vizsgálat 

 

6.3.6. Fékberendezés, ESP rendszer diagnosztikája és a kerék kiegyensúlyozás

 7 óra 

Fékberendezések diagnosztikai vizsgálata 

a fékvizsgálat módszereinek csoportosítása 

a minősítés elméleti alapjai 

a görgős fékerőmérő próbapad 

görgős fékerőmérő próbapadi méréssel végzett fékminősítés 



 

 281 

a kerékfékszerkezet működésének hatásossága 

a kerékfékerő-eltérés 

a kerékfékszerkezet erőingadozása 

a fékvizsgálat végrehajtása 

hasznos tudnivalók 

a fékrendszer hatósági vizsgálati technológiája 

a fékrendszer időszakos vizsgálatához alkalmazható mérő-adatgyűjtő 

berendezés 

az M1, N1 kategóriájú gépkocsik vizsgálati technológiája 

a nemzetközi forgalomban használt M2 és M3 kategóriájú légfékes 

személyszállító gépkocsik (autóbuszok) időszakos vizsgálatánál 

alkalmazandó, a légfékberendezés működőképességének megállapítására 

irányuló vizsgálat technológiája 

Menetdinamikai szabályzórendszerek diagnosztikai vizsgálata (ABS, ASR, ESP) 

A jármű elektronikusan irányított, működtetett mechanikai rendszereinek (pl. 

szervokormány, felfüggesztési rendszer, kézifék, stb.) ellenőrzése, beszabályozása 

Kerékkiegyensúlyozás 

a kiegyensúlyozatlanság fajtái és megszüntetésének lehetőségei 

statikus kiegyensúlyozatlanság 

kvázistatikus kiegyensúlyozatlanság 

nyomaték- kiegyensúlyozatlanság 

dinamikus kiegyensúlyozatlanság 

a kiegyensúlyozatlanságot meghatározó mérőszámok 

kiegyensúlyozó gépek szerkezete és használata 

stabil kiegyensúlyozó berendezések 

mobil kiegyensúlyozó berendezések 

kiegyensúlyozás és kerékfutás-optimalizálási eljárások 

„Matching-eljárás‖ 

kerékgerjesztési erő határértékre történő kiegyensúlyozási eljárás 

radikális talperő ingadozást okozó kerékszerkezeti rendellenességek feltáró 

mérése 

a keréksúlyok 

 

10420-12 Autóelektronikai műszerész feladatai /Autóelektronika elmélete 

155 óra 

5 ó/hét 

7. Autóelektronika elmélete tantárgy 155 óra 

7.1. A tantárgy tanításának célja 

Az elektronikusan irányított rendszerek az autóban egyre nagyobb számban jelennek meg, ezek 

a jármű legdinamikusabban fejlődő területei. Az autóelektronikai rendszerek felépítését, 

működési logikáját, egymással való kapcsolataikat ismertetjük meg a tananyag elsajátítása 

során. 

A tantárgy tanulása során az áramforrásoktól a legkorszerűbb elektronikai rendszerekig 

bemutatásra kerül a hagyományos és a legkorszerűbb járműtechnika. Minden területen az 

alapismeretek tárgyalásánál kapcsolódni kell az egyéb közismereti vagy szakmai tartalmakhoz. 

Az egyes részterületek feldolgozása során biztos alapismeretet szeretne nyújtani tantárgyunk a 

diagnosztikai és javítási műveletekhez. Ezért a gyakorlatból vett példákkal támasszuk alá az 

elméleti ismereteket. 
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A tantárgy foglalkozik a járműipari - környezetvédelmi fejlesztésekkel. Az alternatív hajtási 

módok bemutatásával a környezetbarát, energiatakarékos konstrukciók megismertetése a cél. 

Ezt segítheti a tanulók kutatómunkája, majd szóbeli beszámolója is. 

 

7.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Kapcsolódó közismereti tartalmak: 

Fizika tantárgyból:  

A kinematika és a dinamika alapfogalmai 

Az erő, munka, energia, energia-megmaradás, nyomaték, forgatónyomaték, teljesítmény 

Hőtani alapismeretek 

Egyenáramok alapfogalmai, az elektromos feszültség, ellenállás, teljesítmény, villamos 

munka 

Fénytani alapok  

Kapcsolódó szakmai tartalmak: 

Elektrotechnika tantárgyból:  

Egyenfeszültségű áramkörök 

Villamos áram hatásai 

Villamos gépek 

Diódák 

Tranzisztorok 

Integrált áramkörök 

Digitális technika alapjai 

Digitális áramkörök 

Mikroszámítógépek felépítése, működése 

Gépjármű szerkezettan tantárgyból:  

Belsőégésű motorok (Otto és Dízel) működése, alkatrészei, tüzelőanyag ellátó rendszerei 

Motorok hűtése 

Futóművek, Fékrendszerek 

 

7.3. Témakörök 

7.3.1. A gépkocsi villamos hálózata 10 óra 

A villamos hálózat általános jellemzői: 

Az „egyvezetékes‖ hálózat elve 

A hálózat egyszerűsített tömbvázlata, a rendszer meghatározó elemei 

A villamos hálózat feszültségei 

A hálózat alkatrészei: 

A villamos energia előállítására és tárolására alkalmazott eszközök, energiaforrások 

Fogyasztók csoportosítása (állandó-, tartósan bekapcsolt-, időszakosan működő 

fogyasztók) és jellemzőik 

Egyéb alkatrészek: 

Vezetékek: kialakítás, típusai, méretezés feszültségesésre és melegedésre, 

vezeték kiválasztás, szabványos keresztmetszeti sor, kábelkötegek 

Csatlakozók kialakításai, szerelési módszerek 

Kapcsolók csoportosítása, kialakítások 

Mágnes kapcsolók, relék: alkalmazási területek, kialakítások, típusok, működés, 

X-relé alkalmazása 

A hálózat túlterhelés és zárlatvédelmét ellátó rendszerelemek típusai, 

kialakításai, elhelyezések, működés 

Elektronikus irányítóegységek csoportosítása  
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A villamos hálózat ábrázolási módozatai, vezetékek szín-, és számjelölései. 

Csatlakozási pontok és készülékek jelölései. 

A gépkocsi villamos hálózatának energiaegyensúlya, energiafelügyelet az akkumulátor 

állapotának figyelésével 

Soros adatkommunikációs rendszerek 

A soros adatkommunikáció alkalmazásának indokai 

Digitális technikai alapfogalmak 

A kommunikációs rendszerek csoportosítása, felépítés, működés 

Adatátvitel a különböző kommunikációs hálózatok között (CAN-Gateway) 

Rádiózavar-szűrés a villamos hálózatban 

Zavarforrások a gépkocsiban 

A rádiózavarások terjedési útvonalai 

A zavarszűrés módszerei, eszközei 

 

7.3.2. A villamos energiaellátó rendszer 20 óra 

Akkumulátorok 

Az akkumulátorok csoportosítása, főbb jellemzőik 

Követelmények az akkumulátorokkal szembe006E 

A hagyományos indítóakkumulátorok: 

működési elve, savas akkumulátorok kémiai folyamata 

Szerkezeti felépítés, az alkalmazott elektrolit jellemzői 

Az indítóakkumulátorok jellemzői: feszültségek, belső ellenállás, áramerősségek, 

kapacitások, hatásfokok 

Külső körülmények hatása az akkumulátorra 

Az akkumulátorok jelölése 

Gondozásmentes akkumulátorok 

A gondozásmentesség feltételei, típusok 

Szerkezeti és működési eltérések a hagyományos akkumulátoroktól 

Indítóakkumulátorok töltése, kisütése, üzembe helyezése és üzemen kívül tartása 

Indítóakkumulátorok kiválasztása 

Váltakozó áramú gépjármű-generátorok 

Feladata 

A gépjármű generátorokkal szemben támasztott követelmények 

Működési elve 

A háromfázisú csillag-, és háromszög-kapcsolású generátorok működése, 

egyenirányítás 

Generátorok belső kapcsolási lehetőségei, előgerjesztő, gerjesztő és töltőáramkörök 

Körmös pólusú generátor szerkezeti felépítése  

Különleges gépjármű generátorok szerkezeti felépítése, működése: pl.: Kiálló pólusú 

generátor, Két-két párhuzamos kapcsolású diódából álló egyenirányító egység, 

Indukcióvonal-vezetős gépjármű-generátor, Állandó mágnesű generátor, 

folyadékhűtésű generátor stb. 

Váltakozó áramú generátorok feszültség szabályzozása 

A feszültségszabályzás feladata, a szabályozás elve 

Az elektronikus feszültségszabályzók csoportosítása, tömbvázlat 

Egy tetszőleges típus működése 

A szabályozott feszültség hőmérsékletfüggése, feszültségszabályzók hőkompenzálása 

Gépjármű generátorok multi funkciós feszültségszabályzói 

Kapcsolata a jármű villamos hálózatával, kommunikáció a hálózat 

irányítóegységeivel 
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Működési funkciók, üzemállapotok, szabályozási stratégiák 

Alkalmazási példák 

Töltésjelzés megoldásai, a töltésellenőrző lámpa kiegészítő kapcsolásai 

 

7.3.3. Indító berendezések 8 óra 

Az indító berendezések feladata 

A belsőégésű motorok indítási lehetőségei  

Az indítási fordulatszám, határhőmérséklet, indítási nyomatékszükséglet  

A motorindítás folyamata 

Az indítómotorral szemben támasztott követelmények 

Az egyenáramú motorok működési elve, a különböző gerjesztési módok jellemzői 

A soros gerjesztésű motor jelleggörbéi 

Az indítási áramfelvétel változása az indítás időtartama alatt 

Motorindító áramkörök: 

Otto-motoros gépjárművek motorindító áramköre 

Dízelmotoros gépjárművek motorindító áramköre 

Elektronikus indításreteszelő relével felszerelt motorindító berendezés  

Akkumulátorátkapcsoló-relés motorindító berendezés (soros-párhuzamos 

kapcsoló) 

Az indítómotorok típusai: 

Soros és vegyes gerjesztésű csúszó-fogaskerekes indítómotor: Felépítése, 

szerkezeti és kapcsolási vázlatai, működése 

Állandó mágnessel gerjesztett csúszó fogaskerekes indítómotor: Előnyei, 

felépítése, kapcsolási vázlata, működése 

Belső áttételű indítómotor: Fajtái, előnyei, felépítése, működése 

A toló-fogaskerekes indítómotor: Felépítése, szerkezeti és kapcsolási vázlatai, 

működése 

Adatbázis, műszaki dokumentáció alapján indítómotorok működtetésére vonatkozó 

kapcsolási rajzok elemzése 

 

7.3.4. Világító, fény és hangjelző berendezések 10 óra 

Fénytani alapfogalmak 

A világító és fényjelző berendezések csoportosítása, történeti áttekintés 

Fényforrások csoportosítása, jellemzőik, működésük, típusaik, összehasonlítás: 

hagyományos izzólámpák, halogén izzók, gázkisüléses fényforrások, LED. 

Fényszóró általános felépítése, a főbb szerkezeti elemek  

Fényszóró-rendszerek és fényeloszlásuk 

Paraboloid fényszórók 

Ellipszoid (DE) fényszóró 

Szabadfelületű fényszórók 

Tükröző-vetítő fényszórók Super DE (szabadfelületűvel kombinálva) 

Xenonfény-technológia 

Európai és az amerikai fényszórórendszer jellemzői 

A fényszórókra vonatkozó hatósági előírások 

A fényszórók és a világítóberendezések jelölései 

A megvilágítási távolság szabályozásának megoldásai 

Fényszórótisztítás megvalósítása 

Kanyarvilágítások feladata, statikus és dinamikus kiviteli formák 

Adaptív fényszóró-szabályozási módok 
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Helyzetjelző lámpák, féklámpák, rendszámvilágítás, tolatólámpák, nappali 

menetjelző fény hatósági előírásai, kialakításuk, működésük 

Világító-, és jelzőberendezések áramköreinek elemzése 

Multiplex rendszerrel működtetett világítási hálózat  

Ködfényszórók és a hátsó helyzetjelző ködlámpák hatósági előírásai, működésük 

Irány és elakadásjelzők 

hatósági előírásai 

Irányjelző ütemadóval (hődrótos, elektronikus) készített rendszer vázlata, 

működése 

Központi ütemadóval (multitimer), és multiplex rendszerrel működtetett 

irány-, elakadásjelzők működése 

Együttműködés más rendszerekkel: pl.: Automatikus vészvillogó bekapcsolás 

vészfékezéskor, ütközéskor 

Hangjelző berendezések 

hatósági előírásai 

A kürtök típusai, működésük 

A kürtök működtetése: hagyományos és multiplex rendszerű hálózatban 

 

7.3.5. Szélvédőtörlő és mosó berendezések, a fűtő és légkondicionáló 

berendezés elektromos elemei 8 óra 

Szélvédőtörlő és mosó berendezések: 

A gépkocsiba épített rendszer szerkezeti elemei,  

A mozgás átalakító szerkezet és a törlő motorok kialakítása, típusai 

Végállás kapcsoló feladata, működése 

Kétfokozatú és fokozatmentes fordulatszám-szabályozások a hagyományos 

szélvédőtörlő berendezéseknél 

Szakaszos üzemmód megvalósítására alkalmazott ütemadó kapcsolások 

Esőérzékelő működési elve, beépítése, működése 

Szélvédő mosóberendezés működtetése, alkatrészei 

Multiplex rendszerben működtetett szélvédőtörlő és mosó berendezés 

Fűtő és légkondicionáló berendezés: 

A hagyományos fűtési rendszer alkatrészei 

Elektronikus fűtésautomata 

Fűtőkészülékek 

Légkondicionálás feladata, a rendszer alkatrészei 

Működési elv megértését segítő tömbvázlat készítése 

Az expanziós szeleppel kialakított rendszer működése 

Hűtőközegek 

A rendszerelemek kialakításai, működésük: kompresszor, kondenzátor, 

folyadékgyűjtő-szárító, expanziós szelep, párologtató,szerviz csatlakozók stb. 

A rendszer elektromos működtetéséhez szükséges alkatrészek: hűtőközeg-

nyomáskapcsolók, hűtőközeg-nyomásérzékelő, hő-kapcsolók és érzékelők, 

vezérlőkészülékek stb. 

Kapcsolási Rajz alapján, konkrét típuson áramköri elemzés, üzemállapotok 

A fűtő és légkondicionáló rendszer fejlesztése: megvalósított és fejlesztés alatt álló 

elképzelések 

 

7.3.6. A gépjármű üzemét ellenőrző műszerek és visszajelző berendezések6 óra 

Hatósági előírások 

Hagyományos kialakítású műszerek, műszerfal-kialakítások 
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Örvényáramú és elektromos meghajtású sebességmérők 

Fordulatszámmérők 

Tüzelőanyag-szintjelző műszerek és jeladóik típusai és működésük 

Hőmérsékletmérők, olajnyomás mérők és jeladóinak típusai és működésük 

Visszajelző lámpák és működtetésük 

Feszültség-stabilizátorok a hagyományos műszerfalakon 

Digitális kialakítású (CAN hálózathoz illesztett) műszerfalak elvi felépítése, 

működése 

Tömbvázlat 

Műszerfalak áramellátásának biztosítása, feszültségstabilizálás digitális 

műszerfalhoz 

Léptetőmotorral működtetett műszerek 

LCD és egyéb kijelzők alkalmazása a műszerfalon 

Fedélzeti számítógépek 

Szélvédőre, mint kijelzőre kivetített információk 

Egyéb korszerű rendszerek kialakítása, működése 

Fejlesztési irányzatok: alkalmazott és fejlesztés alatt álló megoldások 

 

7.3.7. Gyújtóberendezések 20 óra 

Bevezetés 

Gyújtóberendezések feladata, a velük szemben támasztott követelmények  

Történeti áttekintés 

A gyújtóberendezések csoportosítása  

Akkumulátoros gyújtóberendezés  

Felépítés, primer és szekunder áramkör elemei, működése 

A primer áram és a gyújtásenergia kialakulása, értéküket befolyásoló tényezők 

Primer feszültség, szekunder áram, szekunder feszültség alakulása a különböző 

üzemállapotokban 

A gyújtóberendezés alkatrészeinek kialakítási, működési sajátosságai 

(gyújtótranszformátor, gyújtáselosztó, gyújtókábelek, gyújtógyertya, stb.) 

Előgyújtás fogalma, szükségessége. Az előgyújtás mértékét befolyásoló tényezők 

Gyújtási időpont vezérlése mechanikus előgyújtás állítással: Röpsúlyos és 

depressziós előgyújtás-vezérlők, Depressziós elő- és utógyújtás-vezérlő kialakítása, 

működése, jelleggörbéik 

Elektronikus gyújtási rendszerek 

Megszakítóval vezérelt tranzisztoros gyújtás elve, kapcsolási vázlata, előnyei, 

hátrányai 

Jeladóval vezérelt tranzisztoros gyújtások 

Rendszervázlatok, bekötések 

Jeladók kialakításai, működési elvük, működésük, jelalakok  

A gyújtómodulok fajtái, bekötésük, funkciói (zárásszög szabályozás, primer áram 

határolás, Primer áram lekapcsolás) 

Tranzisztoros gyújtóberendezések primer és szekunder áramai és feszültségei, 

oszcilloszkópos jelalakok 

Megvalósított gyújtóáramkörök elemzése 

Mikroszámítógéppel vezérelt gyújtóberendezések 

A mikroszámítógépes gyújtásvezérlés elve 

A motor optimális előgyújtásának meghatározása 

A rendszer tömbvázlata, részei 

Az előgyújtás meghatározásához használt jeladók:  
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Fordulatszám és szöghelyzet-jeladók 

A motorterhelés érzékelése, szívócsőnyomás érzékelők 

A motor és a beszívott levegő hőmérsékletének érzékelése 

A fojtószelep helyzetének érzékelése 

Kopogás érzékelése, kopogásszabályozás 

Egyéb, a gyújtási rendszerekben alkalmazott érzékelők 

Gyújtáselosztó nélküli gyújtóberendezések 

Alkalmazásának előnyei 

Típusai:  

Hengerenként külön transzformátorral készített rendszer 

Kettős szekunder kivezetésű transzformátorral megvalósított rendszerek 

Az ionáram-méréses gyújtás alapismeretei 

Megvalósított gyújtóáramkörök elemzése 

A mágneses gyújtás 

Működési elv, elvi felépítés, működés. 

Szerkezeti elemek feladatai 

A motorkerékpár gyújtás megoldásai 

A mágneses gyújtóáramkörök kapcsolási rajzai, az egyes áramköri elemek szerepe 

A kondenzátoros (tirisztoros) gyújtás működése, fajtái 

Indukciós jeladóval vezérelt nagyfeszültségű kondenzátoros gyújtás 

Lendkerék mágneses nagyfeszültségű kondenzátoros gyújtás 

Egyéb, alkalmazott megoldások kialakítása, működése 

Gyújtási rendszerek fejlesztési irányai 

 

7.3.8. Benzinbefecskendező és motorirányító rendszerek 25 óra 

Benzinbefecskendező rendszerek csoportosítása 

Elektronikusan irányított hengerenkénti-, szívócső-befecskendezéses rendszerek 

Rendszervázlat, szerkezeti részek 

A tüzelőanyag-rendszer főbb szerkezeti elemei, azok felépítése, típusai és 

működése: tüzelőanyag szivattyú, szűrő, tüzelőanyag-nyomásszabályzó, 

befecskendező szelepek 

A levegőrendszer főbb szerkezeti elemei, azok felépítése és működése:  

A beszívott levegő mennyiség meghatározásának módszerei az 

elektronikusan irányított rendszerekben 

A levegőmennyiség és légtömegmérők kialakítása, működése 

A befecskendező rendszer elektromos érzékelői, beavatkozói:  

A motor fordulatszámnak érzékelése 

Vezérműtengely szöghelyzet érzékelők 

A motor és a beszívott levegő hőmérsékletének mérése 

A fojtószelep helyzetének érzékelése: fojtószelep kapcsolók és 

potenciométerek 

Alapjárati fordulatszám szabályozásának eszközei 

Fojtószelep-egységek 

Gázpedál helyzetének érzékelése 

Lambda szonda működési elve, típusai 

A befecskendezési idő meghatározása 

Az irányítóegység elvi felépítése, működése 

A befecskendezési alapidő meghatározása, majd a korrekciós tényezők 

figyelembe vételével a tényleges befecskendezett mennyiség kiszámítása 

Lambda szabályozási kör működése 
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A motorirányító rendszerek további - károsanyag-kibocsátást csökkentő – 

alrendszerei: 

Kipufogógáz visszavezetés 

Szekunder levegő rendszer 

Az elpárolgott tüzelőanyag visszavezetése 

Motorirányító rendszerek kapcsolási Rajzainak elemzése 

Elektronikusan irányított hengerenkénti-, közvetlen befecskendezéses rendszerek 

Rendszervázlat, szerkezeti részek 

A szállítási mennyiség-igény által működtetett tüzelőanyag szivattyú 

Nagynyomású szivattyúk típusai, működésük 

A befecskendező szelep és működtetése 

A keverékképzés sajátosságai 

A rendszer üzemállapotai 

A különböző típusokban alkalmazott közvetlen befecskendezésű rendszerek 

áttekintése 

Központi befecskendező rendszerek 

A Mono-Jetronic és Multec rendszerek rendszervázlata, érzékelők és 

beavatkozók működése 

A rendszerek villamos kapcsolási vázlatainak elemzése 

 

7.3.9. Elektronikusan irányított dízelbefecskendező rendszerek 20 óra 

Elektronikusan irányított forgóelosztós dízelbefecskendező rendszerek villamos 

hálózata 

Bosch VE-EDC blokkvázlata, részei 

A rendszer főbb érzékelői, bemeneti információi: tűmozgás-érzékelő, hőmérséklet-

érzékelők, a szabályzótolóka útadója, gázpedál helyzetérzékelő, forgattyús 

tengelyhelyzet érzékelő, sebesség jeladó, pedálkapcsolók stb. 

Beavatkozók: Befecskendezés állítómű, Befecskendezés-kezdet mágnes szelep, 

üzemanyag elzáró mágnes szelep stb. 

A VE EDC szabályozási körei: 

A befecskendezett tüzelőanyag mennyiségének meghatározása 

Befecskendezés-kezdet meghatározása 

Kipufogógáz visszavezetés 

Menetsebesség szabályozása 

Bosch VP-44 EDC rendszer blokkvázlata, részei 

A befecskendezett tüzelőanyag mennyiség és a befecskendezés kezdet elektronikus 

szabályozása 

A rendszer főbb érzékelői és beavatkozói 

A befecskendezőszivattyú vezérlőegység és a motorirányító egység funkciói, 

kapcsolat a két irányítóegység között 

Közös nyomásterű dízel befecskendező rendszerek villamos hálózata 

Bosch Common Rail rendszer blokkvázlata, részei 

Az általános működés áttekintése: kisnyomású-, nagynyomású rendszerek 

részei, működése különböző üzemállapotokban  

A rendszer főbb érzékelői, bemeneti információi 

Beavatkozók működése  

A rendszer kapcsolási Rajzának elemzése 

Dízelmotorok előmelegítő áramkörei 

Lángizzító-gyertyás és elektromos fűtőbetétes megoldások 

Sorosan kapcsolt izzító gyertyás előmelegítés kapcsolási Rajza, működése 
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Párhuzamosan kapcsolt izzító gyertyás előmelegítés 

Az izzító gyertya jellemzői, felépítése, típusai 

Izzító-automaták (Vezérlő- és kapcsolóegység) 

Izzító gyertya állapotának figyelése 

Motorirányító egység által vezérelt párhuzamos izzító gyertyás előmelegítés 

 

7.3.10. A jármű biztonsági, vagyonvédelmi-, és vezetőtámogató asszisztens 

rendszerei. Alternatív hajtású járművek  28 óra 

Gépjárművek utas visszatartó rendszerei 

Övfeszítő rendszerek 

Energiatároló nélküli mechanikus övfeszítő (AUDI PROCON-TEN) 

Energiatárolós mechanikus övfeszítők 

Pirotechnikai övfeszítők 

Motoros övelőfeszítő 

Légzsákok 

Az Európai és az USA légzsákrendszer 

Légzsák egység kialakítása, részei, működés, vezető és utas oldali változatok 

Légzsák vezérlőegységek generációi, működésük 

Ütközésérzékelők és lassuláskapcsolók fajtái, működési elvük 

Ülésfoglaltság érzékelő 

Kormánykerék spirál 

Légzsák ellenőrző lámpa működése  

Egyéb légzsák rendszerek: oldallégzsák, függönylégzsák stb. 

Légzsák, övfeszítő rendszerek kapcsolási Rajzai, áramkör-elemzés 

Fejlesztési irányok 

Központi zárak 

Működési alapelv 

Elektro-pneumatikus rendszer 

Elektromos központi zárak 

Rendszerelemek jellemzői és működésük (működtető motorok, vezérlőkapcsolók, 

vezérlő elektronika) 

Gyári beépítésű és Utólagosan beszerelhető központi zárak 

Együttműködés más járműelektronikai rendszerekkel 

Különböző rendszerekre vonatkozó műszaki dokumentációk elemzése, utólagos 

beépítési előírások 

A gépkocsik lopás és feltörés elleni védelme 

A védelmi rendszer feladatai, csoportosítás 

Mechanikus lopás elleni védelem 

Egyszerű elektromos védőeljárások 

Elektronikus riasztók: nyílászárók védelme, feszültségesés érzékelése, 

emelésérzékelés, belsőtéri mozgásérzékelés stb. 

Nyomkövető és azonosító rendszerek 

Műholdas járműfelügyelet 

A jeladás módszerei 

Indításgátló készülék 

Gumiabroncs-nyomás ellenőrző rendszerek 

A jármű vezetőtámogató asszisztens rendszerei 

Környezetfigyelő rendszerek 

Adaptív sebességtartó rendszerek 

A holttéri információrendszer, sávváltás asszisztens  
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Sávelhagyás asszisztens 

Parkoló asszisztens rendszer 

Ütközéses balesetek megelőzésére alkalmazott prediktív asszisztens rendszerek  

Kiegészítő biztonsági eszközök: pl.:  

Éjszakai vezetést segítő rendszerek (pl.: Night Vision rendszer) 

Megelőző gyalogosvédelem 

Vezetőfigyelő, fáradtságra figyelmeztető rendszerek 

Egyéb, alkalmazott és fejlesztés alatt álló vezetőtámogató rendszerek 

Környezetérzékelők kalibrálása. 

Az alternatív hajtású dízel és Ottó motoros járművek alkalmazott és fejlesztés alatt 

lévő tüzelőanyagai 

Energiafelhasználás és a kibocsátott üvegházhatású gázok mennyiségének 

vizsgálata 

Hibrid hajtások 

Hibridhajtások alapelve, csoportosítás 

Mikro hibrid 

Start/stop funkció: működési elv, szerkezeti egységek, megvalósított 

változatok 

Mildhibrid  

Fullhibrid  

Plug-in (tölthető) hibrid 

Hibrid hajtás üzemmódjai  

A villamos hajtás rendszerelemei 

A hibridjárművek vizsgálatára, szerelésére vonatkozó ismeretek 

Beazonosítás 

Biztonsági előírások: áramtalanítás, a véletlen visszakapcsolás 

megelőzése, védőkesztyű használata 

Kizárólag elektromos hajtású járművek 

Történeti áttekintés 

Az elektromos gépkocsi hajtás előnyei 

Az elektromos hajtással épített gépkocsi felépítése, főbb szerkezeti elemek 

(akkumulátor, meghajtó villamos motor, inverter, fedélzeti töltőegység, a 

hajtás mechanikai elemei, kiegészítő elektromos és mechanikus rendszerek 

stb.) 

A különböző gyártók már alkalmazott vagy kísérleti modelljeinek, rendszereinek 

bemutatása 

 

10420-12 Autóelektronikai műszerész feladatai /Autóelektronikai diagnosztika 

93 óra 

3 ó/hét 

8. Autóelektronikai diagnosztika tantárgy 93 óra 

 

8.1. A tantárgy tanításának célja 

A korszerű gépjárművek szinte minden rendszere elektronikus irányítás alá került. A 

járművek villamos hálózata is egyre összetettebb, ezen a területen is előtérben van a 

digitális technika. Ezzel párhuzamosan a megjelenő hibák száma is nagyobb, a hiba 

okok is összetettebbek.  

Célunk, hogy a tanulók az egyszerű hibakeresési módszerektől a korszerű diagnosztikai 

műszerekkel végzett hibafeltárásokig a lehető legtöbb vizsgálati lehetőséget ismerjék 
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meg és az ismereteiket a javítások során használni tudják. Ezáltal pontosan meg tudják 

majd határozni a hiba helyét, a hibás alkatrészt, majd a hiba jellegéből adódóan 

eldönthetik, hogy javítás vagy csere szükséges. 

Az előzőekhez feltétlenül szükséges az egyes rendszerek pontos ismerete, amit a 

kapcsolódó szakmai tartalmakból szerezhet meg a tanuló. Alapvető feltétel az is, hogy a 

rendelkezésre álló adatbázisokból a szükséges információkat ki tudják nyerni az 

ellenőrzés és javítás során a leendő Autóelektronikai műszerészek, ezért a 

tananyagtartalomban többször támaszkodunk, utalunk a kapcsolódó adatbázis-

tartalomra. Törekedni kell több, márkaszerviz által használt és független adatbázis 

használatára. 

Tantárgyunk célja még, hogy a tanulók nyitottak legyenek az új diagnosztikai 

módszerek elsajátítására, a legkorszerűbb diagnosztikai berendezések megismerésére, 

ezért az alkalmazott módszerekkel ösztönözzük őket a szakmai folyóiratok 

tanulmányozására, az új ismeretek önálló megszerzésére, feldolgozására 

 

8.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Kapcsolódó közismereti tartalmak: 

Fizika tantárgyból:  

Az erő, munka, energia, energia-megmaradás, nyomaték, forgatónyomaték, 

teljesítmény 

Hőtani alapismeretek 

Egyenáramok alapfogalmai, az elektromos feszültség, ellenállás, teljesítmény, 

villamos munka 

Fénytani alapok  

Kapcsolódó szakmai tartalmak: 

Elektrotechnika tantárgyból:  

Egyenfeszültségű áramkörök 

Villamos áram hatásai 

Villamos gépek 

Diódák 

Tranzisztorok 

Integrált áramkörök 

Digitális technika alapjai 

Digitális áramkörök 

Mikroszámítógépek felépítése, működése 

Autóelektronika elmélete tantárgyból:  

Autóelektronika elmélete tantárgy elméleti tananyagtartalmi részei, amelyek az 

adott fejezet alapismereteit adják 

 

8.3. Témakörök 

8.3.1. A villamos hálózatok diagnosztikája és javítása 12 óra 

A hibakeresés és javítás általános szempontjai: 

A hálózat ellenőrzésénél használható eszközök és berendezések ismertetése, 

működési, alkalmazási ismereteik (hagyományos vagy LED-es vizsgálólámpa, 

zümmer, áthidaló vezeték, multiméter stb.) 

A hibakereséshez alkalmazott dokumentáció, kapcsolási Rajz, kábelezési terv 

ismeretének, használatának szerepe. A különböző adatbázisokban lévő 

információk bemutatása, adatbázis kezelési gyakorlatok. 

A jármű-üzemeltető tapasztalatainak felhasználása a hibakeresés során 
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A villamos hálózatokra vonatkozó hibakód ellenőrzés, üzemállapot szimuláció, 

vagy próbaút során végzett diagnosztikai műszeres hibafeltárás 

Óvintézkedések a villamos áramkörök ellenőrzésénél, javításánál 

Általános, a villamos hálózatokra vonatkozó ellenőrzési, javítási ismeretek: 

Hibakeresési módszerek: 

Egy alkatrészre korlátozódó hibajelenségek esetén 

Több alkatrészt érintő hibajelenségek esetén 

Időnként jelentkező, véletlenszerű hibák esetén 

Hibakeresési stratégiák felállítása 

A jellegzetes hibák behatárolása: 

Vezetékszakadás 

Zárlat 

Átmeneti ellenállás növekedés 

A villamos hálózat javítása: 

Javítási módszerek vezetékszakadás, zárlat, átmeneti ellenállás növekedés 

esetén 

A javításnál alkalmazott kémiai és egyéb segédanyagok 

A soros adatkommunikációs hálózatokra vonatkozó speciális ellenőrzési és javítási 

ismeretek 

 

8.3.2. Indító és áramellátó rendszer diagnosztikai vizsgálata, javítása 10 óra 

Indítóakkumulátorok vizsgálata 

Hibabehatárolás az indítómotor működtetése közben: 

Az indítómotor áramfelvételének, az akkumulátor kapocsfeszültségének, a hálózati 

feszültségesések vizsgálata 

Kiszerelt akkumulátor vizsgálata: 

Az elektrolit savsűrűségének mérése: Vizsgálat hagyományos úszós savsűrűség 

mérővel és refraktométerrel 

Az akkumulátor nyugalmi kapocsfeszültségének mérése 

Üzemi kapocsfeszültség mérése terhelés alatt 

Az akkumulátor startkapacitásának mérése 

Indítóképesség ellenőrzése terhelő-ellenállás segítségével: Terhelővillák, 

Hordozható akkumulátor teszterek 

Processzorvezérlésű akkumulátor teszter 

Elektronikus akkumulátor teszterek 

Indítómotorok vizsgálata 

Kiszerelt állapotú, próbapadi vizsgálatok: Üresjárati és lefékezett állapotú 

kapocsfeszültség, áramfelvétel és fordulatszám mérése, mágnes kapcsoló 

vizsgálata, fogaskerekek kapcsolódásának ellenőrzése, tengelykapcsoló ellenőrzése 

Szétszerelt állapotú vizsgálatok: a forgórész és az állórész tekercseinek ellenőrzése, 

a kommutátor vizsgálata 

Generátor és a feszültségszabályzó vizsgálata 

A töltőfeszültség és a töltőáram ellenőrzése különböző üzemállapotokban 

Oszcilloszkópos vizsgálat: hibátlan és hibás jelalakok 

A generátor és a feszültségszabályzó hibáinak szétválasztása 

Próbapadi vizsgálati lehetőségek, a vizsgálat végrehajtása 

A generátor szétszerelt állapotú vizsgálata: forgórész, állórész fázistekercsei, 

diódái,  

Feszültségszabályzó kiszerelt állapotú vizsgálata 
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A fedélzeti energiamenedzsment és akkumulátorfelügyeleti rendszer ellenőrzése, 

diagnosztikai vizsgálata 

 

8.3.3. Világító és fényjelző berendezések ellenőrzése, beállítása 10 óra 

Fényszórók ellenőrzése, beállítása 

A helytelen fényszóró beállítás következményei 

A fénykéve optikai tengelyének előírásos helyzete 

Diagnosztikai ellenőrzés fényszóró ellenőrző készülékkel  

A mérőhely és a gépkocsi előkészítése 

A fényszórók előírásoknak megfelelő kialakításának, jelölési rendszereinek, 

mechanikai állapotának ellenőrzése 

A megvilágítási távolság automatikus szabályozásával rendelkező 

járműveknél a működésellenőrzés elvégzése, diagnosztikai készülékkel 

beállítási pozícióba állítása 

A készülék tájolása a gépkocsihoz 

Az ellenőrzés folyamata: a tompított és a távolsági fényszóró ellenőrzése, 

beállítása 

Ködfényszórók ellenőrzése, beállítása 

A helyzetjelzőkre, irányjelzőkre, féklámpákra, rendszámtábla megvilágító lámpákra, hátsó 

helyzetjelző ködlámpákra, hátrameneti lámpákra vonatkozó elhelyezési, kialakítási, 

működési előírások ellenőrzése 

 

8.3.4. Elektronikusan irányított rendszerek diagnosztikai vizsgálata  18 óra 

Az irányított rendszerek diagnosztikai eljárásainak csoportosítása: 

 Irányítóegység kapcsolatú rendszerdiagnosztika: Soros és párhuzamos 

diagnosztika 

 Perifériadiagnosztika 

 Az elektronikusan irányított rendszerek információs szintjei 

Soros diagnosztika 

Ellenőrzési feladatcsoportok 

A rendszer-teszterek csoportosítása 

A diagnosztikai csatlakozó, kommunikációs lehetőségek 

Vezetőtájékoztatás, hibajelző lámpák 

A fedélzeti diagnosztika áramkörvizsgálata 

 Jeladó áramkörök ellenőrzése: vezetékszakadás, pozitív vagy negatív 

zárlat, jel-elfogadhatósági vizsgálat 

 Beavatkozó áramkörök ellenőrzése 

Párhuzamos diagnosztika 

Vizsgálati lehetőségek különböző üzemállapotokban 

Beavatkozó teszt 

Periféria diagnosztika 

Az irányítóegység tápfeszültség ellátásának, testcsatlakozásának ellenőrzése 

A rendszer jeladóinak, beavatkozóinak ellenőrzése műszaki dokumentációk, 

adatbázisok alapján 

 

8.3.5. Motorirányító rendszerek vizsgálata 33 óra 

Rendszerszemléletű diagnosztikai ellenőrzés 

Soros diagnosztikai eljárások a motorirányító rendszer hibafeltárásához: hibakód 

olvasás, hibakód törlés, működési paraméterek vizsgálata, beavatkozó teszt 
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Perifériadiagnosztika alkalmazása a motorirányító rendszereknél egy kiválasztott 

típus példája alapján 

Gyújtási alrendszer és alkatrészeinek diagnosztikai és kiszerelt állapotú vizsgálata  

Oszcilloszkópos gyújtásvizsgálat a primer és szekunder áramkörökben 

Az oszcilloszkópos gyújtásvizsgálat elve 

Az oszcilloszkóp elvi felépítése, egyes-, sorozat-, szuperponált, raszter kép 

értelmezése, megjelenítése 

A gyújtásvizsgáló oszcilloszkóp bekötése a különböző gyújtási rendszerek 

esetén (forgóelosztós és gyújtáselosztó nélküli típusok) 

Normál oszcillogramok értelmezése, hibalehetőségek megjelenése az 

oszcilloszkópos képeken 

Primer áramköri műszeres vizsgálatok: zárásszög, zárási idő mérésének, 

meghatározásának lehetőségei 

Gyújtási időpont ellenőrzése és beállítási lehetőségei 

Gyújtási rendszer alkatrészeinek vizsgálata 

A különbözőtípusú gyújtótranszformátorok vizsgálata  

Fordulatszám és vonatkoztatási jeladók ellenőrzése: indukciós és hall jeladók 

gyújtáselosztóba épített és különálló kivitelei 

Vezérműtengely szöghelyzet érzékelő ellenőrzése 

Gyújtómodulok és végfokozatok működésellenőrzése 

Gyújtókábelek és gyújtógyertyák vizsgálata 

Szívócsőnyomás-érzékelő ellenőrzése 

Motor hűtőfolyadék hőmérsékletérzékelő ellenőrzése 

Fojtószelep helyzetérzékelők vizsgálata 

Kopogásérzékelő ellenőrzése 

Benzinbefecskendező alrendszer tüzelőanyag-, levegőellátó rendszerének elektromos 

vizsgálata 

A tüzelőanyag ellátó rendszer ellenőrzése 

A rendszernyomás és szállított tüzelőanyag mennyiség vizsgálata 

A tüzelőanyag szivattyú elektromos ellenőrzése (működésvizsgálat, a 

szivattyú kapocsfeszültségének, áramfelvételének mérése) 

Befecskendező szelepek hidraulikus és elektromos ellenőrzése, a szelepek 

tisztítási lehetőségei 

A levegőellátó rendszer ellenőrzése: 

A szívórendszer ellenállásának, tömítettségének vizsgálata 

Motorirányító rendszer további jeladóinak, beavatkozóinak ellenőrzése adatbázisok 

felhasználásával: 

Levegőmennyiség-, és légtömegmérők vizsgálata  

Gázpedál-jeladók ellenőrzése 

Lambda-szonda és szabályzókörének vizsgálata 

Kipufogógáz visszavezető rendszer és alkatrészeinek ellenőrzése 

Üresjárati fordulatszám-szabályozó eszközök ellenőrzése 

Fojtószelepegységek alkatrészeinek vizsgálata 

Dízelmotorok motorirányító rendszereinek elektromos ellenőrzése (Common Rail 

rendszer példáján) 

Ellenőrzési lehetőségek 

A tartályban elhelyezett tápszivattyú működésének vizsgálata 

Jeladók és beavatkozók ellenőrzése adatbázis információi alapján 

Dízel izzító rendszer ellenőrzése: 

A dízel izzító rendszerre vonatkozó hibakód-ellenőrzés 
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Az izzítás visszajelző lámpa alapú hiba megállapítás 

Előizzítási idő mérése 

Utánizzítási idő mérése 

Az izzító gyertyák áramfelvételének ellenőrzése 

Az izzító-automata ellenőrzése 

Az izzító gyertyák ellenállásának mérése, működésellenőrzés 

Az alternatív hajtású járművek ellenőrzési és javítási lehetőségei 

 

8.3.6. Biztonsági, komfort és kényelmi rendszerek diagnosztikája és javítása10 

óra 

A légzsák és övfeszítő rendszerek diagnosztikai vizsgálata 

A műszerfali ellenőrző lámpa előírásos működésének ellenőrzése 

Diagnosztikai hibakód olvasása és törlése 

Biztonsági előírások a rendszerelemek átvizsgálására vonatkozóan 

A rendszer hatástalanítása a rendszerelemek átvizsgálása, szerelése előtt 

Rendszerelemek ellenőrzése, cseréje 

Klímaberendezés diagnosztikai vizsgálata 

Klímaberendezés működőképességének ellenőrzése: rendszerelem 

hőmérsékletek vizsgálata és a befúvott levegő hőmérsékletének mérése 

Klímaberendezés karbantartása 

Kényelmi rendszerek diagnosztikai vizsgálata 

Központi zár ellenőrzése 

Elektromos ablakmozgatás vizsgálata 

Automatikus ablaktörlő és mosóberendezés ellenőrzése 

Elektromos ülésállítás vizsgálata 

 

Gyakorlatok 

 

10418-16 Járműkarbantartás /Járműkarbantartás gyakorlata 

124 óra 

4 ó/hét 

1. Járműkarbantartás gyakorlata tantárgy 124 óra 
 

1.1. A tantárgy tanításának célja 

A járműkarbantartás gyakorlata tantárgy tanításának célja, hogy olyan elméleti és gyakorlati 

ismeretek birtokába jusson a tanuló, amely alapján képes a közúti jármű szakterületen 

karbantartási és javítási munkát ellátni. Ehhez fontos, hogy megismertessük a munkakörben 

elvégzendő feladatokat, az ahhoz szükséges tulajdonságokat, alkalmazott szakmai ismereteket, 

szakmai készségeket és képességeket. Ismernie kell a korszerű gépjármű-szerkezeteket, 

szerkezeti egységek felépítését, működését, beállításának technológiáját. 

Szakmai tárgyként alakítsa ki a műszaki életben elengedhetetlenül szükséges belső 

igényességet, lelkiismeretes és felelősségteljes munkavégzést, fejlessze a számítási feladatok, 

szerkesztések, méretezések algoritmusát és a problémamegoldó készséget. 

Meg kell tanítani a szakmai specialitásokat. Ismerni kell a munkafelvételi és ügyfélkezelési 

technikákat: jármű átvétele és munkafelvételi adatlap kitöltése, árajánlat készítése, 

szervizkönyv vezetése, ügyféllel történő kommunikáció, tájékoztatás szóban, írásban és 

telefonon keresztül. Széleskörű ismeretekkel kell rendelkezni a különböző gépjárművek 
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karbantartási műveleteiről, a mechanikus, a villamos és elektronikus berendezések javítási, 

ellenőrzési, diagnosztikai és szervizműveleteiről. 

Fontos didaktikai feladat az elmélet és gyakorlat egységének biztosítása. A megalapozott 

elméleti tudás nélkülözhetetlen a gyakorlati tevékenység magas szintű végzéséhez. 

 

1.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Informatika: word, excel, adatbázis kezelő, internet használata 

Műszaki rajz: jelképes ábrázolás 

Közlekedéstechnikai gyakorlatok: szerelés 

Gépjármű-szerkezettan 

Gépjármű-villamosságtan 

Szerelési gyakorlat 

Járműdiagnosztika gyakorlata 

 

 

1.3. Témakörök 

1.3.1. Dokumentációs ismeretek  16 óra 

Gépjármű adatbázisok használata 

nyomtatott adatbázisok 

számítógépes adatbázisok (Autodata) 

Gépjármű és főegységeinek azonosítása 

alvázszám azonosítása 

motorszám azonosítása 

típusbizonyítvány tartalma 

Általános gépjármű adatbázisok használata 

számítógépes adatbázisok kezelése, adatok kinyerése 

adatbázisok tartalma 

adott gépjármű beazonosítása, adatainak munkadokumentumba való kinyerése 

Gyári alkatrész azonosító adatbázisok kezelése 

az alkatrész azonosítás logikai sorrendje 

nyomtatott alapú adatbázisok 

elektronikus adatbázisok 

Autóvillamossági kapcsolási Rajz és adatgyűjtemények használata 

adott gépjármű villamos hálózatának beazonosítása a villamos kapcsolási Rajza 

alapján 

villamos szerkezeti egységek azonosítása 

villamos hálózat csatlakozóponti azonosítása Autodata dokumentáció alapján 

Járműjavítási utasítások kezelése 

járműjavítási, beállítási utasítások kezelése, értelmezése 

Futómű- járműkerék és gumiabroncs adatbázisok kezelése 

futómű adatok azonosítása 

adott típusra előírt kerékpánt és gumiabroncs azonosítása, kiválasztása 

Gépjármű kárfelvételi, biztosítási és értékesítési dokumentációi 

biztosítási, kárfelvételi dokumentáció kezelése (Audatex) 

értékesítési dokumentáció (Eurotax) 

használt gépjárművek állapotlapjai 

A gépjármű és fődarabjainak bontási technológiájának dokumentációi 

a tulajdonjog ellenőrzése  

a gépjármű okmányainak ellenőrzése 

bontási szerződés 
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a hatóságok felé tett intézkedések 

veszélyes anyagok kezelése, adminisztrációja 

A jármű javításával kapcsolatos dokumentumok 

jármű átvétele 

munkafelvételi adatlap kitöltése 

árajánlat készítése 

szervizkönyv vezetése 

számlakészítés  

 

1.3.2. Ápolási és szervizműveletek 36 óra 

Ápolási műveletek 

alsómosás 

felsőmosás 

motormosás 

belső kárpittisztítás 

kenési műveletek 

különféle szintellenőrzések és utántöltések 

különböző folyadékok és tulajdonságaik 

Szervizműveletek 

„0‖ revízió 

garanciális felülvizsgálatok, 

időszakos karbantartási vizsgálatok 

garancián túli vizsgálatok 

esetenkénti felülvizsgálatok 

rendszeres felülvizsgálatok 

napi gondozás, vagy vizsgálat 

szemleműveletek 

Karbantartási ütemterv 

gyártmányi előírások (kisszerviz – nagyszerviz) 

főellenőrzés 

jármű - a földön 

jármű – teljesen felemelve 

jármű – félig felemelve 

műveletek a motortérben 

utolsó tételek ellenőrzése 

a jármű forgalombiztonsági ellenőrzése 

tevékenység: ellenőrzés, szakvéleményezés, beállítás, feltöltés, kenés és csere 

vezérmű fogazottszíj vagy vezérműlánc csereperiódusa 

karbantartási illusztrációk 

leeresztő- és feltöltőhelyek 

emelési pontok 

szíjvezetés 

utastér szűrő 

a légkondicionáló berendezés szervizcsatlakozásai 

kiegészítő karbantartási pozíciók 

x km-enként vagy y havonta 

karbantartás jelző visszaállítása 

akkumulátor lekötésének és csatlakoztatásának előírásai 

elektromos rögzítőfék 

abroncsméretek és nyomásértékek 
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gumiabroncsnyomás ellenőrző rendszer 

kulcsok programozása, illesztése 

 

1.3.3. Gépkocsi vizsgálati műveletek 72 óra 

Hatósági felülvizsgálat 

Rendeletek, előírások, szabályzatok, utasítások 

5/1990. (IV.12.) KÖHÉM rendelet a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról 

(és módosításai) 

6/1990. (IV.12.) KÖHÉM rendelet a közúti járművek forgalomba helyezésének 

és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről (és módosításai) 

egyéb előírások  

Forgalmi engedély 

Fogalom meghatározások 

járműkategóriák 

műszaki jellemzők 

Típusbizonyítvány 

Járművek összeépítése 

Gépjárművek és ezek pótkocsijára vonatkozó egyedi műszaki vizsgálatok 

Időszakos vizsgálat, érvényességi idő 

Járműalkatrészek, tartozékok jóváhagyása 

A forgalomba helyezés előtti és az időszakos vizsgálat általános technológiája 

Az általános technológia vizsgálati tárgya, köre, az alkalmazott követelmények, 

eszközök és módszerek 

Minősítés 

Egyes járművizsgálatok részletes technológiai műveletei 

a fékberendezés görgős fékerőmérő próbapadon történő vizsgálata 

a gépjármű fényszóró ellenőrzésének művelete 

a gépkocsik lengéscsillapítás vizsgálatának technológiai műveletei 

a gépkocsi szélvédőjének és ablakainak fényáteresztő képessége vizsgálatának 

technológiai műveletei 

a gépkocsi kipufogógáz szennyezőanyag-tartalmának vizsgálata 

Otto-motoros gépkocsik kipufogógáz szennyezőanyag-tartalom mérése 

a dízelmotoros gépkocsik füstkibocsátás mérése 

közeltéri zajszintmérés 

futómű holtjátékvizsgáló berendezés használata 

A TANÚSÍTVÁNY tartalma, kitöltése 

A Műszaki adatlap tartalma 

A gépjármű tanúsításának végrehajtása, gyakorlása 

 

10419-12 Járműszerkezetek javítása /Járműszerkezetek javítása gyakorlat 

93 óra 

3 ó/hét 

2. Járműszerkezetek javítása gyakorlat tantárgy 93 óra 

2.1. A tantárgy tanításának célja 

A járműszerkezetek javítása gyakorlat tantárgy tanításának célja, hogy a tanulók az elméleti 

képzés során elsajátított ismereteket a gyakorlatban alkalmazva legyenek képesek a különböző 

feladatokat ellátó járműszerkezetek hibáinak felismerésére, azok javítására. A javítási 

gyakorlaton a tanulók ismerjék meg a korszerű javítási technológiákat, legyenek képesek 

megtervezni a javítási folyamatokat, tudják alkalmazni a javításokhoz használt általános és 
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speciális eszközöket, berendezéseket. Ismerjék meg és alkalmazzák a járművek papíralapú és 

elektronikus műszaki dokumentációit. 

 

2.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy komplex jellegénél fogva több közismereti és szakmai tantárggyal külső 

koncentrációs kapcsolatban van: 

Kapcsolódó közismereti tartalmak: 

fizika 

fizikai alapfogalmak (súrlódás, erő, gyorsulás, lassulás) 

Kapcsolódó szakmai tartalmak: 

Gépjármű szerkezettan tantárgy kapcsolódó tananyagtartalmai 

Autóelektronika tantárgy kapcsolódó tananyagtartalmai 

 

2.3. Témakörök 

2.3.1. Motorok javítása 45 óra 

Motorok ki- és beszerelése, javítása 

a motorok szétszerelése, hiba felvételezése, javítása 

a hengertömb (forgattyús ház) ellenőrzése, javítása 

a hengerhüvely hiba felvételezése, javítása 

a hengerhüvely felújítási lehetőségek 

a hengerek fúrása 

a hengerek köszörülése 

a hengerek hónolása 

Dugattyú és hajtórudak hiba felvételezése, javítása 

dugattyúátmérő, súlykülönbségek 

a dugattyú és henger illesztési hézag ellenőrzése 

a dugattyú és csapszeg illesztési hézag ellenőrzése 

a dugattyúgyűrűk 

a dugattyú gyűrűhorony illesztési hézag 

szerelési hézag ellenőrzése a gyűrűvégeknél 

a hajtórúd méretének és alakhelyességének vizsgálata 

a hajtórúd javítási lehetőségei 

a dugattyúcsapszeg szerelése 

a hajtórúd-csapszeg-dugattyú csoport szét- és összeszerelése, javítása 

a hajtórúd csapágyak szerelése 

Forgattyús tengely és csapjainak javítása 

méret, és alakhelyesség vizsgálata 

felújítási lehetőségek 

a lendítőkerék 

csapágyazások ellenőrzése, javítása 

a forgattyús tengely axiális hézagának ellenőrzése 

Hengerfej és a szelepek ellenőrzése, javítása 

a hengerfej le- és felszerelése 

a hengerfej szét- és összeszerelése 

a hengerfej javítási lehetőségei 

a szelepülések ellenőrzése és csiszolása 

a szelepek 

a szelepek ellenőrzése, javítási lehetőségei, csiszolása 

a szelepzárás, tömítettség ellenőrzése 

a szelepvezető perselyek 
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a szelepszár játékának ellenőrzése 

a szeleprugók ellenőrzése 

a szelepemelő berendezés egyéb elemei 

Vezérműtengely és hajtóelemeinek ellenőrzése és javítása 

a vezérműtengely ellenőrzése és javítása 

a vezérműtengely csapágyháza 

a vezérműtengely meghajtása 

szíjhajtás 

lánchajtás 

fogaskerékhajtás 

a vezérlés szét- és összeszerelése 

szíj- és láncfeszítők 

a szelephézag ellenőrzése, beállítása 

a hidraulikus szelephézag-kiegyenlítő javítása 

 

2.3.2. Tüzelőanyag-ellátó rendszerek javítása 24 óra 

Motorok tüzelőanyag-ellátó rendszereinek javítása 

a karburátor beszabályozási, javítási munkái 

a tüzelőanyag szivattyúk javítása 

benzinbefecskendező rendszerek javítása 

központi befecskendező rendszerek javítása 

hengerenkénti befecskendező rendszerek javítása 

közvetlen befecskendezésű rendszerek javítása 

befecskendezési nyomás mérése 

érzékelők, jeladók és beavatkozók ellenőrzése, cseréje 

Dízelbefecskendező berendezések javítása 

tüzelőanyag szűrő és előmelegítő rendszer javítása 

tüzelőanyag rendszer légtelenítése 

Befecskendező fúvókák javítása 

befecskendező fúvókák szét- és összeszerelése 

befecskendező fúvókák javítása, beállítása, visszaszerelése 

A befecskendezőszivattyúk javítása, szállításkezdetének ellenőrzése, beállítása (statikus, 

dinamikus) 

Korszerű befecskendező rendszerek javítása 

közös nyomásterű dízelbefecskendező rendszer 

szivattyú-porlasztó egység (PDE) 

elektronikus szabályozású, axiál, radiál dugattyús, forgóelosztós adagoló 

 

2.3.3. Levegő és feltöltő rendszer javítása 12 óra 

A motorok levegőrendszerének ellenőrzése, javítása 

A levegőrendszer tömítetlenségi vizsgálata, tömítetlenségi hibák helyreállítása 

Fojtószelep-egység szerelése, javítása, beállítása 

pótlevegő tolattyú ellenőrzése, szerelése, cseréje 

mechanikus, elektromechanikus fojtószelep állító ellenőrzése, cseréje 

villamos működtetésű fojtószelep állító ellenőrzése, cseréje 

pneumatikus, elektronikus működtetésű szívócső levegőterelő szerkezetek ellenőrzése, 

cseréje 

léptetőmotoros alapjárati fordulatszám szabályozó ellenőrzése, cseréje 

szabályozó mechanizmusok vizsgálata, javítása 

Szekunder levegő rendszer javítása 
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szekunderlevegő szivattyú 

szekunderlevegő szelep és levegőrendszer 

elektronikus vezérlés 

Feltöltő rendszerek és szerkezetek szerelése, javítása 

mechanikus feltöltő rendszerek (Roots-fúvó, stb.) 

kipufogógáz turbófeltöltő rendszerek és elemeik 

hőcserélő rendszerek (levegő-levegő, levegő-víz) 

feltöltő nyomás szabályozó rendszer 

elektronikus vezérlés 

 

2.3.4. Emisszió rendszer javítása 12 óra 

Kipufogó és katalizátorrendszer ellenőrzése, javítási lehetőségek, szerelési műveletek, 

alkatrészcserék 

Lambda szonda ki és beszerelése, cseréje, speciális szerelési eljárások 

Kipufogórendszerben elhelyezett jeladók vizsgálata, ki és beszerelése, cseréje, speciális 

szerelési eljárások 

Kipufogógáz visszavezető rendszer alkatrészeinek vizsgálata, a rendszer 

működőképességének ellenőrzése, alkatrészcserék. Tömítettség ellenőrzés, javítások 

Tüzelőanyagtartály-szellőztető rendszer vizsgálata, működőképességének ellenőrzése, 

alkatrészcserék. Tömítettség ellenőrzés, javítások 

Részecskeszűrő rendszer regenerálása. A részecskeszűrő le és felszerelési műveletei, 

tisztítási műveletek, eljárások. 

SCR rendszerek vizsgálata, szerelési műveletek, alkatrészcserék 

 

10419-12 Járműszerkezetek javítása /Járműdiagnosztika gyakorlata 

62 óra 

2 ó/hét 

3. Járműdiagnosztika gyakorlata tantárgy 62 óra 

3.1. A tantárgy tanításának célja 

A járműdiagnosztika gyakorlata tantárgy tanításának célja, hogy a tanulók az elméleti 

képzés során elsajátított ismereteket a gyakorlatban alkalmazva legyenek képesek a 

különböző feladatokat ellátó járműszerkezetek hibáinak felismerésére, azok javítására. A 

diagnosztikai gyakorlaton a tanulók ismerjék meg a korszerű diagnosztikai eljárásokat, 

technológiákat, legyenek képesek megtervezni a diagnosztizálási folyamatokat, tudják 

alkalmazni a járműdiagnosztikához szükséges általános és speciális eszközöket, 

berendezéseket. Ismerjék meg és alkalmazzák a járművek papíralapú és elektronikus 

műszaki dokumentációit és adatbázisok használatát. 

 

3.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Kapcsolódó közismereti tartalmak:  

Fizika tantárgyból: 

Az erő fogalma, mérése 

A forgatónyomaték fogalma 

A harmonikus rezgőmozgás jellemzői: rezgésidő, amplitúdó, frekvencia 

Kapcsolódó szakmai tartalmak:  

Gépjármű szerkezettan tantárgynak az adott témakörökhöz kapcsolódó ismeretei 

Gépjármű diagnosztika tantárgynak az adott témakörökhöz kapcsolódó ismeretei 

 

3.3. Témakörök 
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3.3.1. Levegő és emisszió rendszerek 10 óra 

Feltöltő rendszerek és szerkezetek diagnosztikája 

mechanikus feltöltő rendszerek (Roots-fúvó, stb.) 

kipufogógáz turbófeltöltő rendszerek és elemeik 

hőcserélő rendszerek (levegő-levegő, levegő-víz) 

feltöltő nyomás szabályozó rendszer 

elektronikus vezérlés 

A kipufogórendszer vizsgálata és javítása 

a turbófeltöltő ellenőrzése  

a kipufogórendszer vizsgálata 

Fojtószelep-egység diagnosztikája 

Szekunder levegő rendszer diagnosztikája 

szekunderlevegő szivattyú 

szekunderlevegő szelep és levegőrendszer 

elektronikus vezérlés 

OBD, EOBD fedélzeti diagnosztika 

kipufogógáz-technika és fedélzeti állapotfelügyelet 

a katalizátor és a lambdaszonda fedélzeti állapotfelügyelete 

az égéskimaradás fedélzeti állapotfelügyelete 

kipufogógáz-visszavezetés fedélzeti állapotfelügyelete 

szekunderlevegő-rendszerek fedélzeti állapotfelügyelete 

a tüzelőanyaggőz kipárolgás gátló rendszerek fedélzeti állapotfelügyelete 

az ODB csatlakozó 

kommunikáció 

rendszerteszter 

a rendszerteszter vizsgálati üzemmódjai 

hibakódok 

freeze frame 

hibatárolás 

hiba kódok törlése 

hibajelző lámpa-aktiválás 

Readiness-kódok (vizsgálati készenlét) 

Az Otto-motorok gázelemzése 

a gázelemzés elvi alapjai 

a vizsgált emissziós komponensek 

a mérőműszerek felépítése és működése 

mért jellemzők 

hatósági környezetvédelmi felülvizsgálat 

a hagyományos Otto-motoros gépkocsik felülvizsgálata 

szabályozott keverékképzésű, katalizátoros gépkocsik felülvizsgálata 

szabályozott keverékképzésű, katalizátoros, OBD rendszerrel felszerelt gépkocsik 

felülvizsgálata 

gázemisszió-diagnosztika 

CO-korrigált mérés 

ΔHC-mérés 

 

3.3.2. Erőátviteli berendezések 10 óra 

Tengelykapcsoló szerkezetek diagnosztikája 

a tengelykapcsoló vizsgálata 

a tengelykapcsoló működtetése 
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nyomó működtetésű tengelykapcsoló szerkezet 

húzó működtetésű tengelykapcsoló szerkezet 

automatikus után állítású tengelykapcsoló  

a tengelykapcsoló hibatáblázata 

önműködő tengelykapcsolók 

Nyomatékváltó 

a nyomatékváltó vizsgálata 

olajszint ellenőrzés 

nyomatékváltó hibatáblázata 

Automata nyomatékváltó 

a hajtómű folyadékszintjének ellenőrzése 

az automatikus hajtómű hibatáblázata 

Kardánhajtás 

a kiegyensúlyozás ellenőrzése 

közbenső csapágyazás ellenőrzése 

Féltengelycsuklók 

féltengelycsukló vizsgálata 

Kiegyenlítőművek 

kúpkerekes kiegyenlítőmű ellenőrzése 

homlokkerekes kiegyenlítőmű ellenőrzése 

kapcsolható kiegyenlítőmű-zár, önzáró kiegyenlítőművek ellenőrzése 

 

3.3.3. Futómű, fék és kormányberendezés 10 óra 

Fékberendezések diagnosztikai vizsgálata  

a fékvizsgálat módszereinek csoportosítása 

a minősítés elméleti alapjai 

a görgős fékerőmérő próbapad 

görgős fékerőmérő próbapadi méréssel végzett fékminősítés 

a kerékfékszerkezet működésének hatásossága 

a kerékfékerő-eltérés 

a kerékfékszerkezet erőingadozása 

a fékvizsgálat végrehajtása 

a fékrendszer hatósági vizsgálati technológiája 

a fékrendszer időszakos vizsgálatához alkalmazható mérő-

adatgyűjtő berendezés 

az M1, N1 kategóriájú gépkocsik vizsgálati technológiája 

a nemzetközi forgalomban használt M2 és M3 kategóriájú 

légfékes személyszállító gépkocsik (autóbuszok) időszakos vizsgálatánál 

alkalmazandó, a légfékberendezés működőképességének megállapítására 

irányuló vizsgálat technológiája 

Lengéscsillapító-diagnosztika 

lengéscsillapító-vizsgálat a gépjármű ejtésével 

lengéscsillapító-vizsgálat a kerék lengetésével 

a dinamikus talperő-ingadozás mérése (EUSAMA) 

a mérés eredményét befolyásoló tényezők 

EUSAMA rendszerű lengéscsillapító-vizsgálat 

Futómű-diagnosztika 

a futómű bemérés vonatkozási rendszere 

a kerék beállítási paraméterek 

a tengelyhelyzet hibák 
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futómű ellenőrző műszerek 

méréstechnikai alapelvek 

futóművek bemérése 

előkészítő munkák a futómű bemérés előtt 

keréktárcsa ütés-kompenzáció 

futómű mérés 

különleges mérési eljárások 

különleges mérőműszerek 

a hidraulikus rendszerek diagnosztikája 

zárt rendszerű hidraulikus körök ellenőrző mérése 

nyitott rendszerű hidraulikus körök ellenőrző mérése 

szervokormány-diagnosztika  

 

3.3.4. Hűtő- és kenő rendszerek 6 óra 

A motorok hűtőrendszerének diagnosztikája 

a léghűtés rendszerek 

a folyadékhűtés rendszerek 

a hűtés intenzitás szabályozásának, a ventilátor viszko- tengelykapcsoló és 

táguló anyagos termosztát vizsgálata 

A motorok kenése 

a motor kenésrendszerének vizsgálata 

szivattyús nyomóolajozás vizsgálata 

szárazteknős nyomóolajozás vizsgálata 

 

3.3.5. Tüzelőanyag-ellátó rendszerek 10 óra 

Motorok tüzelőanyag-ellátó rendszereinek diagnosztikája 

a karburátor beszabályozási, ellenőrzési munkái 

a tüzelőanyag szivattyúk ellenőrzési munkái 

benzinbefecskendező rendszerek diagnosztikája 

központi befecskendező rendszerek diagnosztikája  

hengerenkénti befecskendező rendszerek diagnosztikája 

közvetlen befecskendezésű rendszerek diagnosztikája 

érzékelők, jeladók és beavatkozók diagnosztikai munkái 

Dízelbefecskendező berendezések diagnosztikája 

tüzelőanyag szűrő és előmelegítő rendszer ellenőrzése 

Befecskendező fúvókák diagnosztikája  

befecskendező fúvókák diagnosztikai munkái 

a befecskendezőszivattyúk diagnosztikája  

korszerű befecskendező rendszerek diagnosztikája 

közös nyomásterű dízelbefecskendező rendszer 

szivattyú-porlasztó egység (PDE) diagnosztikája 

elektronikus szabályozású, axiál, radiál dugattyús, forgóelosztós adagolók 

diagnosztikája 

 

3.3.6. Menetdinamikai rendszerek 16 óra 

A jármű elektronikusan irányított, működtetett mechanikai rendszereinek (pl. 

szervokormány, felfüggesztési rendszer, kézifék, stb.) ellenőrzése, beszabályozása 

Irányított rendszerek diagnosztikai vizsgálata 

soros diagnosztika 

ellenőrzési feladatcsoportok 
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a rendszerteszterek és a diagnosztikai csatlakozó 

vezető tájékoztatás 

a fedélzeti diagnosztika áramkörvizsgálata 

párhuzamos diagnosztika 

beavatkozó teszt 

periféria diagnosztika 

 

10420-12 Autóelektronikai műszerész feladatai /Autóelektronika gyakorlata 

124 óra 

4 ó/hét 

4. Autóelektronika gyakorlata tantárgy 124 óra 

 

4.1. A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy tanítása során tanulóink az elméletben megtanult autóelektronikai ismereteket és 

megismert eszközöket valóságos vizsgálatokkal, mérésekkel, szerelési gyakorlatokkal 

szilárdíthatják meg. Ezáltal a gyakorlati tevékenység tudatos, logikus hibakereséssel indul, és a 

szerelési, javítási tevékenység során tanulóink eredményes munkát végezhetnek. 

Törekedni kell arra, hogy a feladatokat a tanulók egyedül, vagy kis csoportokban oldják meg, 

az adatbázisok, műszaki dokumentációk alkalmazása mellett. 

A gyakorlatok során a tanulók dolgozhatnak gépkocsin, oktatómotoron, vagy a hiba 

szimulációkat megtekinthetik oktató-demonstrációs eszközökön. A kisebb fődarabok 

vizsgálatát autóvillamossági próbapadon célszerű elvégezni. Azokat a speciális ellenőrzési, 

beállítási módszereket, amelyhez a képzőhely nem tud eszközt biztosítani, javasolt 

márkaszervizben megtekinteni. Ezzel is szeretnénk azt a célt elérni, hogy a képzés végén 

diákjaink olyan elméleti – gyakorlati tudással rendelkezzenek, amely segíti a közvetlen 

elhelyezkedésüket. 

4.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Kapcsolódó közismereti tartalmak: 

Fizika tantárgyból:  

A kinematika és a dinamika alapfogalmai 

Az erő, munka, energia, energia-megmaradás, nyomaték, forgatónyomaték, 

teljesítmény 

Hőtani alapismeretek 

Egyenáramok alapfogalmai, az elektromos feszültség, ellenállás, teljesítmény, 

villamos munka 

Fénytani alapok  

Kapcsolódó szakmai tartalmak: 

Elektrotechnika tantárgyból:  

Egyenfeszültségű áramkörök 

Villamos áram hatásai 

Villamos gépek 

Diódák 

Tranzisztorok 

Integrált áramkörök 

Digitális technika alapjai 

Digitális áramkörök 

Mikroszámítógépek felépítése, működése 

Autóelektronika elmélete tantárgyból :  
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Autóelektronika elmélete tantárgy elméleti tananyagtartalmi részei, amelyek az 

adott fejezet alapismereteit adják 

Gépjármű-szerkezettan tantárgyból :  

Belsőégésű motorok (Otto és Dízel) működése, alkatrészei, tüzelőanyag ellátó 

rendszerei 

Motorok hűtése 

Futóművek, Fékrendszerek 

 

4.3. Témakörök 

4.3.1. Villamos hálózati-, töltési-, és indítórendszer hibakeresése, javítása38 óra 

A villamos hálózat: 

A hibakeresés eszközei és műszerei 

Vezetékhibák keresése és javítása: Vezetékszakadás, zárlat, átmeneti ellenállás 

növekedés 

Csatlakozók javítása, cseréje 

Biztosítók ellenőrzése és cseréje 

Kapcsolók ki és beszerelése, esetleges javítása, cseréje 

Akkumulátorok: 

Az akkumulátor ki és beszerelése 

Kiszerelt állapotú vizsgálatok 

Akkumulátortöltés gyakorlata különböző típusú akkumulátorokon 

Akkumulátor karbantartás és tárolás 

Új akkumulátorok üzembe helyezése 

Generátor és feszültségszabályzó 

Beépített rendszerben hibakeresés, hibaszétválasztás 

Ki-, és beszerelési műveletek 

Típusazonosítás, ellenőrzési, javítási paraméterek meghatározása 

A generátor próbapadi vizsgálata 

A generátor szétszerelése, alkatrészeinek ellenőrzése, javítási műveletek, 

alkatrészcserék, összeszerelés 

A feszültségszabályzók beazonosítása, működési, ellenőrzési paramétereinek 

meghatározása, 

Feszültségszabályzó kiszerelt állapotú ellenőrzése, esetleges javítása 

Generátor összeszerelése, majd a javítás utáni ellenőrzések elvégzése 

Indítómotor  

Beépített állapotú vizsgálat 

Az indítómotor ki és beszerelése 

Típusazonosítás, ellenőrzési, javítási paraméterek meghatározása 

Szétszerelés, alkatrészenkénti ellenőrzések, javítási-felújítási műveletek, 

alkatrészcserék, összeszerelés, esetleges beállítási műveletek 

Az indítómotor próbapadi vizsgálata, jellemző paramétereinek mérése 

 

4.3.2. Motorirányító rendszerek hibakeresése és javítása 44 óra 

Gyújtási alrendszer alkatrészeinek vizsgálata, javítása 

Gyújtáselosztó típusazonosítása, ellenőrzési és javítási adatainak megállapítása 

Gyújtáselosztó ki és beszerelési, beállítási műveletei, szét és összeszerelése  

Gyújtáselosztóba épített jeladók (fotoelektromos, indukciós, hall,) ellenőrzése, ki és 

beszerelése 

Gyújtótranszformátorok, gyújtómodulok, végfokozatok típusazonosítása, 

ellenőrzési adatainak meghatározása adatbázisból, ellenőrzése 
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Gyertyakábelek, gyertyapipák, gyújtógyertyák ellenőrzése, alkatrészcserés 

javítások 

Gyújtási rendszer próbapadi ellenőrzése 

Hibafeltárás, szerelési, javítási műveletek végzése különböző gyújtási 

rendszerekkel felszerelt oktatóeszközökön, gépkocsikon 

Benzinbefecskendező alrendszer elektromos alkatrészeinek vizsgálata, szerelési, javítási 

műveletek 

Tüzelőanyag-szivattyú elektromos és hidraulikus ellenőrzése 

Otto- és Dízel-motorok motorirányító rendszer- jeladóinak és beavatkozóinak ki és 

beszerelése, vizsgálata 

Fordulatszám és szöghelyzet jeladók 

Vezérmű szöghelyzet jeladók 

Levegőmennyiség és légtömegmérők 

Szívócsőnyomás érzékelők 

Motor hűtőfolyadék-, tüzelőanyag-, és a beszívott levegő hőmérsékletérzékelők 

Fojtószelep-helyzetérzékelők 

Gázpedálhelyzet-jeladók 

Kopogásérzékelők 

Befecskendező szelepek 

EGR szelepek 

Alapjárat állítók 

Fojtószelepegységek, stb. 

Dízelmotorok előmelegítő rendszereinek vizsgálata, javítása 

Az izzító gyertyák ellenőrzése az áramfelvétel alapján 

Az izzító áramkör vezérlőelektronikájának azonosítása és ellenőrzése 

A lángizzító gyertyás előmelegítő rendszer azonosítása és ellenőrzése 

Alkatrészek cseréje 

 

4.3.3. A jármű villamos alrendszereinek hibakeresése, javítása 42 óra 

Világító fény- és hangjelző berendezések 

Hibakeresés a világítási hálózatban 

Izzócserék különböző típusú gépkocsikban 

Világítási hálózat alkatrészeinek bekötése 

Irányjelző, hangjelző, féklámpa áramköri ellenőrzések, javítások, alkatrészcserék 

Szélvédő törlő és mosóberendezések 

Működésellenőrzés különböző üzemállapotokban 

Karbantartási, beállítási műveletek 

Az ablaktörlő mechanizmus ki és beszerelése különböző típusú gépjárművekben 

Az ablaktörlő motor cseréje, esetleges javítási lehetőségek 

Az ablakmosó rendszer javítása 

Az elektromos ablakfűtés ellenőrzése, javítása 

Fűtés, szellőzés, hűtőrendszer, légkondicionálás  

Fűtő-, szellőzőrendszer ellenőrzése, a hibás alkatrészek cseréje, beállítása 

Hűtőventillátor és a thermo-kapcsoló vizsgálata, a hibás alkatrész cseréje 

Klímaberendezés rendszerhőmérséklet-vizsgálat, rendszernyomás-vizsgálat, 

szivárgásvizsgálat a biztonsági előírások betartásával 

Aktív, passzív biztonsági eszközök: 

Légzsák és övfeszítő rendszerek azonosítása, adatbázis alapján rendszerelem 

elhelyezkedés, vizsgálati- szerelési műveletek, alkatrészcserék a biztonsági 

előírások betartásával 
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Vagyonvédelmi és komfortelektronikai rendszer: 

Központi ajtózár és elektromos ablakemelő működésellenőrzés, ki és beszerelési 

műveletek, beállítások. Utólagos beépítések 

Elektronikus vezérlésű riasztó és indításgátló rendszerek működésellenőrzése, ki és 

beszerelési műveletek, beállítások. Utólagos beépítések 

Autórádiók szerelése, utólagos beépítése, beállítási műveletek 

Mobiltelefon és kihangosító készlet beépítése, javítások, beállítások 

Vezetőtámogató rendszerek ellenőrzése, beépítési, javítási műveletek, beállítása 

Alternatív hajtású járműveken végzett azonosítási, áramtalanítási, ellenőrzési, szerelési 

műveletek 

 

10420-12 Autóelektronikai műszerész feladatai /Autóelektronika diagnosztikai gyakorlat 

62 óra 

2 ó/hét 

5. Autóelektronika diagnosztikai gyakorlat tantárgy 62 óra 

5.1. A tantárgy tanításának célja 

A szerkezetmegbontás nélküli, vagy csak kis megbontással járó vizsgálatok az 

autóelektronika területén is előtérbe kerültek. Egyre több autóelektronikai diagnosztikai 

készülék kerül forgalomba, melyek vizsgálati lehetőségei is bővülnek. Célunk, hogy a 

tantárgy keretein belül ezeket a vizsgálatokat a tanulók megismerjék, begyakorolhassák, 

ezáltal eredményes hibafeltárást végezzenek. Így pontosan meghatározható a hibás 

alkatrész, vagy behatárolható a hibás terület. A vizsgálatok során törekedjünk arra, hogy 

a tanulók egyéni feladatok végzése mellett minden diagnosztikai készüléket 

megismerhessenek. 

A diagnosztikai vizsgálatok során különböző adatbázisok használata szükséges, 

melyekből az ellenőrzési, beállítási adatokat, kapcsolási vázlatokat meg lehet határozni. 

Ezzel az adatbázis megismerését is segíthetjük. 

A vizsgálatok elvégezhetőek működőképes vagy hibás gépjárműveken, demonstrációs 

eszközökön, oktatóeszközön. Törekedjünk arra, hogy a tantárgy elsajátítása során minél 

több, különböző típusú gépjárművet vizsgáljanak tanulóink, mellyel típusismeretük is 

fejlődik. 

 

5.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Kapcsolódó közismereti tartalmak: 

Fizika tantárgyból:  

Az erő, munka, energia, energia-megmaradás, nyomaték, forgatónyomaték, 

teljesítmény 

Hőtani alapismeretek 

Egyenáramok alapfogalmai, az elektromos feszültség, ellenállás, teljesítmény, 

villamos munka 

Fénytani alapok  

Kapcsolódó szakmai tartalmak: 

Elektrotechnika tantárgyból:  

Egyenfeszültségű áramkörök 

Villamos áram hatásai 

Villamos gépek 

Diódák 

Tranzisztorok 

Integrált áramkörök 
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Digitális technika alapjai 

Digitális áramkörök 

Mikroszámítógépek felépítése, működése 

Autóelektronika elmélete tantárgyból:  

Autóelektronika elmélete tantárgy elméleti tananyagtartalmi részei, amelyek az adott 

fejezet alapismereteit adják 

 

5.3. Témakörök 

5.3.1. Villamos hálózati-, energia-, indító- és világítási rendszer diagnosztikai 

vizsgálata 20 óra 

Soros adatkommunikációs rendszereken végzett diagnosztikai vizsgálatok 

CAN hálózatok diagnosztikai vizsgálata 

A hálózatra vonatkozó hibakódok olvasása – törlése  

Ellenállás és feszültségmérések a CAN hálózatban 

Oszcilloszkópos vizsgálatok 

LIN-hálózatok diagnosztikai vizsgálata 

A hálózatra vonatkozó hibakódok olvasása – törlése  

Oszcilloszkópos vizsgálatok 

A MOST és a Byteflight rendszerek speciális ellenőrzési, diagnosztikai előírásai 

Generátor és a feszültségszabályzó diagnosztikai vizsgálata 

A háromfázisú generátor vizsgálata a töltésellenőrző lámpa megfigyelésével 

A töltőfeszültség és a töltőáram ellenőrzése különböző üzemállapotokban, 

különböző terhelések mellett 

Oszcilloszkópos vizsgálat: hibátlan jelalak bemutatása, a hibás jelalakok alapján 

feltárni a generátor alkatrészeinek hibáit: zárlat vagy szakadás a gerjesztőköri-, 

pozitív vagy negatív teljesítménydiódáknál 

A fedélzeti energiamenedzsment és az akkumulátorfelügyeleti rendszer ellenőrzése, 

diagnosztikai vizsgálata: hibakód olvasás és törlés, rendszervizsgálat 

Indítórendszer diagnosztikai vizsgálata 

Hibabehatárolás az indítómotor működtetése közben: Az indítómotor 

áramfelvételének, az akkumulátor kapocsfeszültségének, a hálózati 

feszültségesések vizsgálata 

Fényszórók diagnosztikai vizsgálata, beállítása 

A mérőhely és a gépkocsi előkészítése 

A fényszórók előírásoknak megfelelő kialakításának, jelölési rendszereinek, 

mechanikai állapotának ellenőrzése 

A megvilágítási távolság automatikus szabályozásával rendelkező járműveknél a 

működésellenőrzés elvégzése, diagnosztikai készülékkel beállítási pozícióba 

állítása 

A készülék tájolása a gépkocsihoz 

Az ellenőrzés folyamata: a tompított és a távolsági fényszóró ellenőrzése, beállítása 

Ködfényszórók ellenőrzése, beállítása 

 

5.3.2. Elektronikusan irányított rendszerek diagnosztikai vizsgálata  22 óra 

Soros diagnosztika 

A diagnosztikai csatlakozó kialakítása, lábkiosztás alapján a bekötés ellenőrzése  

Kommunikációs lehetőségek 

Vezetőtájékoztatás, hibajelző lámpák funkció, működésellenőrzése 

Soros diagnosztikai vizsgálatok végrehajtása elektronikusan irányított rendszereken 
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A diagnosztikai gyakorlat során vizsgálandó rendszerek: Otto motoros 

járművek elektronikus motorirányító rendszerei, Dízelmotoros járművek 

elektronikus motorirányító rendszerei, Menetdinamikai szabályzó rendszer 

(ABS, ASR, ESP), Automataváltó elektronikus irányító rendszere, 

Elektronikus szintszabályzó rendszerek, Elektronikusan irányított 

szervokormány, Klímaberendezés, Légzsák és övfeszítő rendszerek, 

Világítási rendszer, Vezetőtámogató asszisztensek, Alternatív hajtású 

járművek stb.  

Az elvégzendő irányítóegység-kommunikációs diagnosztika: 

Rendszerazonosítás, Hibatároló lekérdezés, A tárolt hibakódok és a tanult 

érték tárolók törlése, Motorüzemi paraméterek megjelenítése, Beavatkozó-

egységek működtetése, Alapbeállítás végrehajtás, Hibakörnyezeti adatok 

olvasása, Irányítóegység vagy alrendszer kódolás-illesztés. 

Párhuzamos diagnosztika 

Működő vagy működőképes rendszerben (feszültség alá helyezett rendszernél, 

indítómotorral forgatott motornál, vagy járó motornál) Y-kábel és mérődoboz 

(Prüfbox, Breakout-Box) segítségével történő vizsgálatok az előző pontban 

említtet rendszereknél, adatbázisok felhasználásával 

Beavatkozó teszt a vizsgált irányítóegység által felkínált alkatrészeknél 

Periféria diagnosztika 

Az irányítóegység tápfeszültség ellátásának, testcsatlakozásának ellenőrzése 

A rendszer jeladóinak, beavatkozóinak ellenőrzése műszaki dokumentációk, 

adatbázisok alapján 

 

5.3.3. Motordiagnosztikai vizsgálatok 20 óra 

Otto-motorok diagnosztikai vizsgálata motordiagnosztikai készülék segítségével 

műszaki dokumentációk, adatbázisok alapján 

A készülék bekötése különböző gyújtási rendszerek esetén, motor specifikus adatok 

beállítása 

A hálózati feszültség, áram, fordulatszámmérés, kenőolaj hőmérsékletmérés 

Mérések a gyújtási rendszer primer áramkörében: zárási szög, zárási idő, zárási 

százalék meghatározása 

Előgyújtási szög mérése, beállítása 

Henger összehasonlító vizsgálatok: Hengerteljesítmény különbségmérés, 

Dinamikus kompresszió vizsgálat, Delta HC mérés, stb. 

Benzinbefecskendező rendszer vizsgálata: befecskendezési idő, lambda-szonda 

feszültségének mérése, kapcsolási viszony vizsgálata stb. 

Dízeldiagnosztikai vizsgálatok (pl.: nyomásváltozás a nyomócsőben, 

befecskendezés kezdet, befecskendezés állítás stroboszkóp segítségével, Dízel 

izzító rendszer stb.) 

A készülék alkalmazása multiméter funkcióban 

Oszcilloszkópos gyújtásvizsgálat a primer és szekunder áramkörökben 

Az oszcilloszkóp funkció beállításai, egyes-, sorozat-, szuperponált, raszter 

kép értelmezése, megjelenítése 

Normál oszcillogramok értelmezése 

Hibalehetőségek megjelenése a primer és a szekunder oszcilloszkópos 

képeken 

Motordiagnosztikai készülék alkalmazása általános oszcilloszkóp funkcióban 

A készülék alkalmazása adatbázis segítségével vezetett hibakeresés funkcióban  

A készülék együttműködése a vezérlőegység-diagnosztikai modullal 
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1.13 évfolyam 

 

10416-12 Közlekedéstechnikai alapok / Közlekedési ismeretek 

36 óra 

1 ó/hét 

1. Közlekedési ismeretek tantárgy 36 óra 

1.1.1. Közlekedéstörténet, közlekedési fogalmak 8 óra 

Közlekedéstörténet 

A közúti közlekedés kialakulása és fejlődése 

A vízi közlekedés kialakulása és fejlődése 

A vasúti közlekedés kialakulása és fejlődése 

A légi közlekedés története 

A közlekedés fogalma, felosztása. Közlekedési alapfogalmak 

A közlekedés fogalma, feladata, értelmezése 

A közlekedés felosztása 

Közlekedési alapfogalmak 

A közlekedési alágazatok átfogó jellemzése 

A közúti közlekedés 

A vasúti közlekedés 

A vízi közlekedés 

Közlekedésbiztonság  

A közlekedésbiztonságot befolyásoló tényezők 

Az aktív biztonság 

A passzív biztonság 

1.1.2. A közúti, a vasúti, a vízi és a légi közlekedés technikája 20 óra 

A közúti közlekedés technikája 

A közúti pálya 

A közutak osztályozása 

A közúti pályával kapcsolatos alapfogalmak 

A közúti járművek 

A közúti járművek csoportosítása 

A közúti járművek szerkezete és felépítése 

Otto- és dízelmotorok működése 

A közúti közlekedés kiszolgáló létesítményei 

Tehergépjárművek 

A közúti járművek fontosabb paraméterei 

A közúti közlekedés kiszolgáló létesítményei 

A vasúti közlekedés technikája   

A vasúti közlekedés felosztása 

A vasúti pálya 

Az alépítmény 

A felépítmény részei 

A felépítmény alapfogalmai 

Vágánykapcsolások 

Különleges felépítmények 

A vasúti járművek 
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Vasúti vontatójárművek 

A vasúti vontatott járművek szerkezete 

A vasúti vontatott járművek típusai 

A vasúti közlekedés kiszolgáló létesítményei 

A vízi közlekedés technikája 

A vízi közlekedés csoportosítása 

A vízi közlekedés pályája, vízi utak 

Belvízi hajóutak 

Tengeri hajóutak 

A vízi közlekedés járművei 

A hajók felépítése 

A hajók fő méretei 

A hajók haladása, irányítása és egyéb berendezései 

A mai hajók csoportosítása 

A vízi közlekedés kiszolgáló létesítményei 

Kikötő, dokkok 

Hajógyárak 

A légi közlekedés technikája 

A légi közlekedés felosztása 

A légi közlekedés pályája 

A légi közlekedés járművei 

A légi járművek csoportosítása 

A repülőgépek osztályozása 

A repülőgépek szerkezete 

A légi közlekedés kiszolgáló létesítményei 

A repülőgépek osztályozása 

A repülőgépek szerkezete 

1.1.3. A járművek menetellenállásai 8 óra 

A gördülési ellenállás és legyőzéséhez szükséges teljesítmény 

A légellenállás és legyőzéséhez szükséges teljesítmény 

Az emelkedési ellenállás és legyőzéséhez szükséges teljesítmény 

A hajtómű ellenállás 

A járművek menetdinamikája 

A gépjármű haladása ívmenetben-kicsúszási és kiborulási határsebesség számítása 

 

10416-12 Közlekedéstechnikai alapok /Műszaki rajz 

108 óra 

3 ó/hét 

2. Műszaki rajz tantárgy 108 óra 

2.1.1. Síkmértani szerkesztések és vetületi ábrázolás 24 óra 

A műszaki ábrázolás eszközei: rajzlapméretek ismertetése, feliratmezők fajtái és 

kialakításuk, darabjegyzék, rajzeszközök (rajztábla, ceruzák, vonalzók, 

görbevonalzók, betűsablonok, körző, stb.) 

A műszaki ábrázolás alapelemei: vonalfajták, vonalvastagság, szabványosítás, 

méretarány. Szabványírás alkalmazása a géprajzokon. A méretmegadás elemei, 

méretarány. 

Műszaki vázlatkészítés, szabadkézi vázlat. 

Síkmértani szerkesztések: szögek, szakaszok, merőlegesek és párhuzamosok, 

síkidomok és szerkesztésük. 
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Térbeli alakzatok, térelemek ábrázolása: Síklapú és a forgástestek fajtáinak 

bemutatása, a különböző alakzatok ábrázolási módjai. Vetítési módok. 

Két- és három képsíkos ábrázolás 

síklapú testek (kocka, hasáb, gúla) vetületi ábrázolása teljes és csonkolt kivitelnél 

forgásfelületek ábrázolása( henger, kúp, gömb) 

Axonometrikus ábrázolás: az axonometrikus kép keletkezése módszerei. 

Síklapú testek (kocka, hasáb, gúla) ábrázolása axonometrikusan teljes és csonkolt 

kivitelnél 

Görbe felületű testek ( henger, kúp, gömb) axonometrikus ábrázolása. 

Síklapú testek (hasáb, gúla) döfése egyenessel, síkmetszése, palástkiterítése, áthatása. 

Forgástestek döfése egyenessel, síkmetszése, palástkiterítése, áthatása. A témakör 

részletes kifejtése 

 

2.1.2. Metszeti ábrázolás 24 óra 

A metszet keletkezése és ábrázolása 

Az egyszerű metszet fajtái 

Teljes metszet létrehozása, vízszintes, függőleges és ferdesíkú metszetek készítése, 

jelölési módok 

Részmetszet, kitörés ábrázolása 

Félmetszet, félnézet, félnézet-félmetszet ábrázolási módok 

Összetett metszetek: lépcsős metszet, befordított metszet, befordított lépcsős metszet, 

kiterített metszet 

Szelvények rajzolásának módozatai: A nézet kontúrvonalain belül megrajzolt 

szelvény. A vetületen kívül rajzolt szelvények: a metszősík nyomvonalán, elcsúsztatott 

helyzetben és a párhuzamos metszősíkú szelvények. 

A metszeti ábrázolás sajátos szabályai: az anyagfajtától független metszetjelölések, 

nem metszendő alkatrészek, részletek (küllők, bordák, csapok, csavarok, csigák, ékek, 

fogantyúk, görgők, golyók, huzalok, karok, láncok, lemezek, orsók, rudak, szegecsek, 

szegek, tengelyek). 

Összeállítási rajz készítése az előzetesen tanult szabályok alkalmazásával. 

Tárgyrészletek rajzolása: Kiemelt részlet, ismétlődő elemek, síkfelületek jelölése, 

mozgó alkatrészek szélső helyzete, csatlakozó alkatrészek. A témakör részletes 

kifejtése. 

 

2.1.3. 2.3.3. Méretmegadás, felületminőség, tűrések és illesztések 

 24 óra 

A méretmegadás általános szabályai: méretvonal, méretsegédvonal, méretszám 

elhelyezése, megadása  

Különleges méretmegadások, egyszerűsítések: méretmegadások érintőkkel, kiadandó, 

magától értetődő és tájékoztató méretek megadása, egyenlő osztású távolságok 

méretmegadása, fél méretvonalak alkalmazása, éltompítások megadása, stb. 

átmenő-, zsák-, süllyesztett furatok méretmegadása 

Lejtés és kúposság jelölése  

Recézés, felületkikészítés és hőkezelés megadása 

Központfurat, lekerekítés, beszúrás méretmegadása 

Mérethálózat felépítésének általános és speciális szabályai: láncszerű méretmegadás, 

bázistól induló méretmegadás, táblázatos és kombinált méretmegadás. Méretek 

elosztása a rajzon. 

Felületminőségi alapfogalmak. Egyenetlenségek, felületi érdesség értelmezése. A 

felületi érdesség megadása gépészeti rajzokon, jelölési módok. 
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A mérettűrés értelmezése, alapfogalmak (méret, névleges méret, tényleges méret, 

felső- és alsó határméret, közepes méret, tűrés, felső határeltérés, alsó eltérés, 

tűrésezett méret). 

A tűrésmező elhelyezkedése az alapvonalhoz viszonyítva. 

Hosszméretek és szögméretek tűrése, lejtés és kúposság tűrésmegadása. 

Tűrés alapsorozatok táblázatos megadása, tűrésezetlen méretek pontossága. 

Az illesztés alapfogalmai, az egységes tűrés-, és illesztési rendszerek felépítése 

(alapeltérések, illesztési rendszerek, az illesztések jelölése, csap és lyuktűrések 

táblázata) 

Alak és helyzettűrések értelmezése, jelölései, megadása. 

 

2.1.4. Jelképes ábrázolás 36 óra 

Csavarmenetek ábrázolása: csavarvonal csavartest, csavarmenet képzése. Orsó és 

anyamenet ábrázolások. Menetes furatok áthatásának ábrázolása. Menetkifutás, 

szerszámkifutás jelölése. Menetek méretmegadása, csavarmenetek tűrésének, 

illesztésének megadása. 

Balmenetű gépelemek jelölése. 

Hatlapfejű csavar és anya rajzainak szerkesztése. Csavarvégződések és csavarfejek 

ábrázolása. 

Menetes furatok és kötőelemek egyszerűsített ábrázolása. 

Fogazatok és fogazott alkatrészek ábrázolása: jellemző méretek meghatározása, a 

különböző fogazatok ábrázolása, műhelyrajza (pl.: hengeres kerék és kerékpár, 

csavarkerékpár, kúpkerék, csigahajtás, fogasléc-fogasív). Fogazott alkatrészek rajzjelei 

kinematikai ábrákon. 

Bordás tengelykötések ábrázolása: A bordástengely és a bordásfurat jellemző adatai, 

méretei, mérettáblázatok használata. Bordástengely és bordásfurat rajza. Bordáskötés 

ábrázolása, műhelyrajz. 

Csapágyak ábrázolása: siklócsapágy-persely rajza, mérettáblázat használata. 

Gördülőcsapágyak különböző típusainak egyszerűsített, egyezményes és jelképes 

ábrázolási módja. 

Tömítések ábrázolása: záró fedelek és a mozgó alkatrészek tömítései (pl.: radiális 

tengelytömítő gyűrű) részletes és jelképes ábrázolása, mérettáblázatok használata. 

Rugók ábrázolása: hengeres húzó csavarrugók, nyomó csavarrugók metszeti, nézeti, 

részletes vagy jelképes ábrázolása. 

Nem oldható kötések ábrázolása: szegecs- és hegesztett kötések.  

Szakma specifikus rajzi ábrázolások elméleti ismeretei, rajzkészítési gyakorlatok. 

Számítógépes rajzkészítési eljárások bemutatása, fejlesztési lépések, irányzatok. 

 

10416-12 Közlekedéstechnikai alapok /Mechanika 

108 óra 

3 ó/hét 

3. Mechanika tantárgy 108 óra 

3.1.1. Merev testek általános statikája  18 óra 

Bevezetés  

a mechanika tárgya 

a mechanika felosztása, elemei 

a tantárgy tanulásának célja, jelentősége 

mértékegységek a mechanikában 

a számító- és szerkesztő eljárások parallel alkalmazása 
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Statikai alapfogalmak, 

Erő 

fogalma 

fajtái 

jelölések 

mértékegységek 

tulajdonságok 

Forgató nyomaték 

fogalma 

meghatározása 

értelme 

Erőpár 

fogalma 

hatása 

forgatónyomatéka 

Erőrendszerek 

fogalma, 

összetevői, 

fajtái, 

az erőrendszer eredője 

A statika alaptételei 

erőháromszög tétele 

két erő egyensúlyának feltétele 

egyensúlyi erőrendszer hozzáadása, eltávolítása 

hatás-ellenhatás törvénye 

Az erő összetevőkre bontása 

szerkesztéssel (vektorháromszög módszer) 

szerkesztéssel (paralelogramma módszer) 

számítással 

Síkbeli erőrendszerek 

Az erő áthelyezése 

Az erők összegzése 

Közös hatásvonalú erők eredője 

Közös metszéspontú erők eredője 

meghatározás vektorsokszög módszerrel, 

meghatározás számítással. 

Közös metszéspontú erőrendszer egyensúlya 

három erő egyensúlya, 

a testek egyensúlyának meghatározása szerkesztéssel, 

a testek egyensúlyának meghatározása számítással. 

Párhuzamos erők eredője 

meghatározás számítással a nyomatéki tétel segítségével, 

meghatározás vektor- és kötélsokszög segítségével, 

a nyomaték szerkesztése kötélsokszöggel. 

A súlypont és a súlyvonal fogalma 

Tetszőleges síkidom statikai (elsőrendű) nyomatékának kiszámítási elve 

Egyszerű síkidomok statikai nyomatéka 

A síkidomok súlypont meghatározásának elve 

Egyszerű síkidomok súlypontjának meghatározása 

összetett síkidomok tömegközéppontjának meghatározása számítással, 



 

 316 

összetett síkidomok tömegközéppontjának meghatározása szerkesztéssel. 

A stabilitás (állékonyság) fogalma és gyakorlati jelentősége 

 

3.1.2. Síkbeli egyensúlyi szerkezetek 18 óra 

A kényszerek fajtái és jellemzői 

A reakcióerő támadáspontjának nagysága és értelme 

támasz, 

kötél, 

statikai rúd, 

csukló és  

befogás esetén 

Három, közös síkban fekvő erő egyensúlyának feltételei 

Az egyensúly feltételének meghatározása számítással 

Három erő egyensúlyának meghatározási módszere szerkesztéssel 

Kéttámaszú tartók 

Alapfogalmak 

fogalma, 

szabványos jelölések, 

támaszköz (fesztáv), 

konzol, 

terhelési módok. 

Párhuzamos, koncentrált erőkkel terhelt kéttámaszú tartó 

a reakcióerők meghatározása szerkesztéssel és számítással, 

a veszélyes keresztmetszet helyének meghatározása, 

a maximális hajlító nyomaték meghatározása számítással és grafoanalitikus 

módszerrel, 

A kötélábra, a vektorábra, a nyíróerő ábra és a nyomatéki ábra léptékhelyes 

megszerkesztése. 

Egyenletesen megoszló erőrendszerrel terhelt kéttámaszú tartó 

a reakcióerők meghatározása szerkesztéssel és számítással, 

a veszélyes keresztmetszet helyének meghatározása szerkesztéssel és számítással, 

a maximális hajlító nyomaték meghatározása számítással és grafoanalitikus 

módszerrel, 

A kötélábra, a vektorábra, a nyíróerő ábra és a nyomatéki ábra léptékhelyes 

megszerkesztése. 

Vegyes terhelésű kéttámaszú tartó 

A reakcióerők meghatározása szerkesztéssel és számítással, 

a veszélyes keresztmetszet helyének meghatározása szerkesztéssel és számítással, 

a maximális hajlító nyomaték meghatározása számítással és grafoanalitikus 

módszerrel, 

a kötélábra, a vektorábra, a nyíróerő ábra és a nyomatéki ábra léptékhelyes 

megszerkesztése. 

Egyik végén befogott tartók 

Alapfogalmak 

a befogott tartó fogalma, 

szabványos jelölések, 

terhelési módok, 

a befogás reakciói. 

Párhuzamos, koncentrált erőkkel terhelt befogott tartó 

a reakcióerő meghatározása szerkesztéssel és számítással, 
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a veszélyes keresztmetszet helyének meghatározása, 

a maximális hajlító nyomaték meghatározása számítással és grafoanalitikus 

módszerrel, 

a kötélábra, a vektorábra, a nyíróerő ábra és a nyomatéki ábra léptékhelyes 

megszerkesztése. 

Egyenletesen megoszló terhelésű befogott tartó 

a reakcióerő meghatározása szerkesztéssel és számítással, 

a veszélyes keresztmetszet helyének meghatározása, 

a maximális hajlító nyomaték meghatározása számítással és grafoanalitikus 

módszerrel, 

a kötélábra, a vektorábra, a nyíróerő ábra és a nyomatéki ábra léptékhelyes 

megszerkesztése. 

Vegyes terhelésű befogott tartó 

a reakcióerő meghatározása szerkesztéssel és számítással, 

a veszélyes keresztmetszet helyének meghatározása, 

a maximális hajlító nyomaték meghatározása számítással és grafoanalitikus 

módszerrel, 

a kötélábra, a vektorábra, a nyíróerő ábra és a nyomatéki ábra léptékhelyes 

megszerkesztése. 

 

3.1.3. Szilárdságtan 48 óra 

A szilárdságtan tárgya 

Igénybevételek 

egyszerű igénybevételek, 

összetett igénybevételek. 

Feszültségek 

normál feszültség, 

csúsztató feszültség. 

Hooke-törvény 

A megengedett feszültség 

fogalma, 

jelölése, 

meghatározása számítással, 

meghatározása táblázat segítségével, 

terhelési módok Wöhler- szerint. 

Méretezési eljárások 

az alkatrész terhelhetőségének meghatározása, 

a szükséges keresztmetszet méreteinek meghatározása, 

az alkatrész anyagminőségének megválasztása, 

adott igénybevételnek való megfelelés ellenőrzése. 

A méretezés alapvető szempontjai 

Húzó igénybevétel 

a húzó igénybevétel alapösszefüggése, 

méretezési eljárások, 

a megnyúlás meghatározása, 

egyenszilárdságú húzott rúd, 

kazánformula és alkalmazása. 

Nyomó igénybevétel 

a nyomó igénybevétel alapösszefüggése, 

méretezési eljárások, 
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a rövidülés meghatározása, 

a felületi nyomás, 

a palástnyomás, 

hőmérséklet változás okozta feszültségek. 

Hajlító igénybevétel 

Alapfogalmak 

a hajlító igénybevétel vizsgálata, 

jellemző fogalmak és elnevezések (rugalmas vonal, semleges réteg, 

húzott szál, nyomott szál, alakváltozások). 

A hajlító igénybevétel feszültsége 

A hajlítás alapegyenlete 

a Navier-féle összefüggés, 

a szélső szál távolsága, 

ekvatoriális másodrendű nyomaték, 

keresztmetszeti tényező. 

Ekvatoriális másodrendű nyomatékok és keresztmetszeti tényezők 

tetszőleges keresztmetszet x és y tengelyekre számított másodrendű 

nyomatéka, 

téglalap, négyzet, kör, körgyűrű keresztmetszetek ekvatoriál 

másodrendű nyomatékainak és a keresztmetszeti tényezőinek 

meghatározása, 

különböző területelemekből álló keresztmetszet ekvatoriális 

másodrendű nyomatékainak és a keresztmetszeti tényezőinek 

meghatározása, 

a Steiner-tétel és alkalmazása, 

hengerelt szelvények ekvatoriális másodrendű nyomatékainak és 

keresztmetszeti tényezőinek meghatározása szabványok és táblázatok 

segítségével. 

Hajlításnál fellépő alakváltozások 

egyik végén befogott tartó végének lehajlása, szögelfordulása, 

különböző terhelésű kéttámaszú tartó közepének behajlása, a 

végeinek szögelfordulása. 

Tartók méretezése hajlításra 

a nyíró igénybevétel elhanyagolása, 

a tartó anyagának meghatározása táblázat segítségével, 

a tartó keresztmetszeti méreteinek meghatározása, 

a maximális terhelhetőség megállapítása, 

a tartó igénybevételre való megfelelésének ellenőrzése, 

Egyenszilárdságú tartó 

egyenszilárdságú tartó-megoldások, 

Nyíró igénybevétel 

Tiszta nyíró igénybevétel 

a tiszta nyírás jellemzői, 

az igénybevétel alapösszefüggése, 

a feszültség eloszlása. 

Hajlítással párosult nyíró igénybevétel 

az igénybevétel jellemzői, 

az igénybevétel alapösszefüggése, 

az alaktényező értékei. 

Méretezés nyírásra 
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hajlítással párosult nyíró igénybevételű alkatrész terhelhetőségének, a 

keresztmetszet méreteinek meghatározása, hajlítással párosult nyíró 

igénybevételű alkatrész anyagminőségének megválasztása,  

ellenőrzés palástnyomásra. 

Csavaró igénybevétel 

Alapfogalmak 

a csavaró igénybevétel jellemzői, vizsgálata,  

jellemző elnevezések, alakváltozás a csavaró igénybevételnél. 

A csavaró igénybevétel feszültsége 

Feszültség eloszlás az igénybevételnél, 

adott keresztmetszetben ébredő feszültség meghatározása. 

A csavarás alapegyenlete 

Poláris másodrendű nyomatékok és poláris keresztmetszeti tényezők 

tetszőleges keresztmetszet poláris másodrendű nyomatéka, 

összefüggés a poláris és ekvatoriális másodrendű nyomatékok között, 

kör, körgyűrű és négyzet alakú szelvények poláris másodrendű 

nyomatékának és poláris keresztmetszeti tényezőjének 

meghatározása. 

A csavaró igénybevétel alakváltozása 

a keresztmetszet szögelfordulásának meghatározása, 

a folyóméterenkénti maximális elcsavarodás. 

Méretezés csavarásra 

forgó tengelyeket terhelő csavaró nyomaték meghatározása az átvitt 

teljesítmény és a fordulatszám ismeretében, 

a csavarásra igénybe vett tengely terhelhetőségének, a szükséges 

keresztmetszet méreteinek meghatározása, 

a csavaró nyomatékkal terhelt tengely igénybevételnek való 

megfelelésének ellenőrzése, 

a csavarásra igénybevett tengely megfelelő anyagminőségének 

kiválasztása, 

a tengely szögelfordulásának meghatározása és ellenőrzése. 

Kihajlás 

a nyomó igénybevételű karcsú rúd vizsgálata, 

a karcsúsági tényező, 

a kihajlási hossz a rúd megfogásától függően, 

az inercia sugár, 

rugalmas és rugalmatlan kihajlás, 

a törőfeszültség meghatározása Euler és Tetmayer szerint, 

ellenőrzés kihajlásra, 

a kívánatos kihajlási biztonsági tényezők. 

Összetett igénybevételek 

Egyirányú összetett igénybevétel 

fogalma, értelmezése és fajtái, 

húzás+hajlítás eredő feszültsége, 

nyomás+hajlítás eredő feszültsége, 

feszültségábrák, 

méretezési módok. 

Többirányú összetett igénybevétel 

fogalma, értelmezése és fajtái, 

a redukált feszültség meghatározása Mohr-szerint, 
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a redukált nyomaték, 

méretezési módok. 

 

3.1.4. Kinematika-kinetika 24 óra 

Kinematika alapfogalmak 

a kinematika tárgya, 

a mozgások csoportosítása, 

a mozgások jellemzői. 

A pont kinematikája 

Egyenes vonalú mozgások 

egyenes vonalú, egyenletes mozgás, 

egyenes vonalú, egyenletesen változó mozgások, 

kinematikai diagramok. 

Görbe vonalú mozgások 

egyenletes körmozgás, 

egyenletes körmozgást végző pont gyorsulása, 

egyenletesen változó körmozgás. 

Merev test kinematikája 

A merev test mozgásának jellemzése 

A merev test elemi mozgásai 

Összetett mozgások 

a test egyidejűleg többféle haladó mozgást végez, 

a test egyidejűleg haladó és forgómozgást végez, 

hajítás függőlegesen, vízszintesen és ferdén. 

Kinetika alapfogalmak 

a kinetika tárgya, 

a kinetika alaptörvényei. 

Az inercia- és gyorsuló rendszerek 

az inercia erő és gravitációs erő ekvivalenciája, 

a súlyos és tehetetlen tömegek azonossága. 

A D'Alembert-elv 

A centripetális - és centrifugális erő 

Merev test forgása rögzített tengely körül 

A forgómozgás alaptörvénye 

Tömegtehetetlenségi nyomaték 

fogalma, mértékegysége, 

értékét meghatározó tényezők, 

egyszerű, homogén testek tömeg-tehetetlenségi nyomatéka, 

Steiner-tétel és alkalmazása, 

redukált tömeg, 

tehetetlenségi sugár. 

 

10416-12 Közlekedéstechnikai alapok /Gépelemek-géptan 

108 óra 

3 ó/hét 

4. Gépelemek-géptan tantárgy 108 óra 

4.1.1. Bevezetés, kötőgépelemek, kötések, biztosítások 20 óra 

Bevezetés, a tantárgy tanulásának célja, témakörei, mértékegységek, szabványok. 

 Kötések feladata, osztályozásuk. 
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 Szegecskötések, szegecsfajták. 

Szegecsek anyaga, osztályozásuk. 

Szegecsek igénybevételei. 

Szegecskötések méretezése, kialakítása. 

Szegecskötések fajtái, szegecsek típusai alkalmazási területei. 

Szegecskötésekkel kapcsolatos szabványok. 

 Csavarok, csavarfajták. 

Csavarmenettel ellátott gépelemek. 

Csavarok feladata, fajtái. 

Csavarmenet modellek, menetprofilok csavarmenetek felosztása geometriai 

jellemzőik alapján. 

Erőhatások csavarkötésekben. 

Csavarok igénybevételei, anyagok megválasztási szempontjai. 

Csavarkötések méretezése. 

Meghúzási nyomatékok. 

Csavar és csavaranya biztosítások. 

Csavarokkal, csavarkötésekkel kapcsolatos szabványok 

 Mozgató orsók alkalmazása, szerkezeti kialakítása. 

 Csapszegek, szegek és rögzítő elemek. 

Helyzetbiztosítási elemek feladata, és követelményei. 

Csapszegek, szegek felosztása, igénybevételei. 

Csapszegek méretezése. 

 Ék és reteszkötések. 

Forgó alkatrészek oldható kötőelemeinek, feladata, fajtái. 

Ékkötés jellemzői, alkalmazhatósági feltételei. 

Felületi minőség, tűrés, illesztés, lejtés számítása. 

Ékkötés méretezése. 

Reteszkötések gyakorlati megoldásai, méretezése. 

 Sajtolt és zsugorkötések. 

Kötések alkalmazási területe. 

Illesztéstechnikai számítások. 

 

4.1.2. Rugók és lengéscsillapítók 11 óra 

Rugók feladata, alkalmazási területük. 

Rugók anyaga és jellemzőik. 

Hajlításra terhelt rugók. 

Csavarásra terhelt rugók. 

Húzó és nyomórugók. 

Rugókarakterisztikák. 

Egyszerű lengőrendszer, lengések, rezgések káros következményei. 

Lengéscsillapítók feladata. 

Lengéscsillapítók csoportosítása, kialakítása, működésük 

 

4.1.3. Csövek és csőszerelvények 10 óra 

Csövek anyaga és gyártása. 

Csővezetékek felhasználási területei, és követelményrendszere. 

Csővezetékek méretezése. 

Különböző anyagú csővezetékeknél alkalmazott csőkötési eljárások. 

Csővezetékek idomai, felfüggesztései. 

Csőkiegyenlítők, zajcsökkentők kialakítása. 
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Áramlást szabályozó szerelvények feladata, fajtái. 

Csapok, szelepek szerkezeti kialakítása, működésük. 

Nagynyomású tartályok feladata, szerkezeti kialakítása. 

Kisnyomású tartályok feladata, szerkezeti kialakítása 

 

4.1.4. Tengelyek 8 óra 

Tengelyek feladata, felosztása, szerkezeti kialakítása. 

Tengelyek igénybevételeinek meghatározása. 

Tengelyek méretezése. 

Hajlításra igénybevett tengelyek számítása lehajlásra. 

Csavarásra igénybevett tengelyek számítása. 

Csavaró nyomatékra igénybevett tengelyek számítása. 

Egyenszilárdság fogalma és kritériumai. 

Kritikus fordulatszám fogalma. 

Kifáradás fogalma, élettartam növelés lehetőségei 

 

4.1.5. Csapágyazások 12 óra 

Csapágyazások feladata, kiválasztásának jellemző szempontjai. 

Siklócsapágyak felépítése, szerkezeti elemei, típusai. 

Siklócsapágyak anyagai. 

Siklócsapágyak súrlódási viszonyai. 

Siklócsapágyak kenése, a csapágykenés hidrodinamikai elmélete. 

Siklócsapágyak méretezése. 

Gördülőcsapágyak felépítése, szerkezeti elemei, csoportosítása. 

Csapágyak csoportosítása a terhelés iránya szerint. 

Csapágyak csoportosítása a gördülőelemek kialakítása szerint. 

Elasztomer csapágyak. 

Csapágyak méretezése. 

Csapágyak illesztése beépítési megoldásai. 

Csapágyak tömítési és porvédelmi megoldásai. 

Csapágyakkal kapcsolatos szabványok. 

 

4.1.6. Tengelykapcsolók 10 óra 

Tengelykapcsolók feladata, felosztása. 

Tengelykapcsolókkal szemben támasztott követelmények, jellemzőik. 

Merev tengelykapcsolók fajtái, működésük, szerkezeti kialakításuk. 

Kiegyenlítő tengelykapcsolók fajtái, működésük, szerkezeti kialakításuk. 

Rugalmas tengelykapcsolók fajtái, működésük, szerkezeti kialakításuk. 

Tengelykapcsolók felosztása kapcsolási mód szerint. 

Önműködő tengelykapcsolók. 

Szabadonfutók. 

 

4.1.7. Fékek 6 óra 

Fékberendezések feladata elvi működése. 

Fékek rendeltetése (rögzítő, üzemi, automata, vészfék) 

Mechanikus elven működő súrlódó felületpárok szerkezeti kialakításai. 

Fékek működtetésén megoldásai (mechanikus, hidraulikus, pneumatikus, 

elektromos rendszerek). 

Fékerők, féknyomatékok számítása. 
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4.1.8. Hajtások, hajtóművek 31 óra 

Nyomaték, és teljesítmény átvitel megoldásai, szerkezeti kialakításuk. 

Dörzshajtás 

Dörzshajtás súrlódási viszonyai. 

Dörzskerekek szerkezeti kialakítása. 

Végtelenített súrlódásos hajtások. 

Végtelenített hajtások előfeszítésének megoldásai. 

Szíjhajtások. 

Szíjhajtások súrlódási viszonyai. 

Szíjcsúszás hatása, és csökkentése. 

Lapos-, bőr és gumiszíj hajtás. 

Ékszíjhajtás. 

Ékszíjak fajtái, szerkezeti kialakításuk, ékszíjtárcsák kialakítása. 

Ékszíjhajtás kiválasztása, méretezése. 

Fogasszíj-hajtás. 

Lánchajtások. 

Láncok és lánckerekek szerkezeti kialakítása. 

Lánchajtások jellemzői, alkalmazási területei. 

Fogaskerékhajtás feladata, csoportosítása. 

Fogaskerékhajtás alapfogalmai, alaptörvényei. 

Evolvensprofil származtatása, és kapcsolódása. 

Hengeres fogaskerékhajtások (elemi és kompenzált fogazat) 

Profileltolások felosztása. 

Ferde fogazat. 

Belső fogazat. 

Csavarkerékhajtás. 

Kúpos hajtások, kúpkerekek kapcsolódása. 

Fogaskerék hajtóművek osztályozása. 

Bolygóművek felépítése, működése. 

Csigahajtás szerkezeti kialakítása, csiga és csigakerék kapcsolódása. 

Forgattyús hajtóművek alkalmazása. 

Hajtóművek csoportosítása. 

Forgattyús hajtóművek felépítése, szerkezeti elemei. 

Dugattyú, hajtórúd, és forgattyús tengely kialakítása. 

Vezérlő mechanizmusok. 

Huzalos, bowdenes, teleflex kábeles vezérlések szerkezeti elemei. 

Tolórudas vezérlés szerkezeti elemei 

 

10416-12 Közlekedéstechnikai alapok / Technológiai alapismeretek 

108 óra 

3 ó/hét 

5. Technológiai alapismeretek tantárgy 108 óra 

5.1.1. Alapfogalmak 12 óra 

Alapfogalmak 

gépészetben gyakorta használatos anyagok alapvető fizikai, kémiai, mechanikai, 

technológiai tulajdonságai 

nyersanyag, alapanyag, előgyártmány, segédanyag  

Fémtani alapfogalmak     

fémek kristályrendszerei 
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színfémek kristályosodásának főbb jellemzői 

kristályosodási sebesség- és képesség, 

polikrisztallin dermedés, 

rácshibák, diszlokáció, 

a vas allotróp átalakulása lehűlési és hevítési görbéjével 

ötvözet fogalma, az ötvözés módja, az ötvözetet alkotó fémek kapcsolata 

a kétalkotós ötvözettípusok lehűlési folyamata 

kétalkotós egyensúlyi diagram fogalma, lényege 

a lehűlési görbe felvételének módszere 

kétalkotós egyensúlyi diagram szerkesztését lehűlési görbékből 

kétalkotós egyensúlyi diagramok olvasási szabályai 

két fém egyensúlyi diagramjai, ha a képződő szövetelem: 

szilárd oldat 

eutektikum 

szilárd oldat és eutektikum 

az acél gyors hűtésekor bekövetkező változások, C-görbék 

 

5.1.2. Fémes szerkezeti anyagok 12 óra 

Nyersvasak és jellemző összetételük 

Acélok csoportosítása, jelölése összetétel, tulajdonság és felhasználás szerint 

Acélok szerkezeti elemek céljára 

képlékeny alakításra alkalmas acélok 

automata acélok 

betonacélok 

sínacélok 

rugóacélok 

golyóscsapágy acélok 

szelepacélok 

bevonatolt acélok 

Acélok szerkezetépítés céljára 

melegen hengerelt acélok 

finomszemcsés szerkezeti acélok 

Hőkezelési célú acélok 

felületedzhető acélok 

nemesíthető acélok 

betétben edzhető acélok 

nitridálható acélok 

Különleges tulajdonságú acélok 

melegszilárd acélok 

hidegszívós acélok  

korrózióálló acélok 

hőálló acélok 

Szerszámacélok 

hidegalakító szerszámacélok 

melegalakító szerszámacélok 

műanyag megmunkáló szerszámacélok 

gyors acélok 

Acélöntvények 

ötvözetlen acélöntvények 

ötvözött acélöntvények 
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Öntöttvasak 

lemezgrafitos öntöttvasak 

gömbgrafitos öntöttvasak 

ötvözött öntöttvasak 

tempervasak 

Alumínium tulajdonságai, a szennyező- és ötvöző anyagok hatása 

Az alumíniumötvözetek csoportosításának alapja, felhasználási területük 

Réz tulajdonságai, előállítása, ötvözetei, felhasználási területei 

Ón és az ólom tulajdonságai, ötvözetei, jellemző felhasználási területei 

 

5.1.3. Nemfémes szerkezeti anyagok  12 óra 

Műanyag fogalma 

Műanyagok előnyös és hátrányos tulajdonságai 

Műanyagok fő csoportjai és legjellemzőbb tulajdonságai 

termoplasztok 

duroplasztok 

elasztomerek 

egyéb nemfémes anyagok 

kerámiák 

kompozit anyagok 

üveg 

fa 

papír 

textil anyagok 

bőr 

kenőanyagok 

 

5.1.4. Öntészet, melegalakítások, hőkezelések 18 óra 

Öntészet 

Az öntés célja, jelentősége 

Az öntészet munkafolyamatai 

formakészítés 

olvasztás, öntés 

öntvénytisztítás, kikészítés 

Homokformázás 

Precíziós öntés 

Állandó formába öntések 

gravitációs öntés, 

nyomásos öntés, 

a centrifugál öntés 

Képlékeny melegalakítások   

Csoportosításuk 

kovácsolás 

sajtolás 

hengerlés 

Egyéb melegalakító eljárások 

Szabadon alakító kovácsolás szerszámai, műveletei 

Süllyesztékes kovácsolás 

Hengerlés berendezése, anyagai, technológiája 

Sajtolás berendezései, anyagai, technológiája 
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Hőkezelések     

Hőkezelések csoportosítása, műveletei 

Hőkezelő berendezések 

Acél hőkezelése 

keményítő hőkezelések 

egyneműsítő izzítások 

szívósságfokozó hőkezelések 

kérgesítő eljárások 

nitridálás 

ötvöző hőkezelések 

Öntöttvas hőkezelése 

szürkeöntvények hőkezelése 

fehéröntvények hőkezelése 

Ötvöző anyagok befolyása az anyag hőkezelhetőségi tulajdonságaira 

Dekarbonizációs jelenség hatásai 

Alumínium és ötvözeteinek hőkezelése 

 

5.1.5. Kötések 12 óra 

Hegesztés         

Hegeszthetőség fogalma 

Hegesztő eljárások csoportosítása 

bevont elektródás ívhegesztés 

fogyó elektródás, semleges védőgázos ívhegesztés 

fogyó elektródás, aktív védőgázos ívhegesztés 

volframelektródás, semleges védőgázos ívhegesztés 

Lánghegesztés és lángvágás technológiája 

Egyéb ömlesztő hegesztő eljárások 

fedettívű hegesztés 

plazmahegesztés 

elektronsugaras hegesztés 

lézersugaras hegesztés 

aluminotermikus hegesztés 

Ellenállás hegesztések 

ponthegesztés 

vonalhegesztés 

dudorhegesztés 

tompahegesztés 

fólia- és iker fóliahegesztés 

sajtoló hegesztési eljárások 

acél- és vasöntvények hegesztése 

Alumínium- és ötvözetei hegesztése 

Réz- és ötvözetei hegesztése 

Műanyaghegesztő eljárások 

A hegesztés előkészítő- és utólagos munkálatai 

Hegesztési hibák 

Forrasztás        

Forrasztás meghatározása, technológiája 

Forraszanyag fogalma, megválasztásának szempontjai 

Forrasztási technológiák csoportosítása a forrasztás hőmérséklete szerint 

Folyasztószer feladata, jellemző tulajdonságai 
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Forrasztópákával végzett forrasztő eljárások 

Lángforrasztási eljárások 

Fémragasztás        

A fémragasztás célja, alkalmazási területei 

Ragasztóanyagok 

A ragasztás technológiája 

Különféle anyagok ragasztása 

 

5.1.6. Forgács nélküli hideg alakítások 8 óra 

Forgács nélküli hidegalakítások jelentősége és gazdaságossága 

Hidegalakító műveletek 

vágás 

darabolás 

kivágás, lyukasztás 

hajlítás 

mélyhúzás 

Térfogat-alakítások 

hidegzömítés 

hidegfolyatás 

 

5.1.7. Forgácsolás 6 óra 

Térfogat csökkentéses javítások, forgácsolás 

Forgácsolás elmélete 

forgácsképződés 

forgácsoló szerszámok élgeometriája 

forgácsolási erő 

forgácsolás közbeni hőképződés 

szerszámkopás és élettartam 

Forgácsolási technológiák 

esztergálás 

fúrás, furatbővítés 

gyalulás, vésés 

üregelés, alakhúzás 

marás 

fűrészelés 

abrazív megmunkálások 

menetmegmunkálások 

fogazások 

különleges anyagleválasztási technológiák 

szikraforgácsolás 

elektrokémiai megmunkálások 

ultrahangos forgácsolás 

plazmasugaras megmunkálások 

lézeres megmunkálások 

 

5.1.8. Felújítási technológiák 8 óra 

Térfogat növeléses alkatrész felújítási technológiák 

Felrakó hegesztési eljárások 

Fémszórás 

fémszórás lánggal 
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nagyfrekvenciás fémszórás 

fémszórás gyakorlati alkalmazási területei 

Galvanizálások 

nikkelezés 

krómozás 

kadmiumozás 

foszfátozás 

Műanyagozás 

bevonások technológiái 

lángszórásos műanyagozás 

lebegtetett poros műanyagozás 

gázégő nélküli porszórás 

bemártásos eljárás 

Fémkittelés 

három alkotós gyantás fémkittelés 

fémkittelés műgyanta kittekkel 

poliészter bázisú fémgyanta kittelés 

 

5.1.9. Anyag és hibakereső vizsgálatok 8 óra 

Anyagvizsgálatok 

Anyagvizsgálati módszerek felosztása 

Szakítóvizsgálatok elve 

próbatest alakja, mérete 

szakítógép szerkezeti felépítése 

szakítóvizsgálattal meghatározható anyagi jellemzők 

szakítóvizsgálat magas hőmérsékleten 

szakítóvizsgálat hűtött állapotban 

Keménységmérések 

Brinell-keménységmérés 

Vickers-féle keménységmérés 

Rockwell-féle keménységmérés 

Dinamikus keménységmérési módszerek 

Törésmechanikai vizsgálatok 

ütve hajlító vizsgálatok 

Fárasztó vizsgálatok 

fárasztóvizsgálat forgó- hajtogatással 

fárasztóvizsgálat húzás – nyomással 

fárasztóvizsgálat hajlítással 

fárasztóvizsgálat csavarással 

Nyíró vizsgálat 

Nyomó vizsgálat 

Hideg alakíthatósági vizsgálatok 

hajlító próbák 

mélyhúzhatósági próbák 

hajtogató próbák 

csavaró vizsgálat 

csövek vizsgálatai 

Melegalakíthatósági vizsgálatok 

duzzasztási próba 

hajlító próba 
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önthetőségi próba 

véglap edzhetőségi próba 

hegeszthetőségi próba 

Hibakereső vizsgálatok  

Szemrevételezéses vizsgálatok 

Penetrációs vizsgálatok 

Mágneses repedésvizsgálatok 

Örvényáramos vizsgálatok 

Ultrahangos vizsgálatok 

Radiológiai vizsgálatok 

Izotópos vizsgálatok 

Füstgázelemző vizsgálatok 

füstgáz elemzési módszerek 

Qrsat- módszer 

infravörös abszorpciós módszer 

elektrokémiai elven működő módszerek 

 

5.1.10. Szereléstechnika 12 óra 

Szerelési alapfogalmak 

gépipari szerelés, 

szerelési méretláncok, 

a teljes cserélhetőség módszere, 

a részleges cserélhetőség módszere, 

a kiválasztás vagy válogatás módszere, 

az utólagos illesztés módszere, 

a beszabályozás vagy mozgó kiegyenlítés módszere.  

Szerelési rendszerek 

a munkadarabok mozgási módja, 

a szerelés térbeli elrendezése, 

a szakosítás mértéke, 

a szerelés ütemessége, 

a szerelés szervezése, 

a szerelés és alkatrészgyártás összefüggése, 

a szerelés dokumentációja. 

Alkatrészek tisztítása 

A tisztítás fontossága, alkalmazása 

Alkatrészekre tapadó szennyeződések osztályozása 

vegyi összetételük (szerves, szervetlen, zsíros, lúgos, semleges) 

halmazállapotuk (szilárd, cseppfolyós) 

eredetük (az érintkező munkaközeg lerakódásai, korrózió,)  

felületre való tapadásuk mértéke alapján (por, hámló festékréteg) is 

A tisztítás fizikai és kémiai alapjai 

A tisztítás leggyakoribb módszerei 

fizikai tisztítás módszerei: 

lángsugaras tisztítás 

oldószeres mosás 

gőzsugár-tisztítás 

kémiai tisztítási módszerek: 

festék lemaratás 

pácolás 
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lúgos tisztítások 

savas tisztítások 

mechanikai tisztítási módszerek: 

tisztítás kézi, vagy gépi kefével, csiszolás 

szemcseszórás 

folyadéksugaras tisztítás 

alkatrésztisztító berendezések 

 

10416-12 Közlekedéstechnikai alapok /Elektrotechnika-elektronika 

144 óra 

4 ó/hét 

6. Elektrotechnika-elektronika tantárgy 144 óra 

6.1.1. Villamos alapfogalmak 20 óra 

Villamos alapfogalmak 

Elektronelmélet 

Az elektromos töltések eloszlása atomokban, molekulákban, ionokon belül 

és a vegyületekben. Vezetők, félvezetők és szigetelők molekuláris 

szerkezete. 

Statikus elektromosság és elektromos vezetés 

Statikus elektromosság és az elektrosztatikus töltések eloszlása. A vonzás 

és taszítás elektrosztatikus törvényei. A töltés egységei, Coulomb-törvény. 

Elektromos vezetés szilárd anyagokban, gázokban és vákuumban. 

Elektromosságtani fogalmak 

Az alábbi fogalmak, mértékegységeik és a rájuk ható tényezők: 

feszültségkülönbség, elektromotoros erő, feszültség, áramerősség, 

ellenállás, vezetés, töltés, egyezményes folyásirány, elektronok áramlása. 

Elektromos áram keltése 

Feszültség keltése az alábbi módszerekkel: fény, hő, súrlódás, nyomás, 

kémiai folyamatok. 

Villamos áram hatásai 

Hőhatás 

ellenállások melegedése, fajhő, hőmennyiség, felhasználás. 

Vegyi hatás 

elektrolízis, Faraday-törvény, elektrokémiai korrózió, korrózió-védelem. 

Élettani hatás 

fogalma, áram hatása ideg és izom rendszerre. 

Mágnesesség 

Időben állandó mágneses terek 

A mágnesesség elmélete. Mágnesek tulajdonságai. A Föld mágneses terében 

felfüggesztett mágnes viselkedése. Mágnesezés és demagnetizálás. 

Mágneses árnyékolás. Mágneses anyagok különböző fajtái. 

Elektromágnesek felépítése és működési elve. Jobbkéz-szabály áramvezető 

körüli mágneses tér meghatározására. Mágneses fluxus, térerősség, 

mágneses indukció, gerjesztés, permeabilitás. Mágnesezési hiszterézis-

görbe, remanencia, koercitív erő, telítési pont. 

Időben változó mágneses terek 

Faraday-törvény. Lenz-törvény és a polaritást meghatározó szabályok. Mozgási 

indukció. Nyugalmi indukció. Önindukció, tekercs önindukciós tényezője. Kölcsönös 
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indukció, tekercsek kölcsönös indukciós tényezője. ÖrvényáramA témakör részletes 

kifejtése 

 

6.1.2. Egyenfeszültségű áramkörök 14 óra 

Egyenfeszültség források 

Primer elemek és szekunder elemek (akkumulátorok) fajtái, felépítésük, 

kémiai folyamataik, jellemzőik. Sorba és párhuzamosan kötött cellák. 

Belső ellenállás és hatása a telepre. Termoelemek felépítése, anyagai, 

működése és jellemzői. Fotocellák, fényelem felépítése, működése és 

jellemzői. 

Villamos törvényszerűségek 

Ohm-törvény, Kirchoff első és második törvénye. Az ellenállás, feszültség 

és áramerősség kiszámítása a fenti törvények segítségével. Ideális és valós 

feszültség források, belső ellenállás, üresjárási feszültség, kapocs feszültség. 

Feszültség forrás helyettesítő kapcsolások, Thevenin, Norton helyettesítő 

kép. Üzemállapotok, üresjárás, terhelés, rövidzárás. Kapcsolások, soros, 

párhuzamos, vegyes jellemzői. 

Ellenállás 

Ellenállás és az azt befolyásoló tényezők. Fajlagos ellenállás. Ellenállások 

színkódolása, értékei és tűrései, szokásos értékei, névleges teljesítménye 

wattban. Soros és párhuzamos ellenállások. Az összes ellenállás kiszámítása 

soros, párhuzamos és soros-párhuzamos kapcsolásoknál. Potenciométerek és 

szabályozó ellenállások működése és alkalmazása. Wheatstone-hidak 

működése. Pozitív és a negatív hőmérsékleti együttható. Termisztorok 

(NTK, PTK), feszültségfüggő ellenállások. 

Villamos teljesítmény és munka 

Villamos teljesítmény és munka fogalma, mértékegysége és meghatározása 

az áramkör adataiból. A teljesítmény mérésének módja. A hatásfok, villamos 

készülékek jellemző hatásfoka. Az ellenállások terhelhetősége. 

Kapacitás-kondenzátor 

Kondenzátorok működése és funkciója. Lemezek feltöltődési felületét 

meghatározó tényezők, lemezek közötti távolság, lemezek száma, 

dielektrikum és dielektromos állandó, üzemi feszültség, névleges feszültség.  

Kondenzátor-fajták, felépítés és funkció.  

Kondenzátorok színkódolása.  

Kapacitás- és feszültség-számítások soros és párhuzamos áramköröknél.  

Kondenzátor exponenciális feltöltődése és kisülése, időállandók. 

Kondenzátorok vizsgálata 

 

6.1.3. Váltakozó áramú áramkörök 14 óra 

Váltakozó áram elmélete: 

Szinusz-hullám: fázisszög, periódusidő, frekvencia, körfrekvencia. A 

feszültség pillanatnyi, átlag-, négyzetes közép, csúcs- és csúcstól csúcsig mért 

értékei és ezek kiszámítása a feszültséggel, áramerősséggel. Egyfázis- 

/háromfázis előállítása jellemzői. Váltakozó áramú teljesítmények, hatásos, 

meddő, látszólagos teljesítmény egy- és háromfázis esetén. Váltóáramú 

munkavégzés, hatásfok. Háromszög- és négyszöghullámok. 

Ohmos (R), kapacitív (C) és induktív (L) áramkörök: 

A feszültség és az áramerősség fázisviszonya L-, C- és R-áramkörökben, 

párhuzamos, soros és soros-párhuzamos kapcsolásnál. Teljesítmény-leadás L-
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, C- és R-áramkörökben. Eredő impedancia, fázisszög, teljesítménytényező, 

feszültség és áramerősség számítása. Hatásos, látszólagos és meddő 

teljesítmény számítása. Rezgőkör 

 

6.1.4. Villamos gépek 14 óra 

Transzformátorok 

Transzformátorok felépítése és működése; Transzformátor-veszteségek és 

leküzdésük módszerei; Transzformátor működése terhelés mellett és 

terhelés nélkül; Teljesítmény átvitel, hatásfok, polaritás-jelölések; Vonali 

és fázisfeszültségek és áramok számítása; Teljesítmény-számítás 

háromfázisú rendszereknél; Primer és szekunder áram, feszültség, 

tekercsszám viszony, teljesítmény, hatásfok; Feszültségváltó 

Egyenáramú forgógépek 

A motor és a generátor alapelve. Egyenáramú generátor alkotórészeinek 

felépítése és célja. Egyenáramú generátorok működése és azok a tényezők, 

amelyek a teljesítményt és az áramot befolyásolják az egyenáramú 

generátorokban. Egyenáramú motorok működése és azok a tényezők, 

amelyek az egyenáramú motorok teljesítményét, forgatónyomatékát, 

fordulatszámát és forgásirányát befolyásolják. Külső, soros, 

mellékáramköri és vegyes gerjesztésű motorok; Indítógenerátorok 

felépítése. 

Váltóáramú forgógépek 

váltakozó áramú generátorok 

Tekercs forgása mágneses erőtérben és a keletkező hullámforma. 

Szinkron generátor. Forgó armatúrás és forgó mágneses mezős 

váltakozó áramú generátorok működésmódja és felépítése. 

Egyfázisú, kétfázisú és háromfázisú generátorok. Háromfázisú 

csillag- és delta-kapcsolások előnyei és alkalmazása. Állandó 

mágneses generátorok 

Váltakozó áramú motorok 

Egy- és többfázisú váltakozó áramú szinkronmotorok és aszinkron 

motorok felépítése, működési elvei és jellemzői. A fordulatszám és 

a forgásirány ellenőrzésének módszerei. Forgó mágneses mező 

létrehozásának módszerei: kondenzátor, induktor, árnyékolt vagy 

osztott pólus 

 

6.1.5. Szűrő áramkörök és póluselmélet  8 óra 

Szűrő áramkörök 

Alul áteresztő, felül áteresztő, sáváteresztő, sávzáró szűrők működésmódja, 

jellemzői, alkalmazása és használata. 

Kétpólus, négypólus elmélet      

Kétpólus helyettesítés: aktív és passzív kétpólusok helyettesítése. 

Négypólus helyettesítés: impedancia, admittancia és hibrid paraméteres 

helyettesítés 

 

6.1.6. Félvezetők és alkalmazásuk  28 óra 

Diódák 

Anyagok, elektronkonfiguráció, elektromos tulajdonságok. P és N típusú 

anyagok: a szennyezések hatása a vezetésre, többségi / kisebbségi 

töltéshordózókra. PN-átmenet félvezetőkben. Potenciál kialakulása PN-
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átmeneteknél előfeszültség nélkül, nyitó és záró irányú előfeszültség mellett. 

Egyenirányító diódák fő jellemzői és alkalmazása. Sorba és párhuzamosan 

kapcsolt diódák. Vezérelt egyenirányítók (tirisztorok), Világító diódák 

(LED), fotódiódák, Zener dióda, Shottky-dióda. Feszültségfüggő ellenállások 

(varisztorok). Ezek alkalmazása. Diódák jelölései. Diódák működésének 

ellenőrzése. 

Tranzisztorok        

PNP és NPN tranzisztorok felépítése működése és jellemzői. Térvezérlésű 

tranzisztorok felépítése működése és jellemzői.  

Tranzisztorok alkalmazása: erősítő-osztályok (A, B, C). Egyszerű áramkörök: 

erősítő, kapcsoló és stabilizáló. Többfokozatú áramkörök: 

kaszkádkapcsolású, ellenütemű erősítők, oszcillátorok, multivibrátorok, 

jelformáló áramkörök. 

Integrált áramkörök       

Analóg integrált áramkörök 

Megjelenési formái, felépítése, jellemzői. Műveleti erősítő jelölése, 

felépítése, jellemzői. Műveleti erősítős kapcsolások: invertáló, nem 

invertáló erősítő, integráló, differenciáló áramkör, oszcillátor, 

multivibrátor kapcsolások. 

Digitális integrált áramkörök 

Megjelenési formák, felépítés, jellemzők, jelölésmód. 

Nyomtatott áramkörök 

Felépítése, jellemzői, felhasználása 

 

6.1.7. Száloptika, elektronikus kijelzők  6 óra 

Száloptika 

Fénnyel kapcsolatos alaptörvények. Optikai adók, közvetítő közegek 

(optikai szálak) optikai vevők működése, jellemzői. 

Katód-sugárcsöves kijelző (CRT) 

Felépítés, működés, jellemzők. 

Világító diódás kijelző (LED) 

Felépítés (kialakítás), működés, jellemzők. 

Folyadék kristályos kijelző (LCD) 

Fajták, felépítés (kialakítás), működés, jellemzők. 

Plazma kijelző 

Felépítés (kialakítás), működés, jellemzők 

 

6.1.8. Digitális áramkörök 40 óra 

Digitális technika alapjai 

Számrendszerek 

Bináris, oktális, decimális, hexadecimális számrendszerek. Műveletek 

számrendszerekben. Átváltás számrendszerek között. 

Kód rendszerek 

Numerikus kódok, karakteres kódok. 

Logikai algebra 

Logikai változó, alapműveletek, logikai függvények. Boole algebra. 

Logikai függvények egyszerűsítése. Carnaught-tábla. 

Digitális áramkörök       

Kombinációs hálózatok 
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Digitális kapu áramkörök alap fajtái, jellemzőik és felhasználása logikai 

függvények megvalósítására. 

Sorrendi hálózatok 

Digitális tároló áramkörök alap fajtái, jellemzőik és felhasználása 

számlálók, léptető áramkörök megvalósításához. 

Multiplexerek, demultiplexerek 

Kódoló, dekodoló áramkörök megvalósítása kapu és speciális 

áramkörökből. 

Analóg-digitál (A/D), digitál-analóg (D/A) átalakítók 

Passzív és aktív elemek felhasználása, közvetett és közvetlen átalakítók, 

pillanatérték és átlag érték átalakítók. Súlyozott ellenállás hálózat, 

műveleti erősítős D/A. Kompenzációs, feszültség-idő átalakítós, kettős 

meredekségű A/D. 

Számítógépek alapvető felépítése, működése    

Digitális számítógép felépítése 

Neumann-elv, BUS rendszerek. 

Mikroprocesszorok 

Felépítése, kiviteli formák, jellemzők, működés alapjai 

Memóriák 

ROM, EROM, EPROM, RAM. Kiviteli formák, jellemzők, működés. 

Illesztő egységek 

PCI, SATA, IDE, USB. 

Perifériák 

Be- és kimeneti egységek. Adattárolás (FDD, HDD, SDD, CD, DVD, Blueray, 

Pendrive, memória kártya), adatmegjelenítés (grafikus kártya, nyomtató), egér, 

billentyűzet 

 

Gyakorlatok 

 

10417-12  Közlekedéstechnikai gyakorlatok/Karbantartási gyakorlatok 

360 óra 

10 ó/hét 

1. Karbantartási gyakorlatok tantárgy 360 óra 

1.1.1. Mérés és előrajzolás  40 óra 

A munkahely és környezete 

munka-, baleset- és tűzvédelmi oktatás 

a tanműhely bemutatása 

az oktatási kabinet rendjének ismertetése 

tisztségviselők megválasztása 

Mérés és ellenőrzés 

a mérés és ellenőrzés célja 

egyszerűbb mérő- és ellenőrzőeszközök felosztása 

mértékrendszerek, mértékegységek 

állítható és nem állítható mérőeszközök 

mérés tolómércével 

mérés mozgószáras szögmérővel 

ellenőrzőeszközök csoportosítása és használatuk 
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mérés és ellenőrzés összetett munkadarabokon 

Bonyolultabb mérő- és ellenőrző eszközök 

felosztásuk 

mérés mikrométerrel 

mérés mérőórával 

mérés egyetemes szögmérővel 

ellenőrzőeszközök 

idomszerek 

Előrajzolás síkban 

előrajzolás célja, műveleti sorrendje 

előkészítés 

előrajzolás 

előrajzolásnál előforduló szerkesztések 

pontozás 

ellenőrzés 

előrajzolási feladatok 

Térbeli előrajzolás 

szerszámai, segédeszközei 

bázisfelület megválasztása 

térbeli előrajzolás szabályai 

térbeli előrajzolási feladat 

 

1.1.2. Megmunkálás I. 80 óra 

A kalapács használata, a nyújtás 

képlékenység, képlékeny alakítás 

rugalmas és maradó alakváltozás 

kézikalapácsok 

a kalapács használata 

nyújtás 

egyenes- és íveltnyújtási feladat 

baleseti veszélyek 

Egyengetés 

az egyengetés célja 

idomvasak egyengetése 

csövek egyengetése 

lemezek egyengetése 

baleseti veszélyek 

Hajlítás 

a hajlítás célja, elmélete 

lemezek és rúdanyagok hajlítása 

az idomacél hajlítása 

csövek hajlítása 

a hajlított alkatrész kiterített méretének kiszámítása 

baleseti veszélyek 

hajlítási feladat 

Vágás, harapás, faragás, vésés 

a vágás és harapás célja 

a vágó 

vágás 

harapás 
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faragás 

vésés 

baleseti veszélyek 

vágási, harapási, faragási és vésési feladatok 

Nyírás 

a nyírás célja, elmélete 

nyírás kézi lemezollóval 

nyírás emelőkaros gépi ollóval 

nyírás közben betartandó szabályok 

baleseti veszélyek 

nyírási feladatok 

Lyukasztás 

lyukasztás célja, elve 

kézi lemezlyukasztás 

lyukasztás géppel 

különböző lyukasztószerszámok 

baleseti veszélyek 

lyukasztási feladat 

Fűrészelés 

fűrészelés célja 

a fűrészlap élképzése 

a fűrészlap befogása 

különböző fémfűrészek 

kézi fűrészelés 

az idomfűrészelés és szerszámai 

gépi fűrészelés 

baleseti veszélyek 

fűrészelési gyakorlat 

Reszelés 

reszelés célja 

a reszelő fogazata és fajtái 

a reszelők kiválasztása 

a reszelés folyamata 

a reszelők megóvása 

a reszelés gépesítése 

baleseti veszélyek 

reszelési feladat 

Fúrás és süllyesztés 

a fúrás célja 

fúrószerszámok 

forgácsolás alapfogalmai 

a fúrógépek és a fúróeszközök 

süllyesztés 

csigafúró köszörülése 

baleseti veszélyek furatmegmunkálás közben 

Kézi menetvágás 

a kézi menetvágás célja 

a csavar, mint gépelem 

a csavarvonal keletkezése 

az önzárás fogalma 
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több-bekezdésű menetek 

menetrendszerek 

menetelemek 

jobb- és balmenet 

menetszelvények (profilok) 

különböző csavar- és csavaranyafajták 

kézi menetfúrás 

menetfúrók 

a menetfúró részei 

a kézi menetfúrás gyakorlata 

a menetfúrás munkaszabályai 

külső csavarmenetek vágása 

menetmetsző 

menetmetszés gyakorlata 

a külső menetvágás munkaszabályai 

csavarmenetek gépi megmunkálása 

baleseti veszélyek kézi menetvágás közben 

 

1.1.3. Kötések 110 óra 

Szegecselés 

a szegecselés célja 

szegecskötések 

szegecsek igénybevétele 

a szegecs méreteinek meghatározása 

a szegecselés szerszámai 

szegecselés művelete 

gépi szegecselés 

baleseti veszélyek szegecselés közben 

összetett szegecselési feladat 

Csavarozás 

a csavarkötések szerelésének célja 

a csavarkötések fajtái és rendeltetésük 

a csavarkötések szerelésének szerszámai 

csavarbiztosítások 

a csavarkötések szerelésének munkaszabályai 

baleseti veszélyek csavarozás közben 

Csapszegek és csapszegkötések 

Kúpos kötés 

Zsugorkötés 

Ék és ékkötés 

Retesz és reteszkötés 

Lágyforrasztás 

a forrasztás célja 

a forrasztás fajtái 

forrasztó kéziszerszámok 

a forrasztás előkészítése 

a forrasztópáka előkészítése 

forraszok 

forrasztó segédanyagok 

a lágyforrasztás munkaszabályai 



 

 338 

baleseti veszélyek lágyforrasztás közben 

Fémragasztás 

a fémragasztás jelentősége 

ragasztóanyagok 

a ragasztott kötések alkalmazása 

a ragasztás folyamata 

a ragasztandó felületek előkezelése 

a ragasztás 

baleseti veszélyek ragasztás közben 

Keményforrasztás 

a keményforrasztás célja 

a keményforrasztás folyamata 

a keményforrasztás segédanyagai 

a munkadarabok előkészítése keményforrasztáshoz 

a forraszanyag megolvasztása 

a munkadarabok utókezelése 

a keményforrasztás munkaszabályai 

baleseti veszélyek keményforrasztás közben 

Gázhegesztés 

a hegesztés célja és alkalmazási területe 

hegesztőgázok 

a gázhegesztés berendezései, szerelvényei, segédanyagai 

varratfajták 

a gázhegesztés munkafolyamatai 

hegesztési módszerek 

a gázpalackok kezelése, tárolása, szállítása 

baleseti veszélyek gázhegesztés közben 

Ívhegesztés 

az ívhegesztés alkalmazási területe 

a villamos ív és hőhatása 

az ívhegesztés gépei, felszerelései, segédeszközei 

az ívhegesztés folyamata 

bevont elektródás ívhegesztés 

fogyóelektródás ívhegesztés (MIG-MAG) 

argon védőgázas volfrámelektródás ívhegesztés (AWI) 

ívhegesztéskor előforduló hibák 

baleseti veszélyek ívhegesztés közben 

ívhegesztési feladatok 

 

1.1.4. Megmunkálás II. 60 óra 

Hántolás 

a hántolás és a csiszolás célja 

kézi hántolószerszámok 

a hántolást ellenőrző eszközök 

a hántolás munkaszabályai 

a hántolók élezése 

csiszolás 

baleseti veszélyek hántolás és csiszolás közben 

hántolási és csiszolási feladat 
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Kovácsolás és hőkezelés 

a kovácsolás és hőkezelés célja 

a kovácsolás berendezései és szerszámai 

a kovácsolás alapműveletei 

hőkezelés 

edzés 

megeresztés 

lágyítás 

baleseti veszélyek kovácsolás és hőkezelés közben 

Szerszámélezés, köszörülés 

a szerszámélezés célja 

köszörűgép 

köszörűkorongok jellemzői 

szerszámok hűtése 

köszörülés menete 

különböző szerszámok köszörülése 

baleseti veszélyek köszörülés közben 

Dörzsölés (dörzsárazás) 

a dörzsölés célja 

dörzsár 

a dörzsölés munkaszabályai 

baleseti veszélyek dörzsölés közben 

Esztergálás 

az esztergálás célja 

az esztergagép és főbb részei 

a forgácsolás alapfogalmai 

esztergakések 

az esztergakés és a munkadarab befogása 

az esztergagép kezelése és beállítása 

egyszerűbb esztergálási műveletek 

esztergálási feladat 

baleseti veszélyek esztergálás közben 

Marás 

a marás és a gyalulás célja és alkalmazási területe 

marógépek és marószerszámok 

a marószerszámok és a munkadarabok befogása 

a munkadarab be-, illetve felfogása 

a marási művelet technológiai folyamata 

baleseti veszélyek marás közben 

Gyalulás 

gyalugépek és gyalukések 

a gyalukés és a munkadarab befogása 

a gyalulási művelet folyamata 

baleseti veszélyek gyalulás közben 

 

1.1.5. Anyagvizsgálatok 30 óra 

Szerkezeti anyagok csoportosítása 

szerkezeti anyagok tulajdonságai 

vasfémek 

színes-, könnyű- és nehézfémek 
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műanyagok 

Technológiai próbák 

kovácsolhatóság (lapítási próba) 

mélyhúzhatósági próba 

technológiai hajlítópróba 

csőtágítási próba 

csőperemezési próba 

szikrapróba 

reszelési próba 

hegesztési varrathajlító vizsgálata 

Szakítóvizsgálat 

szerkezeti fémek vizsgálata 

fogalmak 

próbatestek alakja 

húzóerő és megnyúlás 

szakítófeszültség 

nyúlás 

teljes nyúlás 

rugalmassági nyúlás 

maradandó nyúlás 

rugalmas nyúlás 

képlékeny alakváltozás 

a szakítódiagram (feszültség – nyúlás diagram) 

arányossági határ 

Hooke-törvény 

rugalmassági határ 

folyáshatár 

szakítószilárdság 

szakítási nyúlás 

egyéb anyagvizsgálati kísérletek 

Keménységmérés 

statikus keménységmérés 

dinamikus keménységmérés 

Brinell-féle keménységmérés HB 

Vickers-féle keménységmérés HV 

Rockwell-féle keménységmérés HR 

HRA 

HRC 

HRB 

HRF 

egyéb keménységmérési eljárások 

Roncsolásmentes anyagvizsgálati módszerek 

mágneses repedésvizsgálat 

ultrahangos vizsgálat 

felületi hajszálrepedés vizsgálat a Met-L-Check eljárással 

anyagvizsgálat röntgen vagy gamma sugarakkal 

 

1.1.6. Szerelés 40 óra 

Kötőelemek szerelése 

kötőelemek szerelésének szabályai 
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szerelési gyakorlat 

Csapágyak szerelése 

csapágyak szerelésének szabályai 

szerelési gyakorlat 

Fogaskerekek szerelése 

fogaskerekek szerelésének szabályai 

szerelési gyakorlat 

Csőkötések szerelése 

csőkötések szerelésének szabályai 

szerelési gyakorlat 

Dugattyús motor szerelése 

dugattyús motorok szerelésének szabályai 

szétszerelés 

hibafelvételezés 

összeszerelés 

szerelési gyakorlat 

Forgattyús hajtómű szerelése 

forgattyús hajtómű szerelésének szabályai 

szétszerelés 

hibafelvételezés 

összeszerelés 

szerelési gyakorlat 

Lánc- és szíjhajtás szerelése 

lánc- és szíjhajtás szerelésének szabályai 

szétszerelés 

hibafelvételezés 

összeszerelés 

szerelési gyakorlat 

 

Tengelykapcsolók szerelése 

tengelykapcsolók szerelésének szabályai 

szétszerelés 

hibafelvételezés 

összeszerelés 

szerelési gyakorlat 

Hajtóművek szerelése 

hajtóművek szerelésének szabályai 

szétszerelés 

hibafelvételezés 

összeszerelés 

szerelési gyakorlat 

Futóművek szerelése 

futóművek szerelésének szabályai 

szétszerelés 

hibafelvételezés 

összeszerelés 

szerelési gyakorlat 

Fékek szerelése 

fékek szerelésének szabályai 

szétszerelés 
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hibafelvételezés 

összeszerelés 

szerelési gyakorlat 

Kormányzási rendszerek szerelése 

kormányzási rendszerek szerelésének szabályai 

szétszerelés 

hibafelvételezés 

összeszerelés 

szerelési gyakorlat 

 

10417-12  Közlekedéstechnikai gyakorlatok/ Mérési gyakorlatok 

144 óra 

4 ó/hét 

2. Mérési gyakorlatok tantárgy 144 óra 

2.1.1. Villamos méréstechnikai alapismeretek 30 óra 

Műszer és méréstechnikai alapfogalmak 

A mérés célja és feladata  

A mérőeszközök csoportosítása  

A mérőműszerek elvi felépítése  

Az érzékelő szerv  

A mérőjel továbbító szerv  

A mérőjel átalakító szerv  

Mérőműszerek kijelzői  

Mérési hibák  

A hiba fogalma  

A hibák okai  

Csoportosítás a hibák forrásai szerint  

Csoportosítás a hibák jellege szerint  

A hiba meghatározása  

A mérési eredmények feldolgozása 

Mérőműszerek meteorológiai jellemzői 

A méréshatár 

Mérési tartomány vagy mérési terjedelem 

Az érzékenység  

A pontosság  

A fogyasztás, a mérőéig  

A túlterhelhetőség  

A csillapítottság  

Használati helyzet  

Méréshatár, méréshatár kibővítése 

A méréshatár kibővítése      

Ampermérő méréshatárának kibővítése  

Voltmérő méréshatárának kibővítése  

Áramváltó, feszültségváltó       

Univerzális műszerek       

Lakatfogó  

A nemzetközi mértékegységrendszer alapjai 

Kialakulásának körülményei  

Alapmennyiségek és mértékegységei  
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Származtatott egységek  

A prefixumok 

A laboratóriumi mérések fontosabb szabályai 

A laboratórium rendje 

Munkavédelmi és biztonsági szabályok  

Villamos áram élettani hatásai 

Elsősegélynyújtás villamos balesetek esetében 

A mérések szervezése és menete  

A mérési jegyzőkönyv 

Érintésvédelem 

Érintésvédelem módjai 

Érintésvédelem szükségessége 

Munkavégzés feszültség alatti berendezésen 

 

2.1.2. Egyenáramú villamos alapmérések 42 óra 

Ellenállás mérése  

Kis értékű ellenállás mérése Ohm törvénye alapján  

Nagy értékű ellenállás mérése Ohm törvénye alapján  

Ellenállás mérése feszültségesések összehasonlításával  

Ellenállás mérése áramerősségek összehasonlításával  

Ellenállás mérése Wheatstone-híddal  

A fajlagos ellenállás mérése  

Az ellenállások hőmérsékletfüggésének vizsgálata  

Feszültségfüggő ellenállás vizsgálata  

Ellenállások soros kapcsolásának vizsgálata 

Ellenállások párhuzamos kapcsolásának vizsgálata     

Ellenállások, vegyes kapcsolásának vizsgálata  

Feszültségosztók vizsgálata  

Potenciométerek vizsgálata 

A villamos teljesítmény és a villamos áram hőhatásának vizsgálata 

Az egyenáramú teljesítmény mérése  

A vízforraló hatásfokának meghatározása  

Ellenőrző kérdések  

Energiaforrások vizsgálata, mérése 

Energiaforrások belső ellenállásának leadott teljesítményének és hatásfokának 

vizsgálata mérés 

Energiaforrások soros és párhuzamos kapcsolásának vizsgálata 

 

2.1.3. Váltakozó áramú villamos alapmérések I. 40 óra 

Mérések egyfázisú váltakozó áramú hálózatban  

Induktivitás mérése 

Kondenzátor kapacitásának mérése 

Tekercs induktivitásának és kondenzátor kapacitásának mérése három feszültség 

mérésével 

Induktivitások soros kapcsolásának vizsgálata 

Induktivitások párhuzamos kapcsolásának vizsgálata 

Kondenzátorok soros kapcsolásának vizsgálata 

Kondenzátorok párhuzamos kapcsolásának vizsgálata   

Ellenállás és induktivitás soros kapcsolásának vizsgálata  

Ellenállás és induktivitás párhuzamos kapcsolásának vizsgálata 
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Ellenállás és kondenzátor soros kapcsolásának vizsgálata 

Ellenállás és kondenzátor párhuzamos kapcsolásának vizsgálata 

Ellenállás, tekercs és kondenzátor soros kapcsolásának vizsgálata 

Ellenállás, tekercs és kondenzátor párhuzamos kapcsolásának vizsgálata  

Egyfázisú váltakozó áramú teljesítmény mérése 

 

2.1.4. Váltakozó áramú villamos alapmérések II. 32 óra 

Mérések háromfázisú váltakozó áramú hálózatokban 

Feszültség és áramerősség mérése háromfázisú rendszerben 

Háromfázisú fogyasztó hatásos teljesítményének mérése 

Háromfázisú fogyasztó meddő teljesítményének mérése 
 

 

Nyári gyakorlatok 

 

10417-12  Közlekedéstechnikai gyakorlatok/Karbantartási gyakorlatok 

160 óra 

Karbantartási gyakorlatok tantárgy 160 óra 

Témakörök 

 

Mérés és előrajzolás 

Mérés és ellenőrzés 

Bonyolultabb mérő- és ellenőrző eszközök 

Előrajzolás síkban 

Térbeli előrajzolás 

Megmunkálás I. 

A kalapács használata, a nyújtás 

Egyengetés 

Hajlítás 

Vágás, harapás, faragás, vésés 

Nyírás 

Lyukasztás 

Fűrészelés 

Reszelés 

Fúrás és süllyesztés 

Kézi menetvágás 

Kötések  

Szegecselés 

Csavarozás 

Csapszegek és csapszegkötések 

Kúpos kötés 

Zsugorkötés 

Ék és ékkötés 

Retesz és reteszkötés 

Lágyforrasztás 

Fémragasztás 

Keményforrasztás 

Gázhegesztés 
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Ívhegesztés 

Megmunkálás II. 

Hántolás 

Kovácsolás és hőkezelés 

Szerszámélezés, köszörülés 

Dörzsölés (dörzsárazás) 

Esztergálás 

Marás 

Gyalulás 

Anyagvizsgálatok 

Szerkezeti anyagok csoportosítása 

Technológiai próbák 

Szakítóvizsgálat 

Keménységmérés 

Roncsolásmentes anyagvizsgálati módszerek 

Szerelés 

Kötőelemek szerelése 

Csapágyak szerelése 

Fogaskerekek szerelése 

Csőkötések szerelése 

Dugattyús motor szerelése 

Forgattyús hajtómű szerelése 

Lánc- és szíjhajtás szerelése 

Tengelykapcsolók szerelése 

Hajtóművek szerelése 

Futóművek szerelése 

Fékek szerelése 

Kormányzási rendszerek szerelése 

 

Mérési gyakorlatok tantárgy 

 

Témakörök 

Villamos méréstechnikai alapismeretek 

műszer és méréstechnikai alapfogalmak 

mérési hibák 

mérőműszerek metrológiai jellemzői 

méréshatár, méréshatár kibővítése 

a nemzetközi mértékegységrendszer alapjai 

a laboratóriumi mérések fontosabb szabályai 

érintésvédelem 

Egyenáramú villamos alapmérések 

ellenállás mérése 

A villamos teljesítmény és a villamos áram hőhatásának vizsgálata 

energiaforrások vizsgálata, mérése 

Váltakozó áramú villamos alapmérések I. 

Mérések egyfázisú váltakozó áramú hálózatban  

Váltakozó áramú villamos alapmérések II. 

Mérések háromfázisú váltakozó áramú hálózatokban 
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Diószegi Sámuel Baptista Szakgimnázium és Szakközépiskola 

 OM 100563  
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I. A szakképzés jogi háttere 

 

A szakképzési kerettanterv 

– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény,  

– a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény, 

valamint 

– az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának 

eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Kormányrendelet, 

– az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 

217/2012. (VIII. 9.) Kormányrendelet, 

– az 5552501Autótechnikus szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelményeit 

tartalmazó rendelet 

alapján készült. 

 

 

II. A szakképesítés-ráépülés alapadatai 

 

A szakképesítés-ráépülés azonosító száma:  55 525 01 

 

A szakképesítés-ráépülés megnevezése: Autótechnikus 

 

A szakmacsoport száma és megnevezése:  13. Közlekedés 

 

Ágazati besorolás száma és megnevezése:  XXII. Közlekedésgépész 

 

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 1 

 

Elméleti képzési idő aránya: 50% 

 

Gyakorlati képzési idő aránya: 50% 

 

 

 

III. A szakképzésbe történő belépés feltételei 

 

Iskolai előképzettség: érettségi vizsga 

 

 

Bemeneti kompetenciák:- 

 

Szakmai előképzettség:54 525 01 Autóelektronikai műszerész vagy  

54 525 02 Autószerelő szakképesítés 

 

Előírt gyakorlat:- 
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Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségek 

 

Pályaalkalmassági követelmények:- 

 

 

IV. A szakképzés szervezésének feltételei 

 

Személyi feltételek 

A szakmai elméleti és gyakorlati képzésben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

törvény és a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény előírásainak megfelelő 

végzettséggel rendelkező pedagógus és egyéb szakember vehet részt. 

 

Tárgyi feltételek 

A szakmai képzés lebonyolításához szükséges eszközök és felszerelések felsorolását a 

szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (szvk) tartalmazza, melynek további részletei az 

alábbiak: nincs 

 

Ajánlás a szakmai képzés lebonyolításához szükséges további eszközökre és felszerelésekre: 

 Commonrail oktatópad 

 ABS oktatópad 

 CAN hálózatok oktatásához szükséges berendezés 

 Szervokormány vizsgálatához szükséges oktatópad 

 A gépjármű világító és egyéb jelzőberendezéseinek vizsgálatához szükséges 

oktatópad 

 Klímaberendezés oktatópad 

 

V. A szakképesítés-ráépülés óraterve nappali rendszerű oktatásra 

 

A szakképző iskolai képzés összes szakmai óraszáma 1 évfolyamos képzés esetén: 1085 óra (31 

hét x 35 óra) 

A szakképző iskolai képzés összes szakmai óraszáma szabadsáv nélkül 1 évfolyamos képzés 

esetén: 976,5 óra (31 hét x 31,5 óra) 

1. számú táblázat 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma 

Szakmai 

követelmény-

modulok 

Tantárgyak 

Elméleti Gyakorlati 

heti 

óraszám 

Éves 

Óraszám 

heti 

óraszám 

10423-12 Gépjárműszerkezetek 5+1,5   201,5 



 

 349 

Járműfenntartási 

feladatok 
Szakmai számítások 1   31 

  
Gépjárműfenntartás 

gyakorlata 
  7 217 

10424-12 
Veszélyes anyagok 

kezelése 
2   62 

Járműfenntartási 

üzemvitel 

Vállalkozási 

ismeretek 
1   31 

  

Műszaki 

dokumentációs 

ismeretek 
1,5+0,5   62 

  
Számítástechnika 

gyakorlat 
  1+1,5 77,5 

10425-12 
Korszerű 

járműtechnika 
5   155 

Korszerű 

járműtechnika 

Korszerű 

járműtechnika 

gyakorlat 
  4 124 

  

Gépjármű-

elektronikai mérések 

gyakorlat 
  4 124 

Osztályfőnöki       

Összes óra 17,5 17,5 1085 

Összes óra 35 1085 

A szabadsávba kerülő órákat a táblázatban kék színnel jelöltük. 

A 2. számú táblázat „A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök 

óraszáma‖ megadja a fent meghatározott heti óraszámok alapján a teljes képzési időre 

vonatkozó óraszámokat az egyes tantárgyak témaköreire vonatkozóan is (szabadsáv nélküli 

szakmai óraszámok). 

 

Az iskolarendszeren belüli felnőttoktatás óraszámai az iskolarendszerű nappali oktatás 

óraszámaihoz képest arányosan csökkentettek a jogszabályokban előírt módon. 

 

2. számú táblázat 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma 
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Szakmai 

követelménymodul 
Tantárgyak/témakörök 

Elméleti 

órák száma 

Gyakorlati 

órák száma 

10423-12 

Járműfenntartási 

feladatok 

Gépjárműszerkezetek 201,5  

Motorok elméleti körfolyamatai és fajlagos 

mutatói. A forgattyús mechanizmus 

mozgástörvényei, erőviszonyai. 

30+10  

Otto- és dízelmotorok tüzelőanyag-ellátó 

rendszerei, elektronikus irányításuk, 

érzékelők, beavatkozók. 

35+10  

Otto- és dízelmotorok mechanikai és 

emisszió-technikai vizsgálata. 
35+7,5  

A korszerű erőátviteli rendszer elemei, 

működése és vizsgálata. 
30+14  

A gépjármű egyéb szerkezeti elemei és azok 

vizsgálata. 
30  

Szakmai számítások 31  

Motorjellemzők számítása 8  

Hajtóműjellemzők számítása 8  

Villamosjellemzők számítása 15  

Gépjárműfenntartás gyakorlata  217 

Dokumentációs ismeretek  35 

Ápolási és szervizműveletek  54 

Gépkocsi-vizsgálati műveletek  128 

10424-12 

Járműfenntartási 

üzemvitel 

Veszélyes anyagok kezelése 62  

Hulladékgazdálkodás 22  

Veszélyes anyagok kezelése és 

nyilvántartása 
18  

Anyagmozgatás, raktárgazdálkodás 22  

Vállalkozási ismeretek 31  

Adózási ismeretek. számlakészítés 15  

Munkajogi ismeretek 8  

Gazdasági társaságok 8  

Műszaki dokumentációs ismeretek 62  

Műszaki dokumentáció készítése  30+10  

Ügyfélkapcsolat 10+4  

Eszközkarbantartás 8  

Számítástechnika gyakorlat  77,5 

A rajzoló program bemutatása   10+30 

Alkatrész-kapcsolatok bemutatása, 

összeállítási rajzok készítése 
 10+14 

Szakmai összeállítási rajzok rajz-olvasása, 

rajzi kiegészítése, rajzolása 
 12+1,5 

10425-12 

Korszerű 

járműtechnika 

Korszerű járműtechnika 155  

Gépjárművek belső- és külsőkapcsolati 

rendszerei, informatikai hálózatai 
26  

Korszerű gépjárművek környezetvédel-mi, 

energetikai és közlekedésbiztonsági 

követelményei, károsanyag-csökkentő 

rendszerek. 

26  

Korszerű gépjárművek integrált 

motorirányító rendszerei 
36  
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Alternatív hajtású járművek 31  

Korszerű gépjárművek egyéb villamos 

berendezései 
36  

Korszerű járműtechnika gyakorlat  124 

Otto-motoros járművek integrált 

motorirányító rendszereinek vizsgálata és 

javítása 

 42 

Dízelmotoros járművek integrált 

motorirányító rendszereinek vizsgálata és 

javítása 

 42 

Gépjárművek egyéb korszerű elektronikusan 

irányított rendszereinek vizsgálata és javítása 
 40 

Gépjármű-elektronikai mérések gyakorlat  124 

Gépjármű-elektronikai mérések gyakorlat  40 

Elektronikai mérések gyakorlat  42 

Klímatechnika gyakorlat  42 

Osztályfőnöki  16  

  Összesen: 542,5 542,5 

Összes órák száma: 1085 

Elméleti/gyakorlati óraszámok %-os aránya: 50 % 50 % 

 

A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat 

arányának a teljes képzési idő során kell teljesülnie. 

A tantárgyakra meghatározott időkeret kötelező érvényű. 
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ELMÉLET: 

 

 

10423-12 Járműfenntartási feladatok 
 

1. Gépjárműszerkezetek                                                                              201,5 óra 

5+1,5 óra/hét 

 

1.1. A tantárgy tanításának célja 

A gépjárműszerkezetek tantárgy tanításának célja, hogy olyan elméleti ismeretek szerezzen a 

tanuló, amely alapján képes a közúti jármű szakterületen karbantartási és javítási munkákat 

ellátni és azokat irányítani. Ehhez fontos, hogy megismertessük a munkakörben elvégzendő 

feladatokat, az ahhoz szükséges tulajdonságokat, alkalmazott szakmai ismereteket, szakmai 

készségeket és képességeket. Mélyebben meg kell ismernie a korszerű gépjármű-szerkezetek 

fizikai működését, azok szerkezeti egységeit felépítését, beállításának technológiáját. 

Szakmai tárgyként alakítsa ki a műszaki életben elengedhetetlenül szükséges belső 

igényességet, lelkiismeretes és felelősségteljes munkavégzést.Mélyítse el és fejlessze a 

számítási feladatok, szerkesztések, méretezések lépéseit és a problémamegoldó készséget. 

Bizonyos témák tanítása során végzett számítások nagymértékben segítik a tanulókat abban, 

hogy az adott szerkezeti egység működésé könnyebben elsajátítsák. 

Fontos didaktikai feladat az elmélet és gyakorlat egységének biztosítása. 

A megalapozott elméleti tudás nélkülözhetetlen a gyakorlati tevékenység magas szintű 

végzéséhez. Csak magasan kvalifikált szakember képes a műszaki hibás jármű esetében a 

különböző adatbázisok és típusfüggő diagnosztikai rendszerek felhasználásával a gépkocsi 

meghibásodását megállapítani, a hibát kijavítani és kipróbált állapotban visszaadni az 

üzemeltetőnek. 

 

1.2. Kapcsolódó szakmai tartalmak 

A tantárgy komplex jellegénél fogva több közismereti és szakmai tantárggyal külső 

koncentrációs kapcsolatban van: 

matematika 

számítási-tervezési (méretezési) feladatok 

szakmai összefüggések elsajátítása 

fizika 

fizikai alapfogalmak (súrlódás, erő, gyorsulás, lassulás, forgómozgások, tömegerők) 

 

1.3. Témakörök 

 

1.3.1. Motorok elméleti körfolyamatai és fajlagos mutatói. A forgattyús 

mechanizmus mozgás-törvényei, erőviszonyai.  40óra 

Motorok elméleti körfolyamatai és fajlagos mutatói: 

Otto-motor elméleti körfolyamata 

dízel körfolyamat 

Sabathe körfolyamat 
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Otto-motor valóságos indikátordiagramja 

dízelmotor valóságos indikátordiagramja 

motorok hatásfokai 

az indikált teljesítmény és az indikált fajlagos tüzelőanyag-fogyasztás 

az effektív teljesítmény és az effektív fajlagos tüzelőanyag-fogyasztás 

motorok mechanikai hatásfokának meghatározása fogyasztásméréssel 

A forgattyús mechanizmus mozgástörvényei: 

dugattyúút meghatározása 

dugattyúsebesség meghatározása 

dugattyúgyorsulás meghatározása 

A forgattyús mechanizmus tömegkiegyenlítése: 

forgó tömegerők keletkezése 

alternáló tömegerők keletkezése 

egyhengeres motor, forgó tömegerőinek kiegyenlítése 

egyhengeres motor, alternáló tömegerőinek kiegyenlítése 

négyhengeres motor tömegkiegyenlítése 

 

1.3.2. Otto- és dízelmotorok tüzelőanyag-ellátó rendszerei, elektronikus 

irányításuk, érzékelők, beavatkozók.  45óra 

Nagynyomású közvetlen benzinbefecskendezés 

a közvetlen befecskendezésű motor lényeges jellemzői 

a keverékképzés jellemzői 

a kipufogógáz kezelése 

a befecskendező rendszer főbb elemei (jeladók, beavatkozók) 

a közvetlen befecskendezéssel elérhető előnyök 

égés és égéstermékek 

fontosabb kipufogógáz-összetevők jellemzői és kezelésük 

katalizátortechnika és lambdaszabályozás. 

A dízelmotor működésének alapelvei 

a dízelmotor szerkezeti felépítése, jellemzői, működése, teljesítményszabályozása 

égés a dízelmotor hengerében 

a dízelmotor égéstér kialakításai 

a keverékképzés jellemzői 

a dízelmotor kipufogógáz összetétele 

Forgóelosztós adagolószivattyú 

a forgóelosztós adagolószivattyú, szerkezeti felépítése működése, tüzelőanyag-szállítása 

a forgóelosztós adagolószivattyú fordulatszám-szabályozóinak szerkezeti felépítése, működése 

azelőbefecskendezés állítása 

egyéb illesztőegységek (turbónyomás, terheléstől függő szállításkezdet, hidegindítási gyorsítás) 

működése 

Elektronikus dízelszabályozás (VE EDC) 

a rendszerek szerkezeti felépítése 

a rendszerek jeladói és beavatkozói 

a rendszerek működése, szabályozási és vezérlési folyamatok 

Commonrail nyomástárolós dízel befecskendező rendszer 

alkalmazási területek 

felépítés 

működési elv 

személygépkocsiknál alkalmazott megoldások 

tüzelőanyag-ellátáskisnyomású rész 
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tüzelőanyag tápszivattyú 

tüzelőanyag-szűrő 

tüzelőanyag-ellátásnagynyomású rész 

injektorok (mágnesszelep-vezérlésű, piezo-inline injektor) 

nagynyomású szivattyúk 

Rail-cső (nagynyomású tároló) 

nagynyomású érzékelők 

nyomásszabályzó szelep 

nyomáskorlátozó (lefúvató) szelep 

porlasztó fúvókák 

nagynyomású csatlakozók és vezetékek 

a befecskendezés szabályozása 

elektronikus dízelszabályozás 

adatfeldolgozás 

befecskendezés szabályozás 

személygépkocsi dízelmotorok lambdaszabályzása 

 

1.3.3. Otto- és dízelmotorok mechanikai és emisszió-technikai vizsgálata.

  42,5 óra 

Otto-motor mechanikai vizsgálata korszerű eszközökkel (delta HC diagnosztika, 

fonendoszkópos vizsgálat) 

Otto-motor emisszió technikai vizsgálata 

Elektronikus diagnosztika 

öndiagnosztika 

fedélzeti diagnosztika (OBD) 

a diagnosztikai rendszer vezérlése 

Kipufogógáz károsanyag-kibocsátás 

fő alkotóelemek, káros összetevők 

nyers károsanyag-kibocsátást érő hatások 

Károsanyag-csökkentés 

termikus utókezelés 

kipufogógáz visszavezetés 

tüzelőanyaggőz visszatartó rendszer 

Katalizátoros kipufogógáz tisztítás 

oxidációs katalizátor 

hármas hatású katalizátor 

NOx tároló katalizátor 

lambda szabályozókör 

a katalizátor felfűtése 

A kipufogógázzal kapcsolatos törvényi előírások 

Kipufogógáz méréstechnika 

Vezérlőegység vizsgálata a gépjárműben 

dízelmotor mechanikai vizsgálata korszerű eszközökkel (fonendoszkópos vizsgálat) 

Dízelmotor emisszió technikai vizsgálata 

Károsanyag-kibocsátás motoron belüli csökkentése 

dízel befecskendezés 

kipufogógáz visszavezetés 

forgattyúház szellőztetés 

Kipufogógáz utókezelés 

NOx tároló katalizátor (NSC) 
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nitrogénoxidok szelektív katalitikus redukciója (SCR) 

részecskeszűrő 

dízel oxidációs katalizátor 

A kipufogógázzal kapcsolatos törvényi előírások 

Kipufogógáz méréstechnika, füstölésmérés 

Üzem közbeni felügyelet (fedélzeti diagnosztika) 

 

1.3.4. A korszerű erőátviteli rendszer elemei, működése és vizsgálata. 44 óra 

Korszerű súrlódásos tengelykapcsoló (kéttömegű lendkerék) 

szerkezeti felépítése, működése 

javítása, cseréje 

Félautomata nyomatékváltó 

szerkezeti felépítése 

működése 

ellenőrzése 

javítása 

Automata nyomatékváltó 

az elemi bolygómű működése, áttételek 

hidrodinamikus nyomatékváltó 

elektronikusan vezérelt automata nyomatékváltó 

szerkezete 

működése 

működésvizsgálata 

javítása 

diagnosztikai vizsgálata 

Kardántengelyek, féltengelyek 

szerkezeti felépítése 

működése 

ellenőrzése 

javítása 

Differenciálművek, osztóművek 

szerkezeti felépítése 

működése 

ellenőrzése 

javítása 

Önzáró és automatikusan záró differenciálmű 

felépítése 

működése 

 

1.3.5. A gépjármű egyéb szerkezeti elemei és azok vizsgálata. 30 óra 

Korszerű rugózási rendszerek 

felépítése 

működése 

javítása, cseréje 

Korszerű lengéscsillapító rendszerek 

Felépítése, működése 

Fékszerkezetek 

Dobfékes kerékfékszerkezetek 

felépítése 
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a dobfékek előnyei, hátrányai 

a dobfékek szerkezeti részei 

a dobfék működése 

a dobfék típusa 

a hidraulikusműködtetésű dobfékek fékpofa után-állítása 

rögzítőfék hidraulikus működésű fékszerkezetekhez 

hidraulikus működtetésű dobfékek karbantartása 

Tárcsafék 

felépítése 

a tárcsafék előnyei, hátrányai 

a tárcsafék szerkezeti részei 

a tárcsafék működése 

a tárcsafék típusai 

hidraulikus működtetésű tárcsafékek karbantartása, javítása 

Fékrásegítők és idegen erővel működtetett rendszerek 

vákuumos fékrásegítők 

vákuumszivattyúk 

hidraulikus és sűrített levegős fékrásegítők 

Gépjárművek menetstabilizáló rendszerei 

a gépkocsi haladásának fizikai alapjai 

blokkolásgátló rendszer (ABS) 

kipörgés-gátló rendszer (ASR) 

elektronikus stabilitás szabályzó rendszer (ESP) 

automatikus fékműködtetés 

elektromechanikus és elektrohidraulikus fékműködtetés 

Légfékrendszerek 

energiaellátás és tárolás 

olaj és vízleválasztó szerelvények 

nyomásszabályzó 

fagymentesítők, légszáritók 

védőszelepek 

légtartályok csövek és csőkötések 

üzemi fékrendszer 

pótkocsi fékezése 

rögzítőfék rendszer 

Tartós lassítófékek, retarderek 

 

1.4. A tantárgyértékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti értékeléssel. 

 

 

2. Szakmai számítások   31 óra 

 

2.1. A tantárgy tanításának célja 

A szakmai számítások tantárgy tanításának célja, hogy olyan elméleti ismereteket szerezzen a 

tanuló, amely alapján képes a gépjárműszerkezetek és a korszerű járműtechnika tantárgy 

tárgyköreihez kapcsolódó elméleti ismereteket mélyebben elsajátítani. Egy adott témához 

kapcsolódó számítási feladat elvégzésével nagy segítséget adhatunk a tanuló számára az adott 
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elméleti kérdés könnyebb megértéséhez, illetve az elméleti ismeretek tartósságához, amivel egy 

nagyon fontos didaktikai alapelvet valósítunk meg.Ehhez fontos, hogy a tanulók megismerjék 

az adott szerkezeti egységekhez tartozó jellegzetes, szakma specifikus számítási 

feladatokat.Szükséges továbbá az is, hogy segítse a tanulót a logikus gondolkodás a 

problémamegoldó képességének fejlesztésében, ami az adott munkakör betöltéséhez 

nélkülözhetetlenül szükséges. Fontos, hogy a tanulók fejlesszék számolási készségüket is, ami 

az adott munkakörben elvégzendő feladatok elvégzéséhez is nagy segítséget nyújthat. Szakmai 

tárgyként alakítsa ki a műszaki életben elengedhetetlenül szükséges belső igényességet, 

lelkiismeretes és felelősségteljes munkavégzést. 

A szakmai számítási ismeretek biztos tudása segíthet a hibafeltárásban is. 

 

 

2.2. Kapcsolódó szakmai tartalmak  

matematika 

fizika 

mechanika 

gépelemek 

elektrotechnika 

elektronika 

gépjárműszerkezetek 

gépjármű-villamosságtan 

 

2.3. Témakörök 

 

2.3.1. Motorjellemzőkszámítása  8 óra 

Motorjellemzők számítása: égéstér, sűrítési tér, löket-furat arány 

Motorvezérlés vezérlési időpontok, szelepnyitási időpontok, agáz áramlási sebessége, 

szelepnyitási keresztmetszet 

A dugattyú mozgásegyenletei: dugattyú elmozdulás, dugattyú út, dugattyú sebesség 

A dugattyúra ható erők, gázerők és alternáló tömegerők 

A motor teljesítményének meghatározása 

Mérések motorfékpadon: effektív középnyomás, fajlagos tüzelőanyag-fogyasztás 

Motorok mechanikai hatásfokának meghatározása fogyasztásméréssel, hengerkikapcsolással 

Tüzelőanyag-fogyasztás, levegőszükséglet, kenőolaj-fogyasztás számítása. 

 

2.3.2. Hajtóműjellemzőkszámítása  8 óra 

Tengelykapcsolóval átvihető nyomaték, tengelykapcsoló-tárcsa kiválasztása 

A jármű menetellenállásai és azok teljesítményszükségletei 

Menetteljesítmény és vonóerő görbe meghatározása 

Futómű jellemzők számítása. 

Kormányművek áttétele 

Fékezéssel kapcsolatos számítások: tárcsafék dobfék erőviszonyai 

 

2.3.3. Villamosjellemzők számítása  15 óra 

Elektrotechnikai alapfogalmak, törvények, szabályok ismertetése 

Szuperpozíció tétele, alkalmazása 

A kondenzátor töltési és kisütési folyamata, és az azzal kapcsolatos számítások 
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Az induktivitás fogalma. A tekercs ki- és bekapcsolási jelenségei 

Akkumulátorral kapcsolatos feladatok 

Gyújtással kapcsolatos feladatok 

Indítómotorral kapcsolatos feladatok 

Generátorral kapcsolatos feladatok 

Befecskendezéssel kapcsolatos feladatok 

Félvezető diódákkal kapcsolatos feladatok 

Tranzisztoros alapkapcsolásokkal kapcsolatos számítások 

 

2.4. A tantárgyértékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti értékeléssel. 
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10424-12  Járműfenntartási üzemvitel 

 
3. Veszélyes anyagok kezelése 62 óra 

2 óra/hét 

 

3.1. A tantárgy tanításának célja 

A veszélyes anyagok kezelés című tantárgy célja, hogy a tanulókkal megismertessék az emberi 

egészség védelme, a természeti és az épített környezet megóvása, a fenntartható fejlődés 

biztosítása és a környezettudatos magatartás kialakítását a hulladékgazdálkodás eszközeivel. 

A természeti erőforrásokkal való takarékoskodás, a környezet hulladék által okozott 

terhelésének minimalizálása, szennyezésének elkerülése érdekében a hulladékkeletkezés 

megelőzése (a természettől elsajátított anyag minél teljesebb felhasználása, hosszú élettartamú 

és újrahasználható termékek kialakítása). 

A képződő hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentése, a keletkező hulladék 

minél nagyobb arányú hasznosítása, a fogyasztás-termelés körforgásban tartása, a nem 

hasznosuló, vissza nem forgatható hulladék környezetkímélő ártalmatlanítása. 

Ismerjék meg az anyagmozgató rendszerek helyét szerepét a logisztikai rendszerben.Továbbá a 

raktár épületek és a tárolási rendszerek kialakítására vonatkozó előírásokat. Ismerjék meg a 

raktározással és az anyagmozgatással kapcsolatos legfontosabb alapfogalmakat, a raktározási 

rendszereket, azok eszközeit és elemeit, azon kívül a raktározási folyamatok irányítását. 

 

3.2. Kapcsolódó szakmai tartalmak  

Gépjárműszerkezetek 

Gépjárműfenntartás gyakorlata 

Vállalkozási ismeretek 

 

3.3. Témakörök 

 

3.3.1. Hulladékgazdálkodás      22óra 

A hulladékgazdálkodási törvény (2000. év XLIII. tv.) hatálya 

Alapfogalmak 

A hulladékgazdálkodás alapelvei 

A hulladékgazdálkodás általános szabályai 

A gyártó kötelezettségei 

A forgalmazó kötelezettségei 

A fogyasztó kötelezettségei 

A hulladék termelőjének, birtokosának kötelezettségei 

Hulladékkezelés 

Hulladékgyűjtés- és begyűjtés 

Hulladékszállítás 

A hulladék behozatala, kivitele és átszállítása 

Hulladékhasznosítás 

Hulladékártalmatlanítás 

 

3.3.2. Veszélyes anyagok kezelése és nyilvántartása  18óra 
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A veszélyes hulladék fogalma 

A veszélyes hulladék keletkezése 

A veszélyes hulladék birtokosának kötelezettségei 

A külön jogszabályokban kihirdetett hulladékjegyzékekben nem szereplő, vagy ismeretlen 

összetételű hulladékot veszélyességének megállapítása 

A veszélyes hulladék tárolására vonatkozó törvényi előírások 

A veszélyes hulladék birtokosának kötelessége a veszélyes hulladék sorsát (keletkezését, 

gyűjtését, szállítását, kezelését, átadását, átvételét) illetően 

Hulladékgazdálkodási terv 

A szolgáltatásból keletkezett veszélyes hulladékot termelő kötelességei 

gyűjtés 

begyűjtés 

szállítás 

ártalmatlanítás 

díjfizetési kötelezettség 

Veszélyes hulladék kezelésének engedélyezése 

Veszélyes hulladékok kivitelére és behozatalára vonatkozó jogszabályok(Bázeli Egyezmény) 

 

3.3.3. Anyagmozgatás, raktárgazdálkodás    22 óra 

Anyagmozgató rendszerek helye és szerepe a logisztikai rendszerben 

Alapfogalmak 

termék egyed 

teheregység 

mozgatási egység 

továbbítási egység 

egységrakomány 

Az anyagmozgatás sajátosságai 

Anyagmozgató eszközök 

Kézi anyagmozgató eszközök 

Anyagmozgató gépek 

Az anyagáramlás jellemzője 

Raktározási rendszerek és folyamatok 

A raktározási rendszer kapcsolatai 

A raktározási rendszer eszközei és elemei 

beszállító gépek 

kiszállító gépek 

rakodóeszközök 

ellenőrző berendezések 

belső szállító eszközök 

tárolóeszközök, berendezések 

Raktárépületek kialakítása 

Darabáru raktározási rendszerek 

egyedi darabárukat tároló 

egységrakományokat tároló 

Tárolási rendszerek 

állvány nélküli 

állványos statikus tároló rendszer 

állványos dinamikus tároló rendszer 

A FIFO elv alkalmazása 

Komissiózás 
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Raktári folyamatok irányítása 

Csomagolás 

 

 

3.4. A tantárgyértékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti értékeléssel. 

 

 

4. Vállalkozási ismeretek 31 óra 

 

4.1. A tantárgy tanításának célja 

A tanulók többsége a képesítő vizsga megszerzését követően munkaviszonyt létesít. 

A témakör keretében a tanulók alapfogalmakat, továbbá olyan fontos ismereteket sajátítanak el, 

amely a munkaviszony létesítésekor, valamint a már létrejött munkaviszony folyamán 

segítségükre lehet. Sajnálatos módon manapság a munkáltatók kihasználják a munkavállalók 

munkaviszonnyal kapcsolatos jogaik ismeretének hiányosságait. Ezen ismeretek hiánya a 

legtöbb esetben a munkavállalót hátrányosan érinti. 

A tanulók az iskolapadból kikerülve munkát vállalnak, vállalkozók lesznek, a munkáltató a 

munkabérből adót, járulékot von le, a vállalkozó adót fizetni köteles. 

A témakör elsajátítása azt a célt szolgálja, hogy a tanulók az adózással kapcsolatos alapvető 

fogalmakat, valamint az egyes adófajtákat alapjaiban megismerjék. 

A tananyag oktatásának célja: A tanulóknak rálátást biztosítani az egyes vállalkozási formák 

előnyeire, hátrányaira, kockázataira. Alapvető ismereteket átadni az egyes társasági formák 

alapításával, működésével kapcsolatban. 

Az alábbiakban felsorolt témaköröket, fogalmakat a tanár döntése szerinti mélységben 

mindenképpen tanácsos a tanulóknak elmagyarázni, gyakorlati példán keresztül bemutatni. 

 

4.2. Kapcsolódó szakmai tartalmak  

Gépjárműfenntartás gyakorlata 

Műszaki dokumentációs ismeretek 

Számítástechnika gyakorlat 

 

4.3. Témakörök 

 

4.3.1. Adózási ismeretek, számlakészítés    15 óra 

Adóhatóságok, az egyes adóhatóságok feladatai 

Általános forgalmi adó 

Az adó alanya, tárgya, mértéke 

Alanyi adómentesség 

Mentesség az adó alól 

Az adóalany bizonylat kibocsátási kötelezettsége 

Nyugta kötelező tartalmi elemei 

A számla kötelező tartalmi elemei, számlakibocsátás gyakorlati példán keresztül bemutatva 

Bizonylat kibocsátási kötelezettség elmulasztása esetén alkalmazandó szankciók 

Személyi jövedelemadó az adó alanya, mértéke 

Adóelőleg számítása 
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Levonások a munkabérből 

Egyéni vállalkozó adózási formái 

Vállalkozói személyi jövedelemadó 

Átalányadó. 

Társasági adó 

Adóelőleg fizetési kötelezettség 

Egyszerűsített vállalkozói adó 

Az adó választásának feltételei 

Az adóelőleg fizetése, az adó bevallása 

Kisvállalkozások tételes adója, ezen adózási forma választásának feltételei 

Helyi adók 

 

4.3.2. Munkajogi ismeretek      8óra 

A munkaviszony alanyai 

Munkaviszony létesítése,munkaszerződés tartalmi elemei 

Munkáltató tájékoztatási kötelezettsége 

Próbaidő kikötés, szabályai 

Munkaköri leírás 

A munkaviszony megszűnése, megszüntetése 

Felmondási idő, végkielégítés 

Eljárás a munkaviszony megszűnése, megszüntetése esetén 

Munkáltató, munkavállaló jogai, kötelezettségei 

Munka díjazása. Alapbér, bérpótlékok 

Béren kívüli juttatások 

Készenlét 

Rendkívüli munka 

Munkaidő, pihenőidő 

Rendes szabadság 

Alapszabadság, pótszabadság 

 

4.3.3. Gazdasági társaságok      8óra 

Gazdasági társaságok csoportosítása 

Gazdasági társaságok közös szabályai 

Létesítő okiratok fajtái, tartalmi követelményei 

Gazdasági társaságok vezető tisztségviselőire vonatkozó szabályok 

Az egyes társaságok tőkeigénye 

Korlátolt felelősségű társaság fogalma, alapítása, működése 

Az ügyvezető, a taggyűlés hatásköre 

Részvénytársaság fogalma, alapítása 

A részvénytársaság működési formáinak meghatározása 

Különbség a nyilvánosan, illetve zártkörűen működő részvénytársaság között 

A részvény fogalma, jellemzői fajtái. Osztalék 

Betéti társaság fogalma, alapítása, működése 

Hasonlóság, különbség a betéti társaság és az egyéni vállalkozás között 

Gazdasági társaságok megszüntetése, végelszámolás, felszámolás 

Egyéni vállalkozás alapítása, működése 

Az egyéni vállalkozás alapítását kizáró okok 

Az egyéni vállalkozás működésének jellemzői 

Egyéni vállalkozás megszűnése, megszüntetése 
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5. Műszaki dokumentációs ismeretek 62 óra 

2 óra/hét 

 

5.1. A tantárgy tanításának célja 

A műszaki dokumentációs ismeretek tantárgy tanításának célja, hogy megismerjék a tanulók a 

különböző munkafeladatok közben felmerülő dokumentumok, tanúsítványok fajtáit azok helyes 

kitöltésének módját. Tudják használni a különböző adatbázisokat, gyári alkatrész azonosítókat. 

Legyen képes egy adott gépjármű villamos hálózatának beazonosítására az adatbázisból 

kiválasztott villamos kapcsolási rajza alapján. 

Legyen képes a személygépkocsi különböző szerkezeti egységeinek hibáinak feltárására, 

javítására, különböző szerkezeti egységeinek cseréjére, környezetvédelmi és egyéb szerkezeti 

részek működésvizsgálatára. 

Ismerje meg a munkaköréhez kapcsolódó hivatalos ügyeket, és azok intézésének rendjét, 

továbbá a diagnosztikai műszerek kalibrálásával és hitelesítésével kapcsolatos feladatokat. 

 

5.2. Kapcsolódó szakmai tartalmak  

Gépjárműszerkezetek 

Gépjárműfenntartás gyakorlata 

Számítástechnika gyakorlat 

 

5.3. Témakörök 

5.3.1. Műszaki dokumentáció készítése  40 óra 

A gépjármű forgalomba helyezési, forgalomban tartási és időszakos műszaki vizsgáztatási 

dokumentumainak elkészítése 

forgalomba helyezésre vonatkozó dokumentumok 

forgalomban tartásra vonatkozó dokumentumok 

járművizsgáztatásra vonatkozó dokumentumok 

környezetvédelmi vizsgálatra vonatkozó dokumentumok 

tanúsítványok 

Gépjármű adatbázisok használata 

nyomtatott adatbázisok 

számítógépes adatbázisok (Autodata) 

Gépjármű és főegységeinek azonosítása 

alvázszám azonosítása 

motorszám azonosítása 

Általános gépjármű adatbázisok használata 

számítógépes adatbázisok kezelése, adatok kinyerése 

adatbázisok tartalma 

adott gépjármű beazonosítása, adatainak munkadokumentumba való kinyerése 

Gyári alkatrész azonosító adatbázisok kezelése 
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az alkatrész azonosítás logikai sorrendje 

nyomtatott alapú adatbázisok 

elektronikus adatbázisok 

Autóvillamossági kapcsolási rajz és adatgyűjtemények összeállítása 

adott gépjármű villamos hálózatának beazonosítása a villamos kapcsolási rajza alapján 

villamos szerkezeti egységek azonosítása 

villamos hálózat csatlakozóponti azonosítása Autodata dokumentáció alapján 

Járműjavítási utasítások kezelése 

járműjavítási, beállítási utasítások kezelése, értelmezése 

Futómű- járműkerék és gumiabroncs adatbázisok kezelése 

futómű adatok azonosítása 

adott típusra előírt kerékpánt és gumiabroncs azonosítása, kiválasztása 

Gépjármű kárfelvételi, biztosítási és értékesítési dokumentációi 

biztosítási, kárfelvételi dokumentáció kezelése (Audatex) 

értékesítési dokumentáció (Eurotax) 

használt gépjárművek állapotlapjai 

A gépjármű és fődarabjainak bontási technológiájának dokumentációi 

a tulajdonjog ellenőrzése  

a gépjármű okmányainak ellenőrzése 

bontási szerződés 

a hatóságok felé tett intézkedések 

veszélyes anyagok kezelése, adminisztrációja 

 

5.3.2. Ügyfélkapcsolat  14 óra 

Munkaköréhez kapcsolódó hivatalos ügyeket intéz 

Hivatalos levelezést folytat 

Hivatalos okmányokat tölt ki 

Szavatossági ügyeket kezel 

reklamációval kapcsolatos ügyeket intéz 

Szükség esetén hatósági, szakértői eljárást kezdeményez és az eljárás eredménye szerint 

rendezi a reklamációt 

Szakmai rendezvényeken vesz részt 

Együttműködik a hatóságokkal, szakmai szervezetekkel 

Ügyfélszolgálati teendőket lát el 

Felméri az ügyfelek igényeit 

Szakmai tanácsokat ad az ügyfeleknek, partnereknek 

 

5.3.3. Eszközkarbantartás  8 óra 

Eszközkarbantartási műveletek 

Mérőműszerek kalibrációjának figyelemmel kísérése 

Mérőműszerek hitelesítésének figyelemmel kísérése 

Diagnosztikai szoftverfrissítések figyelemmel kísérése 

Elektronikus adatbázis szoftverek frissítése 

Mérőeszközök, mérőműszerek karbantartása, cseréje 

Emelőgép karbantartás 

Egyéb diagnosztikai berendezések és készülékek karbantartása 
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A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

10425-12 Korszerű járműtechnika 

6. Korszerű járműtechnika 

 155 óra 

5 óra/hét 

 

6.1. A tantárgy tanításának célja 

A korszerű járműtechnika tantárgy tanításának célja, hogy oktatásuk során a tanulók 

olyan elméleti ismeretek szerezzenek, amelyek felhasználásával képesek lesznek a 

legkorszerűbb közúti járművek elektronikusan irányított rendszereinek karbantartására, 

hibakeresési és javítási munkáinak ellátására és e tevékenységek irányítására.  

Fontos feladat, hogy a tanulókkal megismertessük a technikus munkakörben elvégzendő 

feladatok egy részét, kialakítsuk bennük az ezek végrehajtásához szükséges 

tulajdonságokat, alkalmazott szakmai ismereteket, szakmai készségeket és képességeket.  

E tantárgy oktatásának eredményeként a tanulóknak kellő mélységben meg kell 

ismerniük a korszerszerű elektronikusan irányított rendszerek felépítését, működését, 

valamint a vizsgálati-, javítási-, karbantartási- és beállítási műveletekhez szükséges 

elméleti alapokat. 

Törekedni kell arra, hogy e szakmai elméleti tantárgy oktatása is segítse a műszaki 

életben elengedhetetlenül szükséges belső igényesség, lelkiismeretesség és 

felelősségteljes munkavégzés igényének kialakulását. 

A korszerű járműtechnika tantárgy (is) mélyítse el és fejlessze a rendszerben való 

gondolkodás képességét, továbbá elméleti oldalról alapozza meg a HV, a PHV, EV és 

egyéb alternatív hajtású rendszerekkel kapcsolatos új munkavédelmi előírásokat. A 

tantárgy egyes témaköreinek feldolgozása során végzett számítások nagymértékben 

segíthetik a tanulókat abban, hogy mélyebben megértsék egy rendszerelem, vagy a 

rendszer működését, esetleg egy számukra új, szigorú munkavédelmi előírás, vagy mérési 

eljárás indokát.  

Fontos didaktikai feladat e tantárgy oktatásánál is az elmélet és gyakorlat egységének 

biztosítása. 

 

6.2. Kapcsolódó szakmai tartalmak  

A tantárgy komplex jellegénél fogva több közismereti, szakmai alapozó és szakmai 

tantárggyal külső koncentrációs kapcsolatban van: 

matematika 

algebra 

trigonometria 

fizika 

elektromosságtan 

hőtan 

mechanika 

fénytan 

 

 

10416-12 Közlekedéstechnikai alapok modul 
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mechanika 

gépelemek-géptan 

elektrotechnika-elektronika 

 

10417-12 Közlekedéstechnikai gyakorlatok modul 

karbantartási gyakorlatok 

mérési gyakorlatok 

 

10421-12 Autószerelő feladatai 

gépjárműszerkezettan 

gépjármű-villamosságtan 

szerelési gyakorlat 

 

10422-12 Járműdiagnosztika 

járműdiagnosztika 

járműdiagnosztika gyakorlata  

 

6.3. Témakörök 

 

6.3.1. Gépjárművek belső- és külsőkapcsolati információátviteli rendszerei, 

informatikai hálózatai  26 óra 

A gépjárművek elektronikus irányítóegységei közötti kommunikáció szükségessége 

és lehetőségei 

az ECU-k közötti kommunikáció szükségessége  

párhuzamos „sokvezetékes‖ információátvitel lényege és jellemzői 

soros digitális információátvitel lényege, jellemzői és alkalmazásának előnyei 

Digitálistechnikai alapfogalmak 

analóg és digitális jelek értelmezése – analóg és digitális jelátvitel 

számolás tízes és kettes számrendszerekben, bitek és bájtok 

analóg jelek digitalizálása – analóg-digitális átalakítók 

A busz rendszerek osztályozása, általános felépítése, működése, kialakítása és a 

CAN-busz rendszer üzenetformátuma 

a busz rendszerek osztályozása adatátviteli sebesség szempontjából 

aCAN-adatbusz rendszer általános felépítése, jellemzői 

a busz rendszerek kialakítása üzenetfogadás és küldés 

a CAN adatbusz rendszerek üzenetformátuma 

A leggyakrabban alkalmazott adatátviteli rendszerek 

kis adatátviteli sebességű CAN – LowSpeed CAN 

nagy adatátviteli sebességű CAN rendszer – HighSpeed CAN 

multiplex kommunikációs rendszerek – CAN topológia 

informatikai hálózatok, infotainment rendszerek 

 

6.3.2. Korszerű gépjárművek környezetvédelmi,energetikai és 

közlekedésbiztonsági követelményei, károsanyag emisszió csökkentő 

rendszerek   26 óra 

A korszerű gépjárművekkel szemben támasztott követelmények 

környezetvédelmi szempontok és követelmények 

energetikai szempontok és követelmények 
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közlekedésbiztonsági szempontok és követelmények 

A gépjármű környezetkárosító hatása 

a környezetkárosítás területei (légszennyezés, zajszennyezés, 

területmegosztás, közlekedési balesetek, veszélyes hulladékok 

keletkezése) 

Otto-motorok füstgázösszetétele 

dízelmotorok füstgázösszetétele 

akárosanyag összetevők jellemzői és hatásuk a környezetre 

hatósági előírások 

Károsanyag-emissziócsökkentő rendszerek 

kipárolgás-gátló rendszerek 

füstgáz-visszavezető rendszerek 

Otto-motorok katalizátoros füstgáz utókezelése, a hármas hatású katalizátor 

optimális működésének feltételei 

rétegezett keverékképzésű Otto-motorok füstgáz-utókezelése (NSC)   

dízelmotorok füstgáz-utókezelésének módjai (DOC, DPF, SCR)  

 

6.3.3. Korszerű gépjárművek integrált motorirányító rendszerei  36 óra 

Motorirányító rendszerek jeladói 

hőmérséklet jeladók felépítése, működése és jellemzői 

mozgás és helyzetérzékelő jeladók felépítése, működése és jellemzői 

légnyelésmérők és nyomásszenzorok felépítése, működése és jellemzői 

lambdaszondák és kopogásszenzorok felépítése, működése és jellemzői 

gázpedálszenzorok felépítése, működése és jellemzői 

Otto-motoros járművek integrált motorirányító rendszerei 

célok és követelmények 

korszerű gyújtóberendezések felépítése és működése 

Otto-motorok kopogásmentesítő rendszerei, szívó és feltöltős motorok 

kopogásmentesítése 

kisnyomású (szívócsatorna) benzinbefecskendezéssel megvalósított integrált 

motorirányító rendszerek felépítés és működés 

alambda-szabályzókör felépítése és működése, 

nagynyomású (közvetlen) benzinbefecskendezéssel megvalósított integrált 

motorirányító rendszerek felépítés és működés, homogén és rétegzett 

keverék képzése 

Otto-motorok levegőellátó rendszerei, turbófeltöltés folyamata és 

szabályozása 

nitrogénoxid-tároló katalizátor (NSC) felépítése, működése és 

regenerálásának folyamata 

változtatható paraméterű töltetcsere mechanizmusok (pl. VVT-i) felépítése és 

működése 

gyakorlatban megvalósított integrált motorirányítók (pl. GM-Multec, Bosch-

ME, Bosch-MED, Denso-TCCS) felépítése működése és villamos 

hálózatainak elemzése 

Dízelmotoros járművek integrált motorirányító rendszerei 

célok és követelmények 

elektronikusan irányított forgóelosztós dízelbefecskendező rendszerek (VE-

EDC) felépítése működése és jellemzői   

adagoló-porlasztós dízelbefecskendező rendszerek (UIS) felépítése működése 

és jellemzői   
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közös nyomásterű dízelbefecskendező rendszerek (CR) felépítése működése 

és jellemzői 

dízelmotorok töltésellátó rendszerei, az összetett, illetve többlépcsős 

turbófeltöltés folyamata szabályozása, a korszerű f feltöltők 

dízelmotorokkárosanyag-emisszó csökkentő rendszerei, dízel oxidációs 

katalizátor (DOC), nitrogénoxid tároló katalizátor (NSC), szelektív 

katalitikus redukciós katalizátor (SCR) és dízel részecskeszűrő (DPF) 

gyakorlatban megvalósított integrált motorirányítók (pl. Bosch VE-EDC, VW 

PD, Bosch CR, Denso-CR) felépítése működése és villamos 

hálózatainak elemzése 

 

6.3.4. Alternatív hajtású járművek   31 óra 

Alternatív tüzelőanyagok és jellemzőik 

alapfogalmak, környezetvédelmi és fogyasztáscsökkentési (széndioxid-

emisszió csökkentési) célú egyéb eljárások 

fosszilis tüzelőanyagok 

megújuló tüzelőanyagok 

Otto-motorok alternatív tüzelőanyagai és jellemzői 

az alternatív tüzelőanyagokkal működő Otto-motoros rendszerek felépítése, 

működése és jellemzői 

dízelmotorok alternatív tüzelőanyagai és jellemzőik 

az alternatív tüzelőanyagokkal működő dízelmotoros rendszerek felépítése, 

működése és jellemzői 

Hibridhajtású járművek (HV, PHV) 

a hibridhajtás lényege, fő célok és jellemzők 

hibrid alap-üzemmódok 

a hibridizálás mértéke (mikro-, mild-, full-, és plugin-hibrid rendszerek)   

hibridhajtás-konstrukciók 

soros hibridhajtás (S-HEV) 

párhuzamos hibridhajtás (P-HEV) 

vegyes hibridhajtás (PS-HEV) 

nyomatékosztó (teljesítményosztó) vegyes hibridhajtás 

hibridhajtású járművek villamos hálózata 

néhány gyakorlatban megvalósított hibridhajtású jármű bemutatása (pl. 

Toyota Prius 1, Honda CRZ IMA, Peugeot HYbrid4, Toyota Prius 3 

Plugin) 

az energiamonitor felépítése és információs rendszere 

a hibridhajtású járművekkel kapcsolatos munkavédelmi ismeretek  

Tisztán elektromos hajtású járművek (EV) 

hajtáslánc elrendezési módok, a hajtáslánc főbb elemei, azok szerkezete és 

működése 

az alkalmazható akkumulátor típusok és azok jellemzői 

a telep beépítése, hűtése és elektronikus felügyelete 

a telep töltése külső forrásról 

néhány gyakorlatban megvalósított EV bemutatása (pl. Reva, Mitsubishi i-

MiEV, DaimlerSmart ED)  

az EV járművek működése különböző üzemmódokban 

az EV járművek menetstabilizáló és kényelmi berendezései 

 

6.3.5. Korszerű gépjárművek egyéb villamos berendezései 36 óra 
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6.3.6.  

Elektronikusan irányított termomenedzsment rendszerek 

elektronikusan irányított motor-és utastérfűtési és hűtési rendszerek feladata, 

alkalmazásának előnyei 

atermomenedzsment rendszer felépítése, működése és jellemzői 

Elektronikus erőátvitel (hajtás) szabályozás 

a rendszer feladata, alkalmazásának előnyei 

az elektronikusan irányított hajtásszabályzó rendszerek (robotizált és a két-

tengelykapcsolós nyomatékváltók) felépítése, működése és jellemzői 

Aktív felfüggesztési, utaskényelmi és járműstabilizáló rendszerek 

az elektronikus utaskényelmi és járműstabilizáló rendszerek (ESP, VSC) 

feladata, alkalmazásának előnyei 

egy gyakorlatban megvalósított utaskényelmi rendszer (pl. utas-tájékoztató 

r.), felépítése működése és villamos hálózatainak elemzése 

gyakorlatban megvalósított járműstabilitási rendszerek (pl. Bosch ESP, 

Toyota VSC, Hyundai LDWS és/vagy PSS), felépítése működése és 

villamos hálózatainak elemzése 

az aktív felfüggesztő rendszerek feladata, alkalmazásának előnyei, felépítése 

és működése  

Elektromos szervokormányok (EPS) 

a szervokormányok feladata, az elektromos szervokormány, alkalmazásának 

előnyei 

az EPS felépítése, működése és jellemzői 

félaktív és aktív szervokormányok, biztonsági és asszisztens funkciók 

gyakorlatban megvalósított passzív, félaktív és aktív elektromos 

szervokormányok (pl. Toyota EPSrdd, ZF Servotronic 2, Audi A4 

Dynamiklenkung), felépítése működése és villamos hálózatainak 

elemzése  

Haszongépjárművek elektronikusan irányított fékberendezései (EBS) 

az EBS alkalmazásának előnyei 

a rendszer felépítése működése és funkciói  

egy gyakorlatban megvalósított elektronikusan irányított légfékberendezés 

(pl. Volvo FH16 ) felépítése működése és villamos hálózatainak 

elemzése  

Gépjárművek korszerű világító és jelzőberendezései 

a világító és jelzőberendezésekre vonatkozó hatósági előírások 

nagynyomásúgázkisülőlámpás fényszórók felépítése és működése 

automatikus fényszóróállító rendszer feladata, felépítése és működése 

dinamikus és statikus kanyarlámák felépítése és működése  

adaptív és kameravezérelt adaptív világítórendszerek, szerkezeti egységei és 

fényforrásai  

egy gyakorlatban megvalósított korszerű világítóberendezéssel rendelkező 

jármű (pl. Opel Insignia) felépítése működése és villamos 

hálózatainak elemzése  

Utasvisszatartó (SRS) és gyalogosvédelmi rendszerek 

aktív és passzív biztonsági rendszerek 

biomechanikai és ergonómiai szempontok figyelembe vételével kialakított 

jármű 

utasvisszatartó rendszerek (SRS) feladata, felépítése és működése 

gyalogosvédelmi rendszerek felépítése és működése  
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egy gyakorlatban megvalósított utasvisszatartó és gyalogosvédelmi 

rendszerrel felszerelt jármű működése és villamos hálózatainak 

elemzése 
 

 

6.4. A tantárgyértékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
 

 

GYAKORLAT: 
 

1. Gépjárműfenntartás gyakorlata 217óra 

7 óra/hét 

 

1.1. A tantárgy tanításának célja 

A gépjárműfenntartás gyakorlata tantárgy tanításának célja, hogy a gyakorlatban ismerjék 

meg a tanulók a gyakorlati munkafeladatok közben felmerülő dokumentumok, 

tanúsítványok fajtáit azok helyes kitöltésének módját. Tudják használni a különböző 

adatbázisokat, gyári alkatrész azonosítókat. 

Legyen képes egy adott gépjármű villamos hálózatának beazonosítására az adatbázisból 

kiválasztott villamos kapcsolási rajza alapján. 

Ismerje meg gyakorlatban a gépkocsi legfontosabb vizsgálati és szervizműveleteit. 

Legyen képes a személygépkocsi különböző szerkezeti egységeinek hibáinak feltárására, 

javítására, különböző szerkezeti egységeinek cseréjére, környezetvédelmi és egyéb 

szerkezeti részek működésvizsgálatára. 

 

1.2. Kapcsolódó szakmai tartalmak 

gépjárműszerkezetek 

 

1.3. Témakörök 

 

1.3.1. Dokumentációs műveletek  35 óra 

A gépjármű forgalomba helyezési, forgalomban tartási és időszakos műszaki 

vizsgáztatási dokumentumai 

forgalomba helyezésre vonatkozó dokumentumok 

forgalomban tartásra vonatkozó dokumentumok 

járművizsgáztatásra vonatkozó dokumentumok 

környezetvédelmi vizsgálatra vonatkozó dokumentumok 

tanúsítványok 

Gépjármű adatbázisok használata 

nyomtatott adatbázisok 

számítógépes adatbázisok (Autodata) 

Gépjármű és főegységeinek azonosítása 
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alvázszám azonosítása 

motorszám azonosítása 

Általános gépjármű adatbázisok használata 

számítógépes adatbázisok kezelése, adatok kinyerése 

adatbázisok tartalma 

adott gépjármű beazonosítása, adatainak munkadokumentumba való 

kinyerése 

Gyári alkatrész azonosító adatbázisok kezelése 

az alkatrész azonosítás logikai sorrendje 

nyomtatott alapú adatbázisok 

elektronikus adatbázisok 

Autóvillamossági kapcsolási rajz és adatgyűjtemények használata 

adott gépjármű villamos hálózatának beazonosítása a villamos kapcsolási 

rajza alapján 

villamos szerkezeti egységek azonosítása 

villamos hálózat csatlakozóponti azonosítása Autodata dokumentáció 

alapján 

Járműjavítási utasítások kezelése 

járműjavítási, beállítási utasítások kezelése, értelmezése 

Futómű- járműkerék és gumiabroncs adatbázisok kezelése 

futómű adatok azonosítása 

adott típusra előírt kerékpánt és gumiabroncs azonosítása, kiválasztása 

Gépjármű kárfelvételi, biztosítási és értékesítési dokumentációi 

biztosítási, kárfelvételi dokumentáció kezelése (Audatex) 

értékesítési dokumentáció (Eurotax) 

használt gépjárművek állapotlapjai 

A gépjármű és fődarabjainak bontási technológiájának dokumentációi 

a tulajdonjog ellenőrzése  

a gépjármű okmányainak ellenőrzése 

bontási szerződés 

a hatóságok felé tett intézkedések 

veszélyes anyagok kezelése, adminisztrációja 

 

1.3.2. Ápolási és szervizműveletek  54 óra 

Ápolási műveletek 

alsómosás 

felsőmosás 

motormosás 

belső kárpittisztítás 

kenési műveletek 

különféle szintellenőrzések és utántöltések 

Szervizműveletek 

„0‖ revízió 

garanciális felülvizsgálatok, 

időszakos karbantartási vizsgálatok 

garancián túli vizsgálatok 

esetenkénti felülvizsgálatok 

rendszeres felülvizsgálatok 

napi gondozás, vagy vizsgálat 

szemleműveletek 
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hatósági felülvizsgálat 

 

 

1.3.3. Gépkocsivizsgálati műveletek 128óra 

Elektronikus dízelszabályozás (VE EDC) vizsgálat 

a rendszerek szerkezeti felépítése 

a rendszerek jeladói és beavatkozói 

a rendszerek működése, szabályozási és vezérlési folyamatok 

izzító rendszerek vizsgálata 

Commonrail nyomástárolós dízel befecskendező rendszer vizsgálat 

személygépkocsiknál alkalmazott megoldások 

tüzelőanyag-ellátáskisnyomású rész vizsgálat 

tüzelőanyag tápszivattyú 

tüzelőanyag-szűrő 

tüzelőanyag-ellátásnagynyomású rész vizsgálat 

injektorokvizsgálata 

nagynyomású szivattyúk 

Rail-cső (nagynyomású tároló) 

nagynyomású érzékelők 

nyomásszabályzó szelep 

nyomáskorlátozó (lefúvató) szelep 

porlasztó fúvókák 

a befecskendezés szabályozása vizsgálata 

Forgóelosztós adagolószivattyú vizsgálata, javítása 

a forgóelosztós adagolószivattyú fordulatszám-szabályozóinak vizsgálata 

azelőbefecskendezés állítás vizsgálat 

egyéb illesztőegységek (turbónyomás, terheléstől függő szállításkezdet, 

hidegindítási gyorsítás) helyes működésének vizsgálata 

elektronikus dízelszabályozás 

adatfeldolgozás 

befecskendezés szabályozás 

személygépkocsi dízelmotorok lambdaszabályzása 

A dízelmotorok füstölésmérése 

Dízelmotorok környezetvédelmi vizsgálata 

Otto-motor mechanikai vizsgálata korszerű eszközökkel (delta HC diagnosztika, 

fonendoszkópos vizsgálat) 

Otto-motor emisszió technikai vizsgálata 

Elektronikus diagnosztika 

öndiagnosztika 

fedélzeti diagnosztika (OBD) 

a diagnosztikai rendszer vezérlése 

Gázemisszió diagnosztika 

Otto-motorok környezetvédelmi vizsgálata 

Automata nyomatékváltók vizsgálata, javítása 

Kardántengelyek, féltengelyek javítása cseréje  

Differenciálművek, osztóművek javítása 

Korszerű rugózási rendszerek vizsgálata, javítása 

Lengéscsillapító vizsgálata, cseréje 

Fékszerkezetek vizsgálata, javítása 
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1.4. A tantárgyértékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

10425-12 Korszerű járműtechnika 

 

1. Korszerű járműtechnika gyakorlat 124 óra 

 

4 óra/hét 

1.1. A tantárgy tanításának célja 

A korszerű járműtechnika tantárgy tanításának célja, hogy oktatásuk során a tanulók 

olyan gyakorlati ismereteket szerezzenek, amelyek felhasználásával képesek lesznek a 

legkorszerűbb közúti járművek elektronikusan irányított rendszereinek karbantartására, 

hibakeresési és javítási munkáinak ellátására és e tevékenységek irányítására  

E tantárgy gyakorlati oktatásának eredményeként a tanulóknak kellő mélységben meg 

kell ismerniük a korszerszerű elektronikusan irányított rendszerek felépítését, működését, 

valamint a vizsgálati, javítási, karbantartási és beállítási műveletekhez szükséges 

gyakorlati alapokat. 

Törekedni kell arra, hogy e szakmai gyakorlati tantárgy oktatása is segítse a műszaki 

életben elengedhetetlenül szükséges belső igényesség, lelkiismeretesség és 

felelősségteljes munkavégzés igényének kialakulását. 

A korszerű járműtechnika gyakorlat tantárgy mélyítse el és fejlessze a rendszerben való 

gondolkodás képességét, továbbá gyakorlati oldalról alapozza meg a HV, a PHV, EV és 

egyéb alternatív hajtású rendszerekkel kapcsolatos új munkavédelmi előírásokat  

Fontos didaktikai feladat e tantárgy oktatásánál is az elmélet és gyakorlat egységének 

biztosítása. 

 

1.2. Kapcsolódó szakmai tartalmak  

Korszerű járműtechnika tantárgy 

Gépjárműszerkezetek 

Gépjármű-elektronikai mérések 

 

1.3. Témakörök 

 

1.3.1. Otto-motoros járművek integrált motorirányító rendszereinek 

vizsgálata és javítása       42 óra 

Változtatható paraméterű szelepvezérlés vizsgálata és javítása 

az alrendszer vizsgálata a párhuzamos diagnosztika módszerével 

az alrendszer vizsgálata a soros diagnosztika módszerével 

mechanikus és hidraulikus hibák diagnosztizálásnak módjai 

a feltárt alrendszer hibák gyári technológia szerinti javítása 

S-DIS gyújtás vizsgálata és javítása 

az alrendszer vizsgálata a párhuzamos diagnosztika módszerével 

az alrendszer vizsgálata a soros diagnosztika módszerével 
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a feltárt alrendszer hibák gyári technológia szerinti javítása 

Kisnyomású benzinbefecskendező rendszer vizsgálata és javítása 

az alrendszer vizsgálata a párhuzamos diagnosztika módszerével 

az alrendszer vizsgálata a soros diagnosztika módszerével 

mechanikus és hidraulikus hibák diagnosztizálásnak módjai 

a légellátó rendszer vizsgálata 

a három komponensre ható katalizátor ellenőrzése 

a feltárt alrendszer hibák gyári technológia szerinti elhárítása 

Nagynyomású (közvetlen) benzinbefecskendező rendszer vizsgálata és javítása 

az alrendszer vizsgálata a párhuzamos diagnosztika módszerével 

az alrendszer vizsgálata a soros diagnosztika módszerével 

mechanikus és hidraulikus hibák diagnosztizálásnak módjai 

a légellátó rendszer vizsgálata 

a nitrogénoxid tároló katalizátor ellenőrzése 

a feltárt alrendszer hibák gyári technológia szerinti elhárítása 

 

1.3.2. Dízelmotoros járművek integrált motorirányító rendszereinek 

vizsgálata és javítása        42óra 

Forgóelosztós(VE-EDC) és adagolóporlasztós dízelbefecskendező rendszer 

vizsgálata és javítása 

az alrendszer vizsgálata a párhuzamos diagnosztika módszerével 

testek és tápok vizsgálata 

a bemeneti információk (szenzorok) vizsgálata 

a beavatkozók működésének ellenőrzése 

az alrendszer vizsgálata a soros diagnosztika módszerével 

mechanikus és hidraulikus hibák diagnosztizálásnak módjai  

a légellátó rendszer vizsgálata 

a feltárt alrendszer hibák gyári technológia szerinti elhárítása 

dízel oxidációs katalizátor (DOC) ellenőrzése 

a feltárt alrendszer hibák gyári technológia szerinti elhárítása 

Közös nyomásterű dízelbefecskendező rendszerek (CR) vizsgálata és javítása 

az alrendszer vizsgálata a párhuzamos diagnosztika módszerével 

testek és tápok vizsgálata 

a bemeneti információk (szenzorok) ellenőrzése 

a beavatkozók működésének ellenőrzése 

az alrendszer vizsgálata a soros diagnosztika módszerével 

a töltésellátó rendszerei, az összetett, illetve többlépcsős turbófeltöltés 

folyamatának vizsgálata 

a nitrogénoxid tároló katalizátor (NSC) katalizátor, vagy szelektív katalitikus 

redukciós katalizátor (SCR), vagy/és dízel részecskeszűrő (DPF) 

ellenőrzése 

a feltárt alrendszer hibák gyári technológia szerinti elhárítása 

 

1.3.3. Gépjárművek egyéb korszerű elektronikusan irányított rendszereinek 

vizsgálata és javítása     40óra 

Termo-menedzsment rendszerek vizsgálata és javítása 

Aktív felfüggesztési, utaskényelmi és járműstabilizáló rendszerek vizsgálata és 

javítása 

Elektromos szervokormányok vizsgálata és javítása 
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Robotizált és kéttengelykapcsolós sebességváltók vizsgálata és javítása 

Haszongépjárművek elektronikusan irányított fékberendezései (EBS) 

Gépjárművek korszerű világító és jelzőberendezései 

Utasvisszatartó (SRS) és gyalogosvédelmi rendszerek 

a rendszerek vizsgálata a párhuzamos diagnosztika módszerével 

a rendszerek vizsgálata a soros diagnosztika módszerével 

a feltárt alrendszer hibák gyári technológia szerinti elhárítása 

Hibrid-és a tisztán villamos hajtású járművek vizsgálata és javítása 

a hibrid-és a tisztán villamos hajtású járművekkel kapcsolatos speciális 

munkavédelmi és üzemeltetési ismeretek a gyakorlatban 

aplugin hibrid (PHV) és a tisztán villamos hajtású jármű (EV) hálózati töltőre 

kapcsolása és a töltési folyamat felügyelete 

a hibridhajtású járművek szerviz-üzemmódba kapcsolása és a 

környezetvédelmi felülvizsgálat végrehajtása 

a hibrid-és a tisztán villamos hajtású járművek előírt módon történő 

szétkapcsolása a szervizkapcsoló kikapcsolásával, a gyártó által előírt 

módon 

a HV akkumulátorgyártó által előírt módon történő kiszerelése és a telep 

biztonságos tárolása 

a HV és az EV rendszerek szigetelésvizsgálatának elvégzése aSAE J1766 

szerint 

a hibridirányító (HV-ECU), a motorirányító (Engine-ECU) és a HV 

akkumulátort-felügyelő (BAT-ECU) rendszerek soros diagnosztikája 
 

 

1.4. A tantárgyértékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

 

2. Gépjármű-elektronikai mérések gyakorlat 124óra 

4 óra/hét 

 

2.1. A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy tanításának célja, hogy a tanulók ismerjék meg a személygépkocsik egyes 

részegységeinek működését és annak üzemeltetésével kapcsolatos méréstechnikai 

módszereket és eszközöket. A modelleken, részegységeken végzett mérési gyakorlat 

segítségével ismertesse és gyakoroltassa a mérési módszer, eszköz megválasztását, a 

mérési eredmények értékelését, jegyzőkönyvezését. 

Ismerje meg a tanuló a gépjárművekben alkalmazott diagnosztikai mérőműszerek típusát, 

azok kezelését, használatát. Ismerje meg a tanuló a félvezető elemek jelleggörbéinek 

felvételére alkalmas mérőkapcsolásokat, képes legyen egyszerű áramköröket összeállítani 

és azokon méréseket végezni. Ismerje meg a tanuló az elektronikusan irányított 

rendszerek jeladóinak és beavatkozó elemeinek vizsgálatát. 

Ismerje meg a tanuló az egyes, a gépjárművekben alkalmazott jeladók és beavatkozó 

elemek vizsgálatára alkalmas mérőkapcsolásokat, a jeladók és beavatkozók hibáinak 

megállapítása céljából. 
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Ismerje meg a gépkocsiba épített klímaberendezések szerkezeti felépítését, működését és 

azok részegységeinek vizsgálatát, körszerű diagnosztikai eszközökkel. 

További cél, hogy kellő biztonsággal, készség szinten tudja kezelni az oszcilloszkópot, a 

stabilizált tápegységet és az egyéb elektronikus mérőműszereket. 

 

2.2. Kapcsolódó szakmai tartalmak  

Korszerű járműszerkezetek 

Korszerű járműszerkezetek gyakorlat 

Gépjárműszerkezetek 

Fizika (hőtani ismeretek) 

 

2.3. Témakörök 

 

2.3.1. Gépjármű-elektronikai mérések gyakorlat   40 óra 

Elektromechanikus szervokormány vizsgálata 

működésvizsgálat 

diagnosztika 

Világítástechnikai berendezések mérése 

működésvizsgálat 

CAN rendszer vizsgálata 

működésvizsgálat 

diagnosztika 

Közös nyomásterű dízelbefecskendező rendszer vizsgálata 

működésvizsgálat 

diagnosztika 

Elektronikusan vezérelt benzinbefecskendező rendszer vizsgálata 

működésvizsgálat 

diagnosztika 

Elektronikusan vezérelt központi benzinbefecskendező rendszer vizsgálata 

működésvizsgálat 

diagnosztika 

 

 

2.3.2. Elektronikai mérések gyakorlat    42 óra 

Elektromechanikus mérőműszerek 

villamos mérőműszerek, működési elve, felépítése, hibaforrások 

áram, feszültség és ellenállásmérés 

az elektromechanikus mérőműszerek alkalmazása. 

Digitális műszerek 

digitális mérési elv 

általános és járműmérésekre kialakított digitális multiméter kezelése 

a digitális mérőműszerek alkalmazása 

Félvezetők vizsgálata 

félvezető dióda, Zener-dióda, LED jelleggörbéinek felvétele 

a tranzisztor működése 

tranzisztoros alapkapcsolások vizsgálata 

Oszcilloszkópos alapmérések 
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az általános rendeltetésű szerviz-oszcilloszkóp felépítése és működése 

feszültség, periódusidő, frekvencia és kitöltési tényező mérése oszcilloszkóppal 

zárásszög-vezérlésű gyújtóberendezés ellenőrzése oszcilloszkóppal 

digitális-oszcilloszkópos szerkezeti felépítése, működése, használata. 

Jeladók vizsgálata (nem villamos mennyiségek mérése) 

fojtószelep potenciométer vizsgálata 

torló-csappantyús légmennyiség mérő vizsgálata 

indukciós jeladó (kerékfordulatszám, gyújtás) vizsgálata 

kopogásszenzor vizsgálata 

hőfokmérő jeladók vizsgálata 

hall-jeladók vizsgálata 

MAP-szenzorok vizsgálata 

fojtószelep-egység vizsgálata. 

 

2.3.3. Klímatechnika gyakorlat     42 óra 

A nedves levegő hűtése 

a nedves levegő Mollier-féle-x diagram 

a nedves levegő állapotváltozása 

A kényelemérzet 

a szervezet hőleadása 

a kényelemérzetet befolyásoló tényezők 

A hűtőközeg, a hűtőkör 

a hűtőközeg anyaga és jelölése 

a hűtőközeg fizikai jellemzői 

állapotváltozások és a hűtési körfolyamat értelmezése 

A légkondicionáló berendezés szerkezeti felépítése 

Kompresszorok szerkezeti felépítése 

Mágneses tengelykapcsolók 

Nyomáskapcsoló 

Expanziós szelep 

Elpárologtató 

Kondenzátor 

Ventillátorok 

Lefejtés, vákuumolás, feltöltés 

A klímaberendezés áramkörének hibakeresése és diagnosztikai vizsgálata 

 

2.4. A tantárgyértékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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OKJ SZÁM: 34 525 06 

 

 

 

 

H E L Y I  P R O G R A M J A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készült: 

 

a szakképzési kerettantervekről szóló 30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelet alapján 

 

Debrecen 2016. 
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I. A szakképzés jogi háttere 

 

A szakképzési kerettanterv      

      

– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény,    

– a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény,   

 

valamint      

 

– az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának 

eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Kormányrendelet, 

– az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 

217/2012. (VIII. 9.) Kormányrendelet,  

– a 34 525 06 Karosszérialakatos szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit 

tartalmazó rendelet alapján készült.       

 

II. A szakképesítés alapadatai 

 

A szakképesítés azonosító száma: 34 525 06  

 

A szakképesítés megnevezése: Karosszérialakatos 

 

A szakmacsoport száma és megnevezése: 13. Közlekedés 

 

Ágazati besorolás száma és megnevezése: XXII. Közlekedésgépész  

 

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 3 

 

Elméleti képzési idő aránya: 30 % 

 

Gyakorlati képzési idő aránya: 70 % 

 

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:  

3 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 140 óra, a 10. évfolyamot követően 140 

óra;  

2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra 

 

III. A szakképzésbe történő belépés feltételei 

 

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség 

 

Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető a szakképesítés szakmai és 

vizsgakövetelményeit kiadó rendelet 3. számú mellékletében a(z) 13. Közlekedés  



 

 380 

szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában 

 

Szakmai előképzettség: - 

 

Előírt gyakorlat: - 

 

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek 

 

Pályaalkalmassági követelmények: - 

 

IV. A szakképzés szervezésének feltételei 

 

Személyi feltételek 

A szakmai elméleti és gyakorlati képzésben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

törvény és a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény előírásainak megfelelő 

végzettséggel rendelkező pedagógus és egyéb szakember vehet részt.  

Ezen túl az alábbi tantárgyak oktatására az alábbi végzettséggel rendelkező szakember 

alkalmazható: 

 

Tantárgy Szakképesítés/Szakképzettség 

- - 

 

Tárgyi feltételek 

A szakmai képzés lebonyolításához szükséges eszközök és felszerelések felsorolását a 

szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (szvk) tartalmazza, melynek további részletei az 

alábbiak: nincs 

 

Ajánlás a szakmai képzés lebonyolításához szükséges további eszközökre és felszerelésekre: 

nincs 

 

 

 

V. A szakképesítés óraterve nappali rendszerű oktatásra 

 

Szakközépiskolai képzés esetén a heti és éves szakmai óraszámok: 

 

Évfolyam 

heti 

óraszám 

szabadsáv 

nélkül 

éves óraszám 

szabadsáv nélkül 

heti óraszám 

szabadsávval 

éves óraszám 

szabadsávval 

9. évfolyam 14,5 óra/hét 216 óra/év 17 óra/hét 270 óra/év 

Ögy.  306 óra  342 óra 

10. évfolyam 23 óra/hét 252 óra/év 25 óra/hét 288 óra/év 

Ögy.  576 óra  612 óra 

11. évfolyam 23 óra/hét 272 óra/év 25,5 óra/hét 320óra/év 

Ögy.  464 óra  496 óra 

Összesen: 2086 óra  2328 óra 

 

Évfolyam heti óraszám éves óraszám heti óraszám éves óraszám 
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szabadsáv 

nélkül 

szabadsáv nélkül szabadsávval szabadsávval 

11. évfolyam 31,5 óra/hét 396 óra/év 35 óra/hét  450óra/év 

Ögy  738 óra   810 óra 

12. évfolyam 31,5 óra/hét 336 óra/év 35 óra/hét 352 óra/év 

Ögy.   672 óra/év   768 óra/év 

Összesen: 2142 óra  2380 óra 
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Karosszérialakatos szakma OKJ: 34 525 06           3 éves, illetve 2 éves képzések 

Szakmai 

követelménymodulok 
Tantárgyak 

Ágazati szakképzés a közismereti oktatással párhuzamosan  Szakképzés közismeret nélkül 

9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam 11. évfolyam 12. évfolyam 

heti 

óraszám Éves 

Óraszám 

heti 

óraszám Éves 

Óraszám 

heti 

óraszám Éves 

Óraszám 

heti 

óraszám Éves 

Óraszám 

heti 

óraszám Éves 

Óraszám 
e gy e gy e gy e gy e gy 

11500-12 

Munkahelyi egészség 

és biztonság 

Munkahelyi 

egészség és 

biztonság 

0,5 

+ 

0,5 

  36             0,5   18       

11499-12 

Foglalkoztatás II. 
Foglalkoztatás II.             

0,5 

+ 

0,5 

  31       0,5   15,5 

11498-12 

Foglalkoztatás I. 
Foglalkoztatás I.              2   62         2 62 

10163-12 Gépészeti 

munkabiztonság és 

környezetvédelem 

Munkavédelem 

0,5 

+ 

0,5 

  36             0,5   18       

Elsősegélynyújtás 

gyakorlata 
  0,5 18               0,5 18       



 

 383 

10162-12 Gépészeti 

alapozó feladatok 

Gépészeti 

alapismeretek 
2  72 2   72       3   108       

  
Gépészeti alapozó 

gyakorlat 
  7 252   3 108         7 252   3 93 

10166-12 Gépészeti 

kötési feladatok 

Gépészeti 

kötésismeret 
      1   36       1   36       

Kötéskészítési 

gyakorlat 
        3 108    1  31   4 144       

10483-12 Általános 

vállalkozási 

feladatok 

Vállalkozási 

ismeretek 
1   36       

0,5 

+ 1 
  46,5 1   36 

0,5 

+ 

1,5 

  62 

A vállalkozás 

gyakorlata 
  

1 + 

1 
72   +1 36   

0,5 

+ 1 
46,5   

1 + 

2 
108   

0,5 

+1 
46,5 

10487-12 

Karosszérialakatos 

feladatai 

Karosszérialakatos 

szakmai ismeret 

2 + 

0,5 
  90 

4 

+ 

1 

  180 5,5   170,5 
5 + 

0,5 
  198 7,5   231,5 

Karosszérialakatos 

szakmai gyakorlat 
        10 360   13 403   8 288   17,5 542,5 

  Osztályfőnöki                   +1   36 +1   31 

összes óra 7,5 9,5 
612 

8 17 
900 

10 15,5 
790,5 

12,5 22,5 
1260 

11 24 
1084 

összes óra 17 25 25,5 35 35 
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Éves összefüggő nyári gyakorlat 140   140   160    

Éves összes szakmai elmélet 270 288 170,5 450 371 

Éves összes szakmai gyakorlat 342+140=482 612+140=752 480,5 810+160=970 682 

Elméleti és gyakorlati órák aránya 728 óra :1714,5 óra = 29,8%: 70,19% 821 óra : 1652 óra = 33,19% : 66,8% 

 

 

A szabadsáv órái a táblázatban kiemelten, kék színnel van jelölve. 

 

Szakközépiskolai képzés esetén a követelménymodulok és azok tartalma: 

 

Az iskolarendszeren belüli felnőttoktatás óraszámai az iskolarendszerű nappali oktatás óraszámaihoz képest arányosan csökkentettek a 

jogszabályokban előírt módon. 
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A MODULOK FELBONTÁSA ÉVFOLYAMONKÉNT 
 

  

9. évfolyam: 

 

Elmélet: 

 

 

11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság modul 

 

 

1. Munkahelyi egészség és biztonság tantárgy   36 óra 

 

1.1. A tantárgy tanításának célja 

A tanuló általános felkészítése az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos 

munkavégzésre, a biztonságos munkavállalói magatartáshoz szükséges kompetenciák 

elsajátíttatása. 

Nincsen előtanulmányi követelmény. 

 

1.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak  

 

1.3. Témakörök  

 

1.3.1. Munkavédelmi alapismeretek 8 óra 

A munkahelyi egészség és biztonság jelentősége 

 Történeti áttekintés. A szervezett munkavégzésre vonatkozó munkabiztonsági és 

munkaegészségügyi követelmények, továbbá ennek megvalósítására szolgáló törvénykezési, 

szervezési, intézményi előírások jelentősége. Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos 

munkavégzés személyi, tárgyi és szervezeti feltételeinek értelmezése.  

 

A munkakörnyezet és a munkavégzés hatása a munkát végző ember egészségére és testi 

épségére 

A munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatok, a munkakörülmények 

hatásai, a munkavégzésből eredő megterhelések, munkakörnyezet kóroki tényezők. 

 

A megelőzés fontossága és lehetőségei 

 A munkavállalók egészségének, munkavégző képességének megóvása és a 

munkakörülmények humanizálása érdekében szükséges előírások jelentősége a 

munkabalesetek és a foglalkozással összefüggő megbetegedések megelőzésének érdekében. A 

műszaki megelőzés, zárt technológia, a biztonsági berendezések, egyéni védőeszközök és 

szervezési intézkedések fogalma, fajtái és rendeltetésük. 

 

Munkavédelem, mint komplex fogalom (munkabiztonság-munkaegészségügy) 

 Veszélyes és ártalmas termelési tényezők 
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A munkavédelem fogalomrendszere, források 

 A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII törvény fogalom meghatározásai. 

 

1.3.2. Munkahelyek kialakítása 8 óra 

Munkahelyek kialakításának általános szabályai 

 A létesítés általános követelményei, a hatásos védelem módjai, prioritások. 

 

 

Szociális létesítmények 

 Öltözőhelyiségek, pihenőhelyek, tisztálkodó- és mellékhelyiségek biztosítása, 

megfelelősége.  

 

Közlekedési útvonalak, menekülési utak, jelölések 

 Közlekedési útvonalak, menekülési utak, helyiségek padlózata, ajtók és kapuk, 

lépcsők, veszélyes területek, akadálymentes közlekedés, jelölések. 

 

Alapvető feladatok a tűzmegelőzés érdekében 

Tűzmegelőzés, tervezés, létesítés, üzemeltetés, karbantartás, javítás és felülvizsgálat. Tűzoltó 

készülékek, tűzoltó technika, beépített tűzjelző berendezés vagy tűzoltó berendezések. 

Tűzjelzés adása, fogadása, tűzjelző vagy tűzoltó központok, valamint távfelügyelet.  

Termékfelelősség, forgalomba hozatal kritériumai. 

 

Anyagmozgatás 

 Anyagmozgatás a munkahelyeken. Kézi és gépi anyagmozgatás fajtái. A kézi 

anyagmozgatás szabályai, hátsérülések megelőzése 

   

Raktározás 

 Áruk fajtái, raktározás típusai 

 

Munkahelyi rend és hulladékkezelés 

 Jelzések, feliratok, biztonsági szín- és alakjelek. Hulladékgazdálkodás, 

környezetvédelem célja, eszközei. 

 

1.3.3. Munkavégzés személyi feltételei: 4 óra 

A munkavégzés személyi feltételei: jogszerű foglalkoztatás, munkaköri alkalmasság orvosi 

vizsgálata, foglalkoztatási tilalmak, szakmai ismeretek, munkavédelmi ismeretek. 

A munkavégzés alapvető szervezési feltételei: egyedül végzett munka tilalma, irányítás 

szükségessége. Egyéni védőeszközök juttatásának szabályai. 

 

1.3.4. Munkaeszközök biztonsága 4 óra 
Munkaeszközök halmazai 

 Szerszám, készülék, gép, berendezés fogalom meghatározása. 

 

Munkaeszközök dokumentációi 

 Munkaeszköz üzembe helyezésének, használatba vételének dokumentációs 

követelményei és a munkaeszközre (mint termékre) meghatározott EK-megfelelőségi 

nyilatkozat, valamint a megfelelőséget tanúsító egyéb dokumentumok. 

Munkaeszközök veszélyessége, eljárások 
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 Biztonságtechnika alapelvei, veszélyforrások típusai, megbízhatóság, meghibásodás, 

biztonság. A biztonságtechnika jellemzői, kialakítás követelményei. Veszélyes 

munkaeszközök, üzembehelyezési eljárás. 

 

Munkaeszközök üzemeltetésének, használatának feltételei 

 Feltétlenül és feltételesen ható biztonságtechnika, konstrukciós, üzemviteli és emberi 

tényezők szerepe. Általános üzemeltetési követelmények. Kezelőelemek, védőberendezések 

kialakítása, a biztonságos működés ellenőrzése, ergonómiai követelmények. 

 

1.3.5. Munkakörnyezeti hatások 4 óra 

Veszélyforrások, veszélyek a munkahelyeken (pl. zaj, rezgés, veszélyes anyagok és 

keverékek, stressz) 

Fizikai, biológiai és kémiai hatások a dolgozókra, főbb veszélyforrások, valamint a 

veszélyforrások felismerésének módszerei és a védekezés lehetőségei.  

A stressz, munkahelyi stressz fogalma és az ellene való védekezés jelentősége a 

munkahelyen. 

 

A kockázat fogalma, felmérése és kezelése 

A kockázatok azonosításának, értékelésének és kezelésének célja az egészséget nem 

veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeinek biztosításában, a munkahelyi 

balesetek és foglalkozási megbetegedések megelőzésben. A munkavállalók részvételének 

jelentősége 

 

1.3.6. Munkavédelmi jogi ismeretek 8 óra 

A munkavédelem szabályrendszere, jogok és kötelezettségek 

 Az Alaptörvényben biztosított jogok az egészséget, biztonságot és méltóságot 

tiszteletben tartó munkafeltételekhez, a testi és lelki egészségének megőrzéséhez. A 

Munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvényben meghatározottak szerint a 

munkavédelem alapvető szabályai, a követelmények normarendszere és az érintett szereplők 

(állam, munkáltatók, munkavállalók) főbb feladatai. A kémiai biztonságról szóló 2000. évi 

XXV. törvény, illetve a Kormány, az ágazati miniszterek rendeleteinek szabályozási területei 

a további részletes követelményekről. A szabványok, illetve a munkáltatók helyi előírásainak 

szerepe. 

 

Munkavédelmi feladatok a munkahelyeken 

 A munkáltatók alapvető feladatai az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos 

munkakörülmények biztosítása érdekében. Tervezés, létesítés, üzemeltetés. Munkavállalók 

feladatai a munkavégzés során. 

  

Munkavédelmi szakemberek feladatai a munkahelyeken 

 Munkabiztonsági és munkaegészségügyi szaktevékenység keretében ellátandó 

feladatok. Foglalkozás-egészségügyi feladatok. 

 

Balesetek és foglalkozási megbetegedések 

 Balesetek és munkabalesetek, valamint a foglalkozási megbetegedések fogalma. 

Feladatok munkabaleset esetén. A kivizsgálás, mint a megelőzés eszköze. 

 

Munkavédelmi érdekképviselet a munkahelyen 

 A munkavállalók munkavédelmi érdekképviseletének jelentősége és lehetőségei. A 

választott képviselők szerepe, feladatai, jogai.  
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1.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 

 

1.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

1.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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10163-12 Gépészeti munkabiztonság és környezetvédelem modul 

Munkavédelem: 36 óra 

 

4.1.A tantárgy tanításának célja 

A Munkavédelem elméleti oktatásának alapvető célja, hogy segítse elő a tanulók 

balesetmentes munkavégzésének kialakítását és az önálló gondolkodásra való nevelését. 

Tegye képessé a tanulókat a munka világának, ezen belül a munkavédelem jellemzőinek és 

működésének megértésére. 

 

4.2.Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Munkavédelemmel kapcsolatos fogalmak megismerése, elsősegély nyújtási, munkabiztonsági 

és környezetvédelmi ismeretek elsajátítása. Az alapvető logikus gondolkodásmód szükséges a 

tantárgy tanulásához. 

 

4.3.Témakörök  

 

4.3.1. Elsősegélynyújtás: 12 óra 

A balesetek fajtái, osztályozásuk 

Életveszélyes sérülés ismérvei 

Súlyos sérülés, tömeges baleset ismérvei 

Könnyű sérülés ismérvei 

Látható és nem látható sérülések 

Az elsősegélynyújtás célja 

Az elsősegélynyújtás elemi szabályai 

Fő szabályok, további szabályok 

A tájékozódás lépései  

Helyszínbiztosítás szükségessége 

Mentők tájékoztatása, információtartalom 

A sérült ellátásának legfontosabb feladatai 

A légutak felszabadításának szabályai 

A légút szabadon  

Artériás nyomókötés, vénás nyomókötés felhelyezésének szabályai 

Törés, lágyrész-sérülés rögzítésének szabályai 

Sebfedés, nyugalomban tartás 

Újraélesztés technikája 

Az ellátás személyi és tárgyi feltételei 

Jelentési kötelezettségek 

 

 

4.3.2. Munkabiztonság: 12 óra 

A munkavédelem területei 

Foglalkozási megbetegedések fajtái, azok jellemzői 

Balesetek, megbetegedések bejelentése, kivizsgálása 

A munkavállaló jogai és kötelezettségei 

A munkáltató jogai és kötelezettségei 
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A munkavégzés személyi és tárgyi feltételei, szervezeti és jogi kérdései 

A munkahely biztonságos kialakításának követelményei, ergonómia 

Az időszakos munkavédelmi, munkabiztonsági felülvizsgálatok 

Szimbólumok, biztonsági jelzések jelentése 

Gépek, berendezések, szerszámok biztonságtechnikája 

Anyagmozgatás, anyagtárolás szabályai 

Villamos berendezések biztonságtechnikája 

Egyéni és kollektív munkavédelem 

Munkaegészségügy fogalma, munkaegészségügyi előírások 

Általános tűzvédelmi ismeretek 

Tűzvédelmi előírások, a tűz jelzése  

Tűzoltó berendezések  

Tűzveszélyességi osztályok 

Tűzveszélyes anyagok jellemzői, kezelésük szabályai 

Munkahelyek tűzvédelmi szabályai 

 

4.3.3. Környezetvédelem: 12 óra 

A környezetvédelem fogalma, feladata, csoportosítása 

A környezetvédelem helye a társadalmi-gazdasági folyamatokban 

Levegő védelmének jelentősége, formái 

Talaj védelmének jelentősége, formái 

Felszíni és felszín alatti vizek védelmének jelentősége, formái 

Élővilág (növények, állatok) védelmének jelentősége, formái 

Táj és épített környezet védelmének jelentősége, formái 

A környezetszennyezés formái 

Környezetidegen anyagok 

A környezetszennyezés megelőzési technológiái 

Veszélyes anyagok kezelése, hulladékkezelés 

Hulladékgazdálkodási alapfogalmak.  

Hulladékok fajtái és kezelésük. 

  

4.4.A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Munkavédelmi szaktanterem 

 

4.5.A tantárgy értékelésének módja 

„A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel.‖ 

 
 

 

 

10162-12 Gépészeti alapozó feladatok modul 

5 Gépészeti alapismeretek: 72 óra 

 

5.1.A tantárgy tanításának célja 
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A Gépészeti alapismeretek tantárgy oktatásának alapvető célja, hogy elősegítse a tanulók 

gépészeti gondolkodásmódjának kialakulását és fejlesztését, hozzájáruljon a gépészeti, 

műszaki területeken jelentkező problémák megértéséhez, képessé tegye a tanulókat a munka 

világának, ezen belül a gépészeti témakörök jellemzőinek és összefüggéseinek, valamint a 

gépészeti eszközök működésének a megértésére.  

A tantárgy segítsen magyarázatot adni a megtapasztalt eseményekre és a törvényszerűségekre. 

A hallgatók felelősséggel hajtsák végre a feladatokat, tudjanak döntéseket hozni a gépészeti 

folyamatokkal és témakörökkel kapcsolatban.  

 

5.2.Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Szakrajzi, géprajzi ismeretek, gyártási, technológiai dokumentációk, folyamatábrák, művelet- 

és műveletelem tervek, szerszámtervek alkalmazás szintű ismerete. A szakmai tartalom 

elsajátításához műszaki szemlélet- és gondolkodásmód szükséges.  

 

5.3.Témakörök 

5.3.1. Műszaki dokumentációs ismeretek: 18 óra 

Technológiai dokumentáció fogalma 

Gépészeti technológiai dokumentációk formai és tartalmi követelményei 

Alkatrészrajzok, műhelyrajzok, összeállítási és részletrajzok 

Rajztechnikai alapszabványok, előírások, megoldások 

Síkmértani szerkesztések, térelemek kölcsönös helyzete, vetületi és axonometrikus ábrázolás 

Síkmetszés, valódi nagyság meghatározása, kiterítés 

Áthatások alkatrészrajzokon 

Metszetábrázolások, szelvények, egyszerűsített ábrázolások 

Mérethálózat felépítése, különleges méretmegadások 

Tűrés, illesztés 

Felületi minőség 

Jelképes ábrázolások 

  

5.3.2. Gépészeti mérésismeret: 9 óra 

Mérés, ellenőrzés fogalma és folyamata 

Mérési pontosság 

Tűréssel, illesztéssel kapcsolatos alapfogalmak, táblázatok kezelése 

Mérési alapfogalmak, mérési hibák 

Műszerhibák 

Mérési jellemzők 

Mérés egyszerű és nagypontosságú mérőeszközökkel 

Mérőeszközök szerepe 

Hossz- és szögmérő eszközök 

  

5.3.3. Anyagismeret: 18 óra 

Anyagszerkezettani alapismeretek 

Alapanyagok csoportosítása és tulajdonságai  

Az anyagkiválasztás szempontjai 

Vasfémek és ötvözeteik 

Ötvöző anyagok 

Ötvözők hatása a mechanikai tulajdonságokra 
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A legfontosabb acélfajták alkalmazási területei 

Acéllemezek, acélprofilok, köracélok, acélöntvények gyártása, felhasználási területei, 

összetétele és tulajdonságai 

Az acélok hőkezelése: nemesítés (edzés, megeresztés) normalizálás, lágyítás 

  

5.3.4. Kézi fémmegmunkálási ismeretek 18 óra 

Kézi forgácsolási technológiák 

Darabolás technológiája, műszaki paraméterei, szerszámai 

Hajlítás technológiája, műszaki paraméterei, szerszámai 

Fűrészelés technológiája, műszaki paraméterei, szerszámai 

Reszelés technológiája, műszaki paraméterei, szerszámai 

Köszörülés technológiája, műszaki paraméterei, szerszámai 

Fúrás technológiája, műszaki paraméterei, szerszámai 

Süllyesztés technológiája, műszaki paraméterei, szerszámai 

Dörzsölés technológiája, műszaki paraméterei, szerszámai 

Hántolás technológiája, műszaki paraméterei, szerszámai 

Csiszolás technológiája, műszaki paraméterei, szerszámai 

  

5.3.5. Gépi fémmegmunkálási ismeretek: 9 óra 

Gépi forgácsolás  

Gépi forgácsoló alapeljárások gépei, szerszámai 

Esztergálás technológiája, műszaki paraméterei, a munkafolyamat mozgásviszonyai 

Fúrás, furatmegmunkálás technológiája, műszaki paraméterei, a munkafolyamat 

mozgásviszonyai 

 

5.4.A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Gépészeti szaktanterem 

 

5.5.A tantárgy értékelésének módja 

„A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel.‖ 
 

 

 

10483-12 Általános vállalkozási feladatok modul 
 

6 Vállalkozási ismeretek: 36 óra  

 

6.1.A tantárgy tanításának célja 

A vállalkozási ismeretek tantárgy tanításának alapvető célja, hogy megismertesse a szakmát 

tanulókkal azokat a vállalkozási lehetőségeket, amelyek a képzés befejezése után 

lehetőségeket nyújthatnak a biztos megélhetéshez, az anyagi egzisztencia megteremtéséhez. 

Az itt szerzett ismeretek egyúttal jártasságot kívánnak biztosítani a gazdasági élet világának 
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megértéséhez, és felkészítést nyújtanak vállalkozási tevékenység indításához is a szakirányú 

szabályozások, előírások és törvények előírásainak értelmezési módjainak megismertetésével. 

 

 

6.2.Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Alapvető jogszabályismeret, vállalkozástípusok jellemzőinek ismerete, alapvető gazdasági 

ismeretek, kapcsolódó dokumentumismeret. 

 

6.3.Témakörök  

 

6.3.1. Vállalkozások típusai, jogszabályi háttér 12 óra 

Vállalkozás fogalma, jellemzői 

Az egyéni vállalkozás (EV) létrehozása, működésének jellemzői, nagysága 

A betéti társaság (Bt) alapítása, nagysága, működési jellemzői 

A közkereseti társaság (Kkt) létrehozása, működési formája, jellemzői 

A korlátolt felelősségű társaság (Kft) létrehozása, működésének, nagyságának jellemzői 

A részvénytársaság (Rt) létrehozásának feltételei, működésének és nagyságának jellemzői 

E társaságok alapítását és működését befolyásoló alapvető jogszabályok és törvények 

ismerete 

  

6.3.2. Vállalkozás indítása, működtetése 12 óra 

Alapvető gazdasági fogalmak (egyéni vállalkozó, jogi személy, stb.) 

Vállalkozás indításához szükséges feltételek 

Az indítás dokumentumai, üzleti terv, az indítást engedélyező szervek, hatóságok 

A vállalkozás működtetésének jogi és gazdasági feltételei  

A működtetéshez szükséges alapvető jogszabályok ismerete 

A vállalkozás kapcsolattartási kötelezettsége állami szervekkel (pl. NAV, TB, stb.) 

A vállalkozás adatszolgáltatási kötelezettségek (pl. KSH, stb.) 

 

6.3.3. Dokumentumok 12 óra 

A vállalkozás működéséhez kapcsolódó dokumentumok (személyi nyilvántartások, gazdasági 

nyilvántartások, stb.) 

A vállalkozás napi tevékenységeihez kapcsolódó dokumentumok vezetése 

Árajánlat készítése, árajánlat elemei (anyag- és munkadíj, garanciális feltételek, vállalási 

határidő, stb.) 

Megrendelés készítése, a megrendelés tartalmi elemei 

Számlatömbök fajtái, tartalmi elemei, vezetése 

Készletnyilvántartások (anyag, eszköz, szerszám, stb.) vezetése 

 

6.4.A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 

 

6.5.A tantárgy értékelésének módja 

„A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel.‖ 
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10487-12 Karosszérialakatos feladatai modul 
 

7 Karosszérialakatos szakmai ismeret: 90 óra 

 

7.1.A tantárgy tanításának célja 

A karosszérialakatos szakmai ismeret tantárgy tanításának alapvető célja a szakmát tanulók 

munkavégzés során alkalmazandó szakmai és technológiai ismereteinek (járműkarosszériák 

ismerete, különféle javítási technológiák ismerete, hegesztési ismeretek, szerelési ismeretek, 

valamint a karosszérialakatos szakmához szükséges gépek eszközök, berendezések és 

szerszámok ismerete) készségszintű kialakítása, melyek birtokában képesek lesznek a 

különféle karosszériajavítások elvégzésére. 

 

7.2.Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Alapvető matematikai, fizikai, kémiai, metallurgiai ismeretek, fémalakítási, 

fémmegmunkálási ismeretek, szakrajzi, műszaki ábrázolási és szerkesztési ismeretek, melyek 

birtoklása, valamint gyakorlatias gondolkodásmód szükségesek a tantárgy teljesítéséhez. 

 

7.3.Témakörök  

 

7.3.1. Járműismeret 24 óra 

Gépjárművek fogalma 

Csoportosításuk (legáltalánosabb felosztás személygépjárművek és haszongépjárművek) 

Személygépjárművek 

Tehergépkocsi 

Személyszállító közúti gépjárművek 

Autóbuszok 

Motorkerékpárok és robogók 

Az áruszállító közúti járművek 

Kocsiszekrény kialakítások 

Zárt karosszériafajták 

Nyitott karosszériafajták 

Kombi karosszériafajták 

Egyterű gépjárművek 

Az egyéb kategória 

Karosszériák (alvázkeretes, félönhordó, önhordó) 

   

 

7.3.2. Javítástechnológiai ismeretek 24 óra 

Javítás fogalma, csoportosítása, alkalmazása a karosszériajavításnál 
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A gépjárművek rögzítési módjainak (kiékelés, bakolás, rögzítő fékezés, húzató padra, 

egyengető rendszerre történő felfogatás) megismerése, javítási technológiához történő 

választása, a rögzítés folyamata, biztonságtechnikája 

Sérülések felmérésének módjai, kis-, közepes, és nagyjavítások esetében 

Elhasználódás (korrózió) miatti javítások technológiái 

Előrajzolás technológiái 

Koccanásos javítások technológiái  

Karambolos javítások technológiái  

Gépjárművek alépítményeinek kialakítási módjai, vizsgálóberendezései, javítási technológiái 

7.3.3. Hegesztési alapismeretek 21 óra 

Hegesztés fogalma, hegeszthető anyagok 

Anyagok hegeszthetősége 

Az ötvöző anyagok hatása a hegeszthetőségre 

Hegesztőanyagok (pálcák, huzalok) kialakítása, összetétele 

Hegesztőanyag választás szabályai 

Bevonatok szerepe 

Védőgázok szerepe fajtái 

Az ívhegesztés villamosságtani alapjai 

Az ívhegesztés elve 

A villamos ív tulajdonságai 

   

7.3.4. Hegesztési technológiák 21 óra 

Lánghegesztés 

A lánghegesztés technológiája 

Balra hegesztés technológiája 

Jobbra hegesztés technológiája 

Hegesztőláng szerepe, beállítása  

Lánghegesztés eszközei 

A hegesztendő alapanyag előkészítése 

Forrasztás 

Forrasztás technológiája  

Forrasztás eszközei 

A forrasztandó alapanyagok előkészítése 

7.4.A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Karosszérialakatos szaktanterem 

 

7.5.A tantárgy értékelésének módja 

„A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel.‖ 

 

 

Gyakorlat 

 

 

10163-12 Gépészeti munkabiztonság és környezetvédelem modul 
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8 Elsősegélynyújtás gyakorlata 18 óra 

 

8.1.A tantárgy tanításának célja 

Az Elsősegélynyújtás gyakorlata tantárgy alapvető célja, hogy a munkavégzés alatt vagy azon 

kívül is a tanulók képesek legyenek felismerni a balesetek során keletkezett sérüléseket, és 

képesek legyenek az elsősegélynyújtás elvégzésére.  

 

8.2.Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Elsősegély nyújtási technikák, elsősegélynyújtáshoz használatos anyagok, eszközök, 

elsősegélynyújtást megelőző és követő teendők, intézkedések. Felelősségteljes hozzáállás, 

ismeretek szakszerű alkalmazása szükséges a tantárgy teljesítéséhez 

 

8.3.Témakörök  

 

8.3.1. Elsősegélynyújtás törések esetén 6 óra 

Általános szabályok 

A sérülést szenvedett állapotának megállapítása 

A sérülés nagyságának és jellegének megállapítása 

Az ellátás lehetséges módjai, eszközei 

Zárt törések és ficamok elsősegélye: 

A sérült rész megnyugtatása, a beteg megtámasztása 

Szoros ruhák, ékszerek végtagokról történő eltávolítása 

Sérült végtag megemelése lehetőségekhez képest 

Nyílt törések elsősegélye 

Sérült testrészek megtartása 

Vérzéscsökkentés steril gézlapokkal 

Sérülés környékének kipárnázása, elfedése 

Sebfedés átkötése a vérkeringés biztosítása mellett 

Mentők értesítése 

Jelentési és adminisztrációs kötelezettségek 

  

8.3.2. Elsősegélynyújtás vérzések esetén 6 óra 

Általános szabályok 

A sérülést szenvedett állapotának megállapítása 

A sérülés nagyságának és jellegének megállapítása 

Az ellátás lehetséges módjai, eszközei 

Ellátás folyamata artériás vérzés esetén 

Ellátás folyamata vénás vérzés esetén 

Ellátás folyamata hajszáleres vérzés esetén 

Belső vérzés felismerése, az ellátás teendői 

Orrvérzés ellátásának folyamata 

A szájból történő vérzés ellátásának folyamata 

Ellátás folyamata csonkolásos vérzéses sérülés esetén 

Jelentési és adminisztrációs kötelezettségek 

  

8.3.3. Elsősegélynyújtás egyéb sérülések esetén 6 óra 
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Általános szabályok 

A sérülést szenvedett állapotának megállapítása 

A sérülés nagyságának helyének és jellegének megállapítása 

Az ellátás lehetséges módjai, eszközei 

Teendők az áramforrással 

Vágásos sérülések ellátása  

Égési sérülések ellátása 

Mérgezés okozta sérülések ellátása 

Szemsérülések ellátása 

Mentők értesítése, az értesítés információtartalma 

Jelentési és adminisztrációs kötelezettségek 

   

8.4.A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Munkavédelmi demonstrációs terem 

 

8.5.A tantárgy értékelésének módja 

„A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel.‖ 
 

 

 

10162-12 Gépészeti alapozó feladatok modul 
 

9 Gépészeti alapozó gyakorlat 252 óra 

 

 

9.1.A tantárgy tanításának célja 

A gépészeti alapozó gyakorlat tantárgy tanításának célja megismertetni és elsajátíttatni a 

tanulókkal a különféle gépészeti alapozó feladatok és gyakorlatok megoldhatóságának 

feltételeit; a nyersanyag, alapanyag, anyagminőségek, megmunkálások meghatározását, a 

megfelelő technológia szakszerű kiválasztását illetve az alkalmazott vizsgálatok módját. 

Mindezek segítségével cél a tanulók gépészeti alapfeladatok végzésére irányuló kellő 

gyakorlottságának megvalósítása.  

 

9.2.Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Anyagszerkezettani, anyagvizsgálati ismeretek, kézi és gépi anyagmegmunkálási 

ismeretek, hegesztési ismeretek, szerelési ismeretek. A tantárgy sikeres teljesítéséhez 

gépészeti szemléletmód és logikus gondolkodás, valamint rendszerező képesség 

szükséges.  

 

9.3.Témakörök  

 

9.3.1. A

nyagvizsgálatok 18 óra 



 

 398. 

Anyagvizsgálati módszerek végzése 

A vizsgálat típusának megválasztása 

Roncsolásmentes anyagvizsgálatok végzése 

Vizuális megfigyelés végzése, eredmények dokumentálása 

Mágneses repedésvizsgálat végzése, vizsgálati jegyzőkönyv készítése 

Penetráló folyadékos vizsgálat végzése 

Örvényáramos vizsgálat végrehajtása 

Roncsolásos anyagvizsgálatok végzése 

Szakítóvizsgálat technológia végrehajtása, szakítószilárdság, folyáshatár, szakadási nyúlás 

meghatározása 

Ütőmunka meghatározás U és V alakú próbatestekkel ütővizsgálat során 

Keménységmérés végrehajtása (HB, HW, HR, Poldi) 

Technológiai próbák végzése 

 

Fémek alakítása kézi forgácsolással 54 óra 

A kézi forgácsolás technológiái (darabolások, fúrások, reszelések, köszörülések 

A kézi forgácsolási műveletek általános szabályai, forgácsolási paraméterei, szerszámai, 

alkalmazási területei 

Darabolási technológiák végzése 

Kézi fűrészelés technológiájának gyakorlása  

Kézi vágási technológiák begyakorlása 

A metszés munkafolyamatának megismerése 

Nyírási technológiák végzése 

A fúrás kézi megmunkálási gyakorlatának megismerése 

A fúrás szerszámai: (csigafúró, süllyesztő, menetmetsző, menetvágó) 

A menetmegmunkáló szerszámok 

Kézi menetfúrás gépeinek használata 

A fúrószerszámok élgeometriája, élezése 

A reszelés technológiáinak begyakorlása 

A reszelés szerszámkialakításai, reszelőtípusok 

Köszörülési technológiák végzése 

A kézi köszörülés eszközei, szerszámai, kisgépei 

A kézi forgácsolás eszközeinek, gépeinek, kézi kisgépeinek karbantartása 

A kézi forgácsoló műhely rendje, munka- és tűzvédelmi ismeretek rendszerezése 

Munkavédelmi előírások alkalmazása 

  

9.3.2. Fé

mek alakítása gépi forgácsolással 72 óra 

A gépi forgácsoláshoz szükséges anyagok, szerszámok, mérőeszközök előkészítése 

Forgácsoló gépek ellenőrzése (karbantartási és biztonságtechnikai szempontok szerint) 

Munkadarab befogó készülékek használata 

Gépbeállítások elvégzése (előgyártmány ellenőrzések, munkadarab és szerszámbefogások, 

forgácsolási paraméterek) 

Esztergálások végzése  

Síkesztergálás oldalazással 

Külső, belső hengeres felület esztergálása  

Menetvágás, menetfúrás, menetmetszés 

Mérő és ellenőrző eszközök használata, geometriai mérések 

Szerszámélezés 

Marási műveletek végzése  
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Szerszámbeállítások, szerszámbemérések végzése 

Homlokfelületek marása 

Palástfelületek marása 

Síkmarások végzése (ellenirányú, egyenirányú) 

Sorjázási műveletek 

Köszörülések végzése  

Síkköszörülés 

Palástköszörülés 

Speciális munkadarab-befogó eszközök, készülékek használata 

Fúrások, furatbővítések 

Megmunkáló gépek kezelése (esztergagép, marógép, síkköszörű, oszlopos vagy állványos 

fúrógép) 

A gépi forgácsoló műhely munka- és tűzvédelmi szabályainak alkalmazása 

  

9.3.3. Fé

mek forgács nélküli alakítása 72 óra 

Forgács nélküli alakítások műszaki paramétereinek meghatározása  

Képlékenyalakító technológiák  

Hidegalakító technológiák végzése 

Nyomó igénybevétellel alakító eljárások végzése 

Zömítés (hideg, meleg) végzése, gépbeállítás, szerszámhasználat 

Szűkítés végzése, szerszámai, készülékei 

Húzó-nyomó igénybevétellel alakító eljárások  

Peremezés végzése kézzel, gépi eljárással 

Húzó igénybevétellel alakító eljárások  

Bővítés végzése kézi és gépi technológiával 

Hajlító igénybevétellel alakító eljárások  

Hajlítás végzése kézi és gépi technológiával 

Hengerítés végzése, hengerítő gép kezelése 

Görgős egyengetés végzése, gépkezelés, gépbeállítás 

Hullámosítás végzése gépi eljárással, gépkezelés 

Nyíró igénybevétellel alakító eljárások  

Áttolás végzése bélyeg segítségével 

Elcsavarás végzése, kézi műveletei 

Szétválasztás képlékenyalakító eljárásai 

Nyíróvágás (nyírás) végzése kéziszerszámai, kézi kisgépei, gépei  

Kivágás végzése, gépi technológiája 

Lyukasztási technológiák (kézi és gépi) végzése 

Gépi korckötés készítés 

  

9.3.4. Al

apszerelések végzése 36 óra 

A szerelés tervezés dokumentációinak használata 

Erővel záró oldható kötések szerelése 

Meghúzási nyomaték beállítások 

Szerelőszerszámok megválasztása, alkalmazása 

Alakkal záró kötések szerelése  

Erőátviteli egységek szerelése (tengely, fogaskerék és szíjhajtások szerelése) 

A kötések mechanikai paramétereinek beállítása, speciális szerszámainak használata 



 

 400. 

Forgó, mozgó egységek szerelése (szíjtárcsák, tengelykapcsolók, hajtások) 

Csapágyazások szerelési műveletei (illesztések megválasztása) 

Burkolóelemek szerelése 

Anyaggal záró kötések készítése 

Szerelés hegesztéssel (CO2 védőgázos, AWI, AFI, MIG, MAG, bevont elektródás) 

Hozaganyagok, segédanyagok választása 

Hegesztőgépek beállítása, üzemeltetése 

Szerelések forrasztással (lágyforrasztás, keményforrasztás) 

Folyató anyagok használata, forrasztó szerszámok, berendezések működtetése 

Szerelések ragasztással 

Ragasztási technológiák, egy és többkomponensű ragasztóanyagok szakszerű alkalmazása 

A szerelési technológiák speciális munkavédelmi előírásainak alkalmazása 

 

9.4.A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Gépész tanműhely 

Gépész kisüzemi termelőhely 

Gépész nagyüzemi termelőhely 

 

 

10483-12 Általános vállalkozási feladatok modul 
 

10 vállalkozás gyakorlata tantárgy  72 óra 

 

 

10.1. A tantárgy tanításának célja 

A vállalkozás gyakorlata tantárgy tanításának célja a vállalkozói tevékenység folytatása során 

felmerülő feladatokra történő felkészítés. A tantárgy teljesítése során a szakmát tanulók 

elsajátíthatják azokat az interperszonális kapcsolattartási ismereteket, amelyek 

nélkülözhetetlenek a vállalkozások működtetése során, valamint betekinthetnek a marketing 

tevékenységek világába. Megismerhetik és elsajátíthatják a vállalkozás különféle személyi és 

gazdasági dokumentumainak kitöltésével kapcsolatos technikákat. 

 

10.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Marketingformák ismerete, kommunikációs ismeretek, adminisztrációs ismeretek, 

informatikai ismeretek. 

 

10.3. Témakörök  

 

10.3.1. Marketing tevékenység 18 óra 

Saját tevékenység részletes ismerete 

Hirdetési formák kidolgozása, közzétételi lehetőségek meghatározása 

Közzétételi lehetőségek kivitelezéséhez megvalósítási lépések 

Szakkiállításokon történő részvétel fontossága, a megjelenési design kialakítása 

Szakvásárokon való részvétel, fontossága, a minőségi megjelenés fogalma 
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Sikeres vállalkozáshoz szükséges információforrások fellelése (internet, közvélemény kutatás, 

szakfolyóiratok, üzem és gyárlátogatások, felmérések készítése, piackutatás, stb.) 

Technológiai változások követése, megújulási készség, megújulás fontossága 

Piackövetés szükségességének megítélése 

 

10.3.2. Kapcsolattartási gyakorlatok 18 óra 

Kapcsolattartás formáinak ismerete 

Kapcsolattartás írásban, a kapcsolattartás dokumentumainak formája, tartalma 

Kapcsolattartás szóban, hivatalos, személyes, baráti kapcsolattartási formák, ezek 

használatának megválasztása 

Egyéb kommunikációs csatornákon keresztül történő kapcsolattartás 

Alapvető kommunikációs gyakorlatok végzése, begyakorlása (pl. reklamáció intézése a 

garanciális feltételek figyelembevételével, üzleti kapcsolatépítő megbeszélés, stb.) 

 

10.3.3. Dokumentumok kitöltése 36 óra 

Számlaformátumok megismerése 

A készpénzes számlatömb felépítése, nyomtatványtípusa, sorszámozása 

A készpénzes számlatömbben található információk fontossága, tartalmi irányultsága (a 

számlakibocsátó, a vevő adatai, a számlázott termék vagy szolgáltatás adatai, dátumok) 

Az átutalásos számlatömb felépítése, nyomtatványtípusa, sorszámozása, példányszáma 

Az átutalásos számlatömbben található információk tartalmi irányultsága 

Elektronikus számla formátuma, tartalmi elemei, kitöltésének szabályai, archiválása 

Elektronikus számla kibocsátás, aláírás 

Rontott számla érvénytelenítése (sztornírozás) 

Szállítólevél nyomtatványtípusa, kitöltésének fontossága, példányszáma, átvétel igazolásának 

módja 

Készpénzes számlakitöltési gyakorlatok különböző tételekhez 

Átutalásos számlakitöltési gyakorlatok különböző tételekhez 

Elektronikus számlakitöltő gyakorlatok, számlaarchiválás 

  

10.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Informatika szaktanterem 

 

10.5. A tantárgy értékelésének módja 

„A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel.‖ 

  



 

 402. 

 

Összefüggő szakmai gyakorlat  

 
I. Három évfolyamos oktatás közismereti képzéssel 

1/9. évfolyamot követően 140 óra 

2/10. évfolyamot követően 140 óra 

 

Az összefüggő nyári gyakorlat egészére vonatkozik a meghatározott óraszám, amelynek 

keretében az összes felsorolt elemet kötelezően oktatni kell az óraszámok részletezése nélkül, 

a tanulók egyéni kompetenciafejlesztése érdekében. 

 

Szakmai követelménymodulok Tantárgyak/Témakörök 

 

10162-12 

Gépészeti alapozó feladatok 

 

Gépészeti alapozó gyakorlat 

Anyagvizsgálatok 

Fémek alakítása kézi forgácsolással 

Fémek alakítása gépi forgácsolással 

Fémek forgács nélküli alakítása  

Alapszerelések végzése 

 

10166-12 

Gépészeti kötési feladatok 

 

Kötéskészítési gyakorlat 

Kötéskészítési műveletek 

Oldható kötések készítése 

Nem oldható kötések készítése 

 

10487-12 

Karosszérialakatos feladatai 

 

Karosszérialakatos szakmai gyakorlat 

Korrózió okozta sérülések javításai 

Védőgázos hegesztések 

Egyéb hegesztési technológiák 

Vázsérülések javításai 

Korrodált vagy koccanásos sérülések 

javításai 

Karambolos közepes és nagy sérülések 

javításai 

Speciális anyagú karosszériajavítások 

A táblázat sorai bővíthetőek. 
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10162-12 Gépészeti alapozó feladatok* 

*Három évfolyamos oktatás esetén az 1. évfolyamot követően 

 

Gépészeti alapozó gyakorlat tantárgy 

 

Témakörök 

 

Anyagvizsgálatok  

Keménységmérés végrehajtása (HB, HW, HR, Poldi) 

 

 

Fémek alakítása kézi forgácsolással 

Kézi fűrészelés technológiájának gyakorlása  

Kézi vágási technológiák begyakorlása 

Nyírási technológiák végzése 

A fúrás kézi megmunkálási gyakorlatának megismerése 

A reszelés technológiáinak begyakorlása 

A kézi forgácsolás eszközeinek, gépeinek, kézi kisgépeinek karbantartása 

 

 

Fémek alakítása gépi forgácsolással 

A gépi forgácsoláshoz szükséges anyagok, szerszámok, mérőeszközök előkészítése 

Síkesztergálás oldalazással 

Külső, belső hengeres felület esztergálása  

Menetvágás, menetfúrás, menetmetszés 

Mérő és ellenőrző eszközök használata, geometriai mérések 

Síkmarások végzése (ellenirányú, egyenirányú) 

Sorjázási műveletek 

Síkköszörülés 

Megmunkáló gépek kezelése (esztergagép, marógép, síkköszörű, oszlopos vagy állványos 

fúrógép) 

 

 

Fémek forgács nélküli alakítása 

Peremezés végzése kézzel, gépi eljárással 

Hajlítás végzése kézi és gépi technológiával 

Hengerítés végzése, hengerítő gép kezelése 

Nyíróvágás (nyírás) végzése kéziszerszámai, kézi kisgépei, gépei  

Kivágás végzése, gépi technológiája 

Lyukasztási technológiák (kézi és gépi) végzése 

 

 

Alapszerelések végzése 

Alakkal záró kötések szerelése  

Burkolóelemek szerelése 

Szerelések forrasztással (lágyforrasztás, keményforrasztás) 
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10487-12 Karosszérialakatos feladatai* 

*Három évfolyamos oktatás esetén az 1. évfolyamot követően 

 

Karosszérialakatos szakmai gyakorlat tantárgy 

 

Témakörök 

 

Korrózió okozta sérülések javításai  

Korrózió okozta sérülések szemrevételezése hiba-megállapítása javítási módszer 

meghatározása. 

Forgács nélküli lemezalakítási technológiák (lemezhajlítás, peremezés, domborítás, ívelés, 

stb.) megismerése, begyakorlása, végzése  

Korrózió okozta sérülések javítása foltozással 

Küszöbrészek, lemezfoltok készítése korrózió okozta sérülések javításához, az elkészült javító 

darabok beépítése 

Korrodált sérülésekből eredő kipufogó javítási feladatok elsajátítása, begyakorlása 

Korrózió okozta sérülések javítása részelem cserével 

Korrodált sérülésekből eredő javítási feladatok javítóívek, részelemek beépítésének 

elsajátítása, begyakorlása 

 

 

Védőgázos hegesztések  

Hegesztés megismerése, hegeszthető anyagok kiválasztása 

Hegesztési adalékanyagok használata 

MIG védőgázos hegesztő eljárások begyakorlása  

MAG védőgázos hegesztő eljárások begyakorlása  

Hegesztőgépek kezelésének, beállításának elsajátítása begyakorlása  

Egyéb hegesztési technológiák  

Lánghegesztő eljárás berendezéseinek, azok működésének, kezelésének megismerése 

Lánghegesztési technikák (jobbra hegesztés, balra hegesztés), lángbeállítások elsajátítása 

Lánghegesztés végzése  

Pontmelegezés alkalmazása 

A lágy- és keményforrasztás eszközeinek, hozag- és segédanyagainak, technológiájának 

megismerése 

A hegesztési eljárások alkalmazása gépjárművek javítása során  

 

 

Vázsérülések javításai  

Vázsérülések hiba megállapítási technikáinak begyakorlása, döntésképesség megalapozása a 

javításra szoruló részek nagyságának megállapítása érdekében 

Sérült alvázak javításának megtanulása és begyakorlása. 
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Korrodált vagy koccanásos sérülések javításai  

Elhasználódás (korrózió) miatti, koccanásos és karambolos javítások technológiái (javítási 

lépések sorrendjei) 

Sérült, korrodált karosszériák, vázak javítása érdekében a fődarabok szükséges mértékű 

megbontásának, kiszerelésének, valamint visszaszerelésének  

Korrodált vagy koccanásos sérülésekből eredő javítási feladatok (javítóívek beépítése, 

küszöbjavítások, lemezfoltok alkalmazása, fenéklemez javítások, kipufogó javítások, stb.) 

elsajátítása, begyakorlása 

Küszöbrészek, lemezfoltok, stb. készítése korrózió okozta sérülések javításához, az elkészült 

javító darabok beépítése 

Koccanásos sérülésekből eredő javítási feladatok (javítóívek beépítése, küszöbjavítások, 

lemezfoltok alkalmazása, fenéklemez javítások, kipufogó javítások, stb.) elsajátítása, 

begyakorlása 

Javított karosszériarészek tisztítása, védőbevonattal történő ellátása, technológiai 

folyamatának elsajátítása, a megfelelő szerszámok kiválasztása, használata 

 

 

Karambolos közepes és nagy sérülések javításai  

Sérülések felmérésének módjai, karambolos, közepes, és nagyjavítások esetén 

Vázsérülések hiba-megállapítási technikáinak begyakorlása, döntésképesség megalapozása a 

javításra szoruló részek nagyságának megállapítása érdekében 

Járműkarosszériák sérüléseinek javításához az elektromos perifériák (lámpatestek, 

irányjelzők, egyéb elektromos berendezések), motorhűtők, légkondicionáló berendezések és 

biztonságtechnikai berendezések (utastér biztonsági berendezései, riasztók stb.) szükséges 

mértékű megbontásának, visszaépítésének begyakorlása 

 

 

Speciális anyagú karosszériajavítások 

Alumínium karosszériaelemek hideg egyengetéssel történő javítási technológiáinak 

megismerése, elsajátítása, begyakorlása  

Alumínium karosszériaelemek meleg egyengetéssel történő javítási technológiáinak 

megismerése, elsajátítása, begyakorlása  

Műanyag karosszéria-elemek hegesztéssel történő javítási technológiáinak megismerése, 

elsajátítása, begyakorlása  

Műanyag karosszéria-elemek ragasztással történő javítási technológiáinak megismerése, 

elsajátítása, begyakorlása  
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10. évfolyam: 

 

Elmélet: 

 

10162-12 Gépészeti alapozó feladatok modul 
 

11 Gépészeti alapismeretek 72 óra 

 

11.1. A tantárgy tanításának célja 

A Gépészeti alapismeretek tantárgy oktatásának alapvető célja, hogy elősegítse a tanulók 

gépészeti gondolkodásmódjának kialakulását és fejlesztését, hozzájáruljon a gépészeti, 

műszaki területeken jelentkező problémák megértéséhez, képessé tegye a tanulókat a munka 

világának, ezen belül a gépészeti témakörök jellemzőinek és összefüggéseinek, valamint a 

gépészeti eszközök működésének a megértésére.  

A tantárgy segítsen magyarázatot adni a megtapasztalt eseményekre és a törvényszerűségekre. 

A hallgatók felelősséggel hajtsák végre a feladatokat, tudjanak döntéseket hozni a gépészeti 

folyamatokkal és témakörökkel kapcsolatban.  

 

11.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Szakrajzi, géprajzi ismeretek, gyártási, technológiai dokumentációk, folyamatábrák, művelet- 

és műveletelem tervek, szerszámtervek alkalmazás szintű ismerete. A szakmai tartalom 

elsajátításához műszaki szemlélet- és gondolkodásmód szükséges.  

 

11.3. Témakörök 

11.3.1. Műszaki dokumentációs ismeretek 6 óra 

Rajzolvasás, összeállítási rajzok, rajzdokumentációk elemzése 

Fémszerkezetek rajzai 

Technológiai rajzok 

Rendszerek rajzai 

Kapcsolási vázlatok 

Folyamatábrák és folyamatrendszerek 

Ábrás művelettervek, szerepük, tartalmuk 

Műveleti utasítások, tartalmuk 

Technológiai sorrend fogalma, tartalma 

Műveletelőzési sorrendek 

Szerszámjegyzékek 

  

11.3.2. Gépészeti mérésismeret 6 óra 

Mechanikai mérőeszközök típusai, működésük, kezelésük 

Digitális mérőeszközök típusai, alkalmazásuk 

Külső felületek mérésének eszközei 

Belső felületek mérésének eszközei 

Szögek mérésének, ellenőrzésének eszközei 
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Felületi minőség jelölése, ellenőrzésének és mérésének eszközei 

Munkadarabok alak- és helyzetmérésének eszközei, módjai 

Mérési dokumentumok jelentősége, fajtái, tartalma 

  

11.3.3. Anyagismeret 18 óra 

Nem vasalapú fémes szerkezeti anyagok 

Az alumínium gyártása és tulajdonságai, ötvözése, hőkezelése 

Az alumíniumötvözetek összetétele, tulajdonságai, felhasználási területei 

Könnyűfémek alkalmazási területei: könnyűfémprofilok 

Nehézfémek  

Műanyagok csoportosítása, összetétele, tulajdonságai, felhasználási területe 

Segédanyagok 

A korrózió fajtái, jellemzői, megjelenési formái 

Korrózióvédelem: a felületkezelő eljárások feladata, csoportosítása 

A felületek előkészítése 

Felületkezelő anyagok 

Nemfémes bevonatok 

Galván bevonatok  

Festék- és lakkbevonatok 

Szinterezés 

Tűzi fémbevonatok 

  

11.3.4. Anyagvizsgáló technológiák 9 óra 

Anyagvizsgálati módok 

A vizsgálat típusának megválasztási szempontjai 

Roncsolásmentes anyagvizsgálatok 

Vizuális megfigyelés 

Mágneses repedésvizsgálat technológiája, eszközei, alkalmazási területei 

Penetráló folyadékos vizsgálat technológiája, felhasználási területei 

Örvényáramos vizsgálat technológiája, felhasználási területei 

Röntgen vizsgálat technológiája és felhasználási területei 

Izotópos vizsgálat technológiája és felhasználási területei 

Roncsolásos anyagvizsgálatok  

Szakítóvizsgálat technológiája és az általa meghatározható anyagjellemzők 

Ütővizsgálat technológiája, mért anyagjellemzők 

Keménységmérés típusai, technológiái, szerepe a gépészetben 

Hajlító vizsgálat jellemzői 

Technológiai vizsgálatok (törővizsgálatok, lapítóvizsgálatok) 

  

11.3.5. Kézi fémmegmunkálási ismeretek 18 óra 

Menetvágás technológiája, műszaki paraméterei, szerszámai 

Menetfúrás technológiája, műszaki paraméterei, szerszámai 

Forgács nélküli alakító eljárások jellemzői, technológiái, gépei, szerszámai, eszközei 

(zömítés, szűkítés, peremezés, bővítés, hajlítás, peremezés, hengerítés, görgős egyengetés, 

hullámosítás, áttolás, elcsavarás, nyíróvágás (nyírás), kivágás, lyukasztás, korcolás) 

  

11.3.6. Gépi fémmegmunkálási ismeretek 6 óra 
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Fúrás, furatmegmunkálás technológiája, műszaki paraméterei, a munkafolyamat 

mozgásviszonyai 

Marás technológiája, műszaki paraméterei, a munkafolyamat mozgásviszonyai 

Köszörülés technológiája, műszaki paraméterei, a munkafolyamat mozgásviszonyai 

Gépüzemeltetés munkabiztonsági szabályai 

 

11.3.7. Szerelési ismeretek 9 óra 

A gépipari szereléstechnológia alapjai 

A szerelés helye, rendszerelméleti jellemzői 

A szerelés fogalma, technológiáinak csoportosítása 

A szerelés technológiai tervezése, szereléshelyes konstrukció 

Szerelési dokumentációk 

Szerelőeszközök rendszere 

Szerelési méretláncok 

Tűrés, illesztés szerepe 

Az alkatrészkötés alapjai, eszközei és gépei 

Erővel záró kötések: csavarkötések 

Oldható kötések készítésének ismeretei, szerszámai, eszközei 

Alakkal záró kötések: csapszegkötések, tengelykötések  

Szerelő kéziszerszámok, csavarozó, szegecselő kisgépek, szerelősajtók, emelőberendezések 

Anyaggal záró kötések 

Nem oldható kötésekkel megvalósított szerelési eljárások (nagyméretű fém alkatrészek 

esetében) 

Forrasztás eszközei, technológiája, alkalmazási területei 

Hegesztés fajtái, alkalmazási területei 

Gázhegesztés és lángvágás technológiája, alkalmazási területei 

Ívhegesztés technológiája, alkalmazási területei 

Hegesztő berendezések és eszközök kialakítása, működési elvei 

Szerelési technológia ragasztással  

 

11.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Gépészeti szaktanterem 

 

11.5. A tantárgy értékelésének módja 

„A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel.‖ 

 

 

 

 

10166-12 Gépészeti kötési feladatok modul 
 

12 Gépészeti kötésismeret 36 óra 

 

12.1. A tantárgy tanításának célja 

A Gépészeti kötésismeret tantárgy oktatásának alapvető célja, hogy elősegítse a tanulók 
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gépészeti kötések elméleti alapjaira vonatkozó szakmai kompetenciáinak fejlesztését, 

hozzájáruljon a gépészeti, műszaki területeken előforduló kötéstípusok megismeréséhez, 

képessé tegye a tanulókat a munkavégzésük során gépészeti kötések műszaki paramétereinek 

meghatározására, az egyes kötéstípusok szakszerű kivitelezésére, valamint a kötéskészítés 

során használt szerszámok helyes használatára.  

A hallgatók felelősséggel alkalmazzák ismereteiket, tudjanak döntéseket hozni a gépészeti 

kötések megválasztásával és kivitelezésével kapcsolatban.  

 

 

12.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Menetábrázolások, oldható és nem oldható kötések elméleti alapjai, kötéskészítési 

technológiák, eszköz, szerszám és berendezés ismeret. A tantárgy a gépészeti alapozó 

ismeretek tantárgy ismeretanyagára épül. Elsajátításához alapvető számolási készség és 

műszaki szemléletmód szükséges.   

 

12.3. Témakörök  

 

12.3.1. Kötéselmélet 6 óra 

A kötések fogalma, felosztásuk (oldható és nem oldható kötések), alkalmazási területek 

A csavarkötés: csavarmenet származtatása, menetprofilok, menetelemek, menettípusok 

Működési elv, előfeszítés 

Kötőcsavarok, csavaranyák csavaralátétek, csavarbiztosítások 

Csavarkötések ábrázolása 

Hegesztett kötés: a kohézió fogalma, a hegeszthetőség feltétele 

Kohézió létrehozása (ömlesztő eljárások, sajtoló eljárások) 

Kötések rajzi ábrázolásának értelmezése 

Forrasztott kötés: diffúzió fogalma a forraszthatóság feltételei 

Lágy és keményforrasztás lényege, alkalmazási területe 

Ragasztott kötés: az adhézió fogalma, a ragaszthatóság feltételei 

Ragasztóanyagok tulajdonságai 

  

 

12.3.2. Oldható kötések 12 óra 

Csavarkötések csoportosítása funkcióik szerint 

Kötőcsavarok szerepe, alkalmazásuk során használt menetprofilok 

Mozgatócsavarok, alkalmazásuk során használt menetprofilok 

Szennyeződésre érzéketlen csavarok és menetprofiljaik 

Kötőcsavarok, csavaranyák csavaralátétek, csavarbiztosítások funkciói, műszaki megoldásai 

Csavarfej kialakítások 

Csavarbiztosítási eljárások 

Csavarkötés szerelésének szerszámai 

Menetkészítés szerszámai segédeszközei és segédanyagai 

A menetfúrás és menetmetszés előkészítő műveletei, a csavarmenet készítés és a csavarkötés 

létrehozás munkabiztonsági előírásai 

Tengelykötések, alkalmazási területeik 

Reteszkötés, hornyos retesz, fészkes retesz, íves retesz 

Ékkötés, hornyos ék, fészkes ék, orros ék 
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Bordás kötések: terhelhetőség, kialakítás 

 

12.3.3. Nem oldható kötések 18 óra 

Szegecsek és szegecskötések (laza, szerkezeti), a szegecshossz kiszámítása 

A szabványos szegecsek fajtái és fő alkalmazási területei 

Különféle szegecskötési megoldások (átlapolt, hevederes, egysoros, többsoros), alkalmazási 

területük, ábrázolásuk 

Hegesztett, forrasztott, ragasztott kötések 

A gázhegesztés eszközei, berendezései, anyagai, segédanyagai 

A villamos ívhegesztés eszközei, berendezései, anyagai, segédanyagai 

Speciális hegesztési eljárások  

Fogyóelektródás hegesztés,  

Wolfram elektródás hegesztés  

Széndioxid védőgázos hegesztés,  

Fedett ívű hegesztés 

A keményforrasztás eszközei, anyagai, segédanyagai, alkalmazási területe 

A forrasztás felület-előkészítése, alkalmazott segédanyagok 

Savas és savmentes dezoxidáló szerek 

Az összekötendő elemek előzetes megmunkálása és felületi kezelése 

A lágyforrasztás eszközei, anyagai, segédanyagai, alkalmazási területe 

A ragasztás eszközei, anyagai, segédanyagai, alkalmazási területe 

   

12.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Gépészeti szaktanterem 

12.5. A tantárgy értékelésének módja 

„A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel.‖ 

 

 

 

 

 

10487-12 Karosszérialakatos feladatai modul 

13 Karosszérialakatos szakmai ismeret: 180 óra 

 

13.1. A tantárgy tanításának célja 

A karosszérialakatos szakmai ismeret tantárgy tanításának alapvető célja a szakmát tanulók 

munkavégzés során alkalmazandó szakmai és technológiai ismereteinek (járműkarosszériák 

ismerete, különféle javítási technológiák ismerete, hegesztési ismeretek, szerelési ismeretek, 

valamint a karosszérialakatos szakmához szükséges gépek eszközök, berendezések és 

szerszámok ismerete) készségszintű kialakítása, melyek birtokában képesek lesznek a 

különféle karosszériajavítások elvégzésére. 

 

13.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 



 

 411. 

Alapvető matematikai, fizikai, kémiai, metallurgiai ismeretek, fémalakítási, 

fémmegmunkálási ismeretek, szakrajzi, műszaki ábrázolási és szerkesztési ismeretek, melyek 

birtoklása, valamint gyakorlatias gondolkodásmód szükségesek a tantárgy teljesítéséhez. 

 

13.3. Témakörök  

 

13.3.1. Járműismeret 12 óra 

A karosszérialakatos szakmában alkalmazott anyagok 

A karosszériák hagyományos anyagai 

A karosszériák legújabb, korszerű anyagai 

Alumínium a karosszériagyártásban 

Alumínium karosszéria elemmel rendelkező járművek 

Teljes alumínium karosszériák 

Vázszerkezetek, kialakításuk szabályai, gyártáshoz használt anyagok, tulajdonságai 

Burkolóelemek kialakításai, mechanikai és esztétikai követelmények 

Gépjárművek felépítményei 

Utastér kialakítások, biztonsági követelményei 

   

13.3.2. Javítástechnológiai ismeretek 24 óra 

Gépjárművek alépítményeinek kialakítási módjai, vizsgálóberendezései, javítási technológiái 

Egyengetéses javítások technológiái 

Részelemcserés javítási technológiák 

Teljes elemcserés javítási technológiák 

Gépjárművek szélvédőinek, oldalüvegeinek rögzítési módjai, azok szerelési technológiái 

Gépjárművek tüzelőanyag tartályainak elhelyezése a karosszériában, ezekkel kapcsolatos 

szerelési technológiák 

Gépjármű fődarabok (futóművek, motorok) működésének, beállításának ismerete a javítás 

utáni szerelési technológiái 

Korszerű ragasztási technológiák, (műanyag karosszériák, feszített lemezburkolatok 

rögzítése) 

   

13.3.3. Javítások előkészítése 18 óra 

Sérülések helyének megállapítása és nagyságának felmérése 

Vázak sérülései, javítási munkák előkészítése 

Vázak sérülései 

Elhasználódás (korrózió) okozta sérülések felmérése meghatározása 

Karambol okozta sérülések felmérése meghatározása 

A karosszérialakatos munkák előkészítése 

A sérült vázak hibafelvétele 

Javítandó rész és részelem előkészítése  

Részelem beillesztés, rögzítés  

   

13.3.4. Kisjavítások 12 óra 

Kisjavítások rendszerezése 

Korrózió okozta sérülések javításai 

Korróziós kár felmérése 

Szükség szerinti megbontások 



 

 412. 

Javítási technológia meghatározása 

Javítófolt készítés (anyagválasztás, előrajzolás folyamata, folt kivágásának módjai) 

Korróziós rész kivágása (kivágási technológiák, eszközök, szerszámok) 

Javító folt illesztése (mérések, rögzítés, hegesztések, ellenőrzések) 

   

13.3.5. Közepes és nagyjavítások 18 óra 

Közepes és nagyjavítások fogalma 

Közepes és nagyjavítások szükségessége 

Tervszerű és előre nem tervezett javítások 

Részelemcserés javítások technológiái 

Javítandó rész és részelem előkészítése (mérés, kivágási technológiák, illesztések, 

ellenőrzések) 

Részelem beillesztés, rögzítés (méretellenőrzés, rögzítési technológiák) 

Teljes elemcserés javítások technológiái 

A technológiák alkalmazásának feltételrendszere 

Technológiai folyamatok (sárvédők, küszöbök, homlokfalak, hátfalak, oszlopok, motor- és 

csomagtér fedelek, lökhárítók) 

   

13.3.6. Hegesztési alapismeretek 12 óra 

Az egyes hegesztő eljárások (inert és aktív védőgázos ívhegesztések, bevont elektródás 

ívhegesztések, argon védőgázos wolfram- és fogyóelektródás ívhegesztések, ponthegesztések, 

lánghegesztés, valamint kemény és lágyforrasztás) technológiáinak, berendezéseinek, 

segédanyagainak, használati területeinek szakma specifikus átismétlése és kiegészítése 

A hegesztésre vonatkozó biztonságtechnikai (munka-, tűz- és környezetvédelmi) előírások, 

alkalmazási követelmények 

   

13.3.7. Hegesztési technológiák 36 óra 

Ívhegesztés 

Az ívkeltés módja 

Az elektróda leolvadásának folyamata 

Villamos ívhegesztés eszközei 

Védőgázos hegesztés 

A védőgázos hegesztési eljárások csoportosítása 

MIG és MAG védőgázos hegesztő eljárások gépei, berendezései, segédeszközei, technológiái  

Argon védőgázos hegesztő eljárások (AWI és AFI) gépei, berendezései, segédeszközei, 

technológiái 

A védőgáz hatása a varrat alakjára 

Hegesztési adalékanyagok 

Villamos ellenállás-hegesztés 

Görgős vonalhegesztés 

Ponthegesztés 

   

13.3.8. Szerelési technológiák, szerszámok 12 óra 

Oldható kötésekkel rögzített karosszéria-elemek, burkolóelemek szerelési technológiái 

Nem oldható kötésekkel rögzített karosszéria elemek, burkolóelemek szerelési technológiái 

Gépjármű futóműveinek szerelési technológiái 

Nem hajtott merev tengelyek szerelési technológiái 
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Hajtott merev tengelyek szerelési technológiái 

Független kerékfelfüggesztések szerelési technológiái 

Kipufogó rendszerek szerelési technológiái 

   

13.3.9. Utasterek szerelési ismeretei 12 óra 

Gépjármű utasterek kárpitozott elemeinek (tetőkárpit, szőnyegek, oszlop kárpitok, stb.) ki- és 

visszaszerelési technológiái 

Gépjármű motorterek kárpitozott elemeinek, kárpitjainak ki- és visszaszerelési technológiái 

Gépjármű csomagterek kárpitozott elemeinek, kárpitjainak ki- és visszaszerelési technológiái 

 

Elektromos berendezések szerelési ismeretei 6 óra 

Járművek világításának első fényszórók javításhoz szükséges mértékű megbontási, 

visszaszerelési ismeretek 

Hátsólámpák rendszámvilágítás ki- és visszaszerelési technológiái 

   

Biztonságtechnikai berendezések szerelési ismeretei 6 óra 

Hűtők javításához, cseréjéhez szükséges szerelési ismeretek  

Vezetőoldali (kormány) légzsák ki- és visszaszerelési ismeretei és biztonsági előírásainak 

ismerete 

Utas oldali légzsák ki- és visszaszerelési ismeretei és biztonsági előírásainak ismerete 

Oldal és függöny légzsákok ki- és visszaszerelési ismeretei és biztonsági előírásainak ismerete 

   

Karosszériaszerelési ismeretek 12 óra 

Gépjárművek alépítményeinek javításához, cseréjéhez szükséges szerelési ismeretek 

Gépjárművek felépítményeinek javításához, cseréjéhez szükséges szerelési ismeretek 

Önhordó karosszériák javításához, cseréjéhez szükséges szerelési ismeretek 

Részlegesen önhordó karosszériák javításához, cseréjéhez szükséges szerelési ismeretek 

Gépjármű fődarabok (futóművek, motorok) működésének, beállításának ismerete a javítás 

utáni szerelési műveleteket követően 

Gépjárművek szélvédőinek, ajtóüvegeinek és oldalüvegeinek javítása és azok szerelési 

ismerete 

   

13.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Karosszérialakatos szaktanterem 

 

13.5. A tantárgy értékelésének módja 

„A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel.‖ 

 
 

Gyakorlat 

 

 

10162-12 Gépészeti alapozó feladatok modul 
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14 Gépészeti alapozó gyakorlat 108 óra 

 

14.1. A tantárgy tanításának célja 

A gépészeti alapozó gyakorlat tantárgy tanításának célja megismertetni és elsajátíttatni a 

tanulókkal a különféle gépészeti alapozó feladatok és gyakorlatok megoldhatóságának 

feltételeit; a nyersanyag, alapanyag, anyagminőségek, megmunkálások meghatározását, a 

megfelelő technológia szakszerű kiválasztását illetve az alkalmazott vizsgálatok módját. 

Mindezek segítségével cél a tanulók gépészeti alapfeladatok végzésére irányuló kellő 

gyakorlottságának megvalósítása.  

 

14.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Anyagszerkezettani, anyagvizsgálati ismeretek, kézi és gépi anyagmegmunkálási 

ismeretek, hegesztési ismeretek, szerelési ismeretek. A tantárgy sikeres teljesítéséhez 

gépészeti szemléletmód és logikus gondolkodás, valamint rendszerező képesség 

szükséges.  

 

14.3. Témakörök  

 

 

Fémek alakítása kézi forgácsolással 36 óra 

A kézi forgácsolás technológiái (darabolások, fúrások, reszelések, köszörülések 

A kézi forgácsolási műveletek általános szabályai, forgácsolási paraméterei, szerszámai, 

alkalmazási területei 

Darabolási technológiák végzése 

Kézi fűrészelés technológiájának gyakorlása  

Kézi vágási technológiák begyakorlása 

A metszés munkafolyamatának megismerése 

Nyírási technológiák végzése 

A fúrás kézi megmunkálási gyakorlatának megismerése 

A fúrás szerszámai: (csigafúró, süllyesztő, menetmetsző, menetvágó) 

A menetmegmunkáló szerszámok 

Kézi menetfúrás gépeinek használata 

A fúrószerszámok élgeometriája, élezése 

A reszelés technológiáinak begyakorlása 

A reszelés szerszámkialakításai, reszelőtípusok 

Köszörülési technológiák végzése 

A kézi köszörülés eszközei, szerszámai, kisgépei 

A kézi forgácsolás eszközeinek, gépeinek, kézi kisgépeinek karbantartása 

A kézi forgácsoló műhely rendje, munka- és tűzvédelmi ismeretek rendszerezése 

Munkavédelmi előírások alkalmazása 

  

Fémek alakítása gépi forgácsolással 36 óra 

A gépi forgácsoláshoz szükséges anyagok, szerszámok, mérőeszközök előkészítése 

Forgácsoló gépek ellenőrzése (karbantartási és biztonságtechnikai szempontok szerint) 

Munkadarab befogó készülékek használata 

Gépbeállítások elvégzése (előgyártmány ellenőrzések, munkadarab és szerszámbefogások, 

forgácsolási paraméterek) 
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Esztergálások végzése  

Síkesztergálás oldalazással 

Külső, belső hengeres felület esztergálása  

Menetvágás, menetfúrás, menetmetszés 

Mérő és ellenőrző eszközök használata, geometriai mérések 

Szerszámélezés 

Marási műveletek végzése  

Szerszámbeállítások, szerszámbemérések végzése 

Homlokfelületek marása 

Palástfelületek marása 

Síkmarások végzése (ellenirányú, egyenirányú) 

Sorjázási műveletek 

Köszörülések végzése  

Síkköszörülés 

Palástköszörülés 

Speciális munkadarab-befogó eszközök, készülékek használata 

Fúrások, furatbővítések 

Megmunkáló gépek kezelése (esztergagép, marógép, síkköszörű, oszlopos vagy állványos 

fúrógép) 

A gépi forgácsoló műhely munka- és tűzvédelmi szabályainak alkalmazása 

  

Fémek forgács nélküli alakítása 18 óra 
Forgács nélküli alakítások műszaki paramétereinek meghatározása  

Képlékenyalakító technológiák  

Hidegalakító technológiák végzése 

Nyomó igénybevétellel alakító eljárások végzése 

Zömítés (hideg, meleg) végzése, gépbeállítás, szerszámhasználat 

Szűkítés végzése, szerszámai, készülékei 

Húzó-nyomó igénybevétellel alakító eljárások  

Peremezés végzése kézzel, gépi eljárással 

Húzó igénybevétellel alakító eljárások  

Bővítés végzése kézi és gépi technológiával 

Hajlító igénybevétellel alakító eljárások  

Hajlítás végzése kézi és gépi technológiával 

Hengerítés végzése, hengerítő gép kezelése 

Görgős egyengetés végzése, gépkezelés, gépbeállítás 

Hullámosítás végzése gépi eljárással, gépkezelés 

Nyíró igénybevétellel alakító eljárások  

Áttolás végzése bélyeg segítségével 

Elcsavarás végzése, kézi műveletei 

Szétválasztás képlékenyalakító eljárásai 

Nyíróvágás (nyírás) végzése kéziszerszámai, kézi kisgépei, gépei  

Kivágás végzése, gépi technológiája 

Lyukasztási technológiák (kézi és gépi) végzése 

Gépi korckötés készítés 

  

Alapszerelések végzése 18 óra 
A szerelés tervezés dokumentációinak használata 

Erővel záró oldható kötések szerelése 

Meghúzási nyomaték beállítások 
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Szerelőszerszámok megválasztása, alkalmazása 

Alakkal záró kötések szerelése  

Erőátviteli egységek szerelése (tengely, fogaskerék és szíjhajtások szerelése) 

A kötések mechanikai paramétereinek beállítása, speciális szerszámainak használata 

Forgó, mozgó egységek szerelése (szíjtárcsák, tengelykapcsolók, hajtások) 

Csapágyazások szerelési műveletei (illesztések megválasztása) 

Burkolóelemek szerelése 

Anyaggal záró kötések készítése 

Szerelés hegesztéssel (CO2 védőgázos, AWI, AFI, MIG, MAG, bevont elektródás) 

Hozaganyagok, segédanyagok választása 

Hegesztőgépek beállítása, üzemeltetése 

Szerelések forrasztással (lágyforrasztás, keményforrasztás) 

Folyató anyagok használata, forrasztó szerszámok, berendezések működtetése 

Szerelések ragasztással 

Ragasztási technológiák, egy és többkomponensű ragasztóanyagok szakszerű alkalmazása 

A szerelési technológiák speciális munkavédelmi előírásainak alkalmazása 

 

14.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Gépész tanműhely 

Gépész kisüzemi termelőhely 

Gépész nagyüzemi termelőhely 

 
 

 

 

 

 

10166-12 Gépészeti kötési feladatok modul 
 

15 Kötéskészítési gyakorlat  108 óra 

 

15.1. A tantárgy tanításának célja 

A kötéskészítési gyakorlat tantárgy tanításának alapvető célja gépészeti kötések készítésének 

jártasság szintű elsajátíttatása, mely egyaránt irányul a kötés előkészítés műveleteinek és az 

azt követő oldható és nem oldható kötések kivitelezésének szakszerű végrehajtására.  

 

15.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Anyag- és szerszámismeret, felületkezelési ismeretek, menetkészítési ismeretek, hegesztési, 

ragasztási és forrasztási ismeretek. A sikeres teljesítéshez szükséges alapvető műszaki 

számítási ismeretek birtoklása. 

 

15.3. Témakörök  
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Kötés előkészítési művelete 18 óra 

Ékkötések, reteszkötések, rögzítő- és csapszegkötések szerelőszerszámainak, eszközeinek 

előkészítése 

A menetmegmunkálás előkészítő műveleteinek végzése 

Felülettisztítás 

Zsírtalanítás 

Sorjátlanítás 

Alakmegmunkálások 

Hegesztési varratok gyökformáinak kialakítása 

Gépbeállítások 

Szerszámkiválasztások (beállítások) 

 

Oldható kötések készítése 36 óra 

Ékfajták, beépítési megoldásai, kivitelezési műveletei  

Ékkötések szerelőszerszámai eszközei, használatuk  

Ékkötések össze és szétszerelési gyakorlata  

Reteszkötés kialakításának szerszámai, eszközei, műveletei 

Reteszkötések készítése, szerelése, bontása 

Rögzítő- és csapszeg kötések alkalmazása 

Rögzítőszegek, csapszegek anyagai, szerkezeti megoldásaik 

Rögzítő- és csapszeg kötések biztosítási és rögzítési módszerei, a be- és kiszerelések végzése 

Menetmetszés elsajátítása különféle menetprofilok tekintetében 

A menetmetszés szerszámainak, segédeszközeinek és segédanyagainak alkalmazása 

A menetfúrás elsajátítása 

A menetfúrás szerszámainak, segédeszközeinek és segédanyagainak alkalmazása 

Rögzítő és mozgató csavarkötések kialakítása 

Csavarbiztosítási módok alkalmazása 

A csavarkötés szerelés technológiai sorrendjének végzése 

A csavarkötés szerelés szerszámainak használata 

A csavarmenet készítés és a csavarkötés létrehozás munkabiztonsági előírásainak alkalmazása 

  

Nem oldható kötések készítése 54 óra 

A szegecselési technológiák és eljárások végzése 

A szegecskötések szerszámainak és eszközeinek megválasztása 

A zsugorkötés szereléstechnológiája zsugorkötés készítés 

Ragasztóanyagok, a különféle anyagok ragasztásának műveletei 

Forraszanyagok, a forrasztólámpa, forrasztópáka használata 

A forrasztás folyamata, szerszámai, eszközei, forrasztási eljárások végzése 

Hegesztésnél alkalmazott gázok kezelése 

Gázhegesztő berendezések üzembe helyezése, kezelése 

Lángfajták beállítása, balra illetve jobbra hegesztés alkalmazása, tompa- és sarokvarratok 

készítése 

Lángvágás 

Az ívhegesztés lényege, alkalmazása, gépeinek, segédeszközeinek, segédberendezéseinek 

üzemeltetése 

Varratfajták készítése 

AWI, AFI hegesztési technológiák használata 

A nem oldható kötéskészítések biztonságtechnikai előírásai, környezetvédelmi szabályok, 

előírások alkalmazása, betartása 
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15.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Gépész tanműhely 

Gépész kisüzemi termelőhely 

Gépész nagyüzemi termelőhely 

 

15.5. A tantárgy értékelésének módja 

 „A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel.‖ 
 

 

 

 

10483-12 Általános vállalkozási feladatok modul 
 

16 A vállalkozás gyakorlata tantárgy  36 óra 

 

16.1. A tantárgy tanításának célja 

A vállalkozás gyakorlata tantárgy tanításának célja a vállalkozói tevékenység folytatása során 

felmerülő feladatokra történő felkészítés. A tantárgy teljesítése során a szakmát tanulók 

elsajátíthatják azokat az interperszonális kapcsolattartási ismereteket, amelyek 

nélkülözhetetlenek a vállalkozások működtetése során, valamint betekinthetnek a marketing 

tevékenységek világába. Megismerhetik és elsajátíthatják a vállalkozás különféle személyi és 

gazdasági dokumentumainak kitöltésével kapcsolatos technikákat. 

 

16.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Marketingformák ismerete, kommunikációs ismeretek, adminisztrációs ismeretek, 

informatikai ismeretek. 

 

16.3. Témakörök  

 

16.3.1. Marketing tevékenység 6 óra 

Saját tevékenység részletes ismerete 

Hirdetési formák kidolgozása, közzétételi lehetőségek meghatározása 

Közzétételi lehetőségek kivitelezéséhez megvalósítási lépések 

Szakkiállításokon történő részvétel fontossága, a megjelenési design kialakítása 

Szakvásárokon való részvétel, fontossága, a minőségi megjelenés fogalma 

Sikeres vállalkozáshoz szükséges információforrások fellelése (internet, közvélemény kutatás, 

szakfolyóiratok, üzem és gyárlátogatások, felmérések készítése, piackutatás, stb.) 

Technológiai változások követése, megújulási készség, megújulás fontossága 

Piackövetés szükségességének megítélése 

 

16.3.2. Kapcsolattartási gyakorlatok 6 óra 
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Kapcsolattartás formáinak ismerete 

Kapcsolattartás írásban, a kapcsolattartás dokumentumainak formája, tartalma 

Kapcsolattartás szóban, hivatalos, személyes, baráti kapcsolattartási formák, ezek 

használatának megválasztása 

Egyéb kommunikációs csatornákon keresztül történő kapcsolattartás 

Alapvető kommunikációs gyakorlatok végzése, begyakorlása (pl. reklamáció intézése a 

garanciális feltételek figyelembevételével, üzleti kapcsolatépítő megbeszélés, stb.) 

 

16.3.3. Dokumentumok kitöltése 24 óra 

Számlaformátumok megismerése 

A készpénzes számlatömb felépítése, nyomtatványtípusa, sorszámozása 

A készpénzes számlatömbben található információk fontossága, tartalmi irányultsága (a 

számlakibocsátó, a vevő adatai, a számlázott termék vagy szolgáltatás adatai, dátumok) 

Az átutalásos számlatömb felépítése, nyomtatványtípusa, sorszámozása, példányszáma 

Az átutalásos számlatömbben található információk tartalmi irányultsága 

Elektronikus számla formátuma, tartalmi elemei, kitöltésének szabályai, archiválása 

Elektronikus számla kibocsátás, aláírás 

Rontott számla érvénytelenítése (sztornírozás) 

Szállítólevél nyomtatványtípusa, kitöltésének fontossága, példányszáma, átvétel igazolásának 

módja 

Készpénzes számlakitöltési gyakorlatok különböző tételekhez 

Átutalásos számlakitöltési gyakorlatok különböző tételekhez 

Elektronikus számlakitöltő gyakorlatok, számlaarchiválás 

  

16.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Informatika szaktanterem 

 

16.5. A tantárgy értékelésének módja 

„A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel.‖ 

 

 

 

 

10487-12 Karosszérialakatos feladatai modul 

17 Karosszérialakatos szakmai gyakorlat 360 óra 

 

17.1. A tantárgy tanításának célja 

A karosszérialakatos szakmai gyakorlat tantárgy tanításának alapvető célja a 

karosszérialakatos javítási technológiák, szerelési és hegesztési technológiák végzésének 

készségszintű elsajátíttatása a szakmát tanulókkal. Jártasság megszerzése a szakképesítés 

gyakorlása során használatos szerszámok, eszközök, gépek szakszerű használata tekintetében. 

 

17.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Karosszérialakatos szakmai ismeretek, hegesztési és szerelési ismeretek, alapvető számolási 
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készség, szerkesztési, lemez megmunkálási és lemezalakítási ismeretek 

 

17.3. Témakörök  

 

Korrózió okozta sérülések javítása 108 óra 

Korrózió okozta sérülések szemrevételezése hiba-megállapítása javítási módszer 

meghatározása. 

Forgács nélküli lemezalakítási technológiák (lemezhajlítás, peremezés, domborítás, ívelés, 

stb.) megismerése, begyakorlása, végzése  

Korrózió okozta sérülések javítása foltozással 

Küszöbrészek, lemezfoltok készítése korrózió okozta sérülések javításához, az elkészült javító 

darabok beépítése 

Korrodált sérülésekből eredő kipufogó javítási feladatok elsajátítása, begyakorlása 

Korrózió okozta sérülések javítása részelem cserével 

Korrodált sérülésekből eredő javítási feladatok javítóívek, részelemek beépítésének 

elsajátítása, begyakorlása 

Korrózió okozta sérülések javítása teljes elem cserével 

Felfekvő felületek peremek csatlakozó részek előkészítése javítása a teljes elemcsere esetén 

Zajvédelemhez használt anyagokkal történő munkavégzés (méretre vágás, illesztés, 

beszerelés, rögzítés, stb.) begyakorlása  

Javított karosszériarészek tisztítása, védőbevonattal történő ellátása, technológiai 

Sérült oldható kötésekkel rögzített karosszéria-elemek, burkolóelemek szerelési technikáinak 

elsajátítása, begyakorlása karosszérialakatos tanműhelyben, szakműhelyben 

Sérült, nem oldható kötésekkel rögzített karosszéria elemek, burkolóelemek szerelési 

technikáinak elsajátítása, begyakorlása karosszérialakatos tanműhelyben, szakműhelyben

 . 

  

Védőgázos hegesztések 108 óra 

A hegesztési eljárások alkalmazása gépjárművek javítása során karosszérialakatos 

tanműhelyben, szakműhelyben 

Hegesztés megismerése, hegeszthető anyagok kiválasztása 

Hegesztési adalékanyagok használata 

A védőgázos hegesztési eljárások csoportosítása 

MIG védőgázos hegesztő eljárások begyakorlása hegesztő műhelyben 

MAG védőgázos hegesztő eljárások begyakorlása hegesztő műhelyben 

WIG- hegesztő eljárások begyakorlása hegesztő műhelyben 

Hegesztőgépek kezelésének, beállításának elsajátítása begyakorlása hegesztő műhelyben 

Argon védőgázos hegesztő eljárások (AWI és AFI) begyakorlása hegesztő műhelyben 

Függőleges hegesztési technika begyakorlása 

Fej feletti hegesztési technika begyakorlása 

A hegesztési eljárások alkalmazása - különös tekintettel az alumínium karosszéria-elemek 

hegesztésére - gépjárművek javítása során karosszérialakatos tanműhelyben, szakműhelyben 

  

Egyéb hegesztési technológiák 36 óra 

Ponthegesztések, lánghegesztés, valamint kemény és lágyforrasztás) technológiáinak, 

berendezéseinek, segédanyagainak, használati területeinek szakma specifikus átismétlése és 

kiegészítése 

Lánghegesztő eljárás berendezéseinek, azok működésének, kezelésének megismerése 

Lánghegesztési technikák (jobbra hegesztés, balra hegesztés), lángbeállítások elsajátítása 

Lánghegesztés végzése karosszérialakatos tanműhelyben, szakműhelyben 
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Pontmelegezés alkalmazása 

A lágy- és keményforrasztás eszközeinek, hozag- és segédanyagainak, technológiájának 

megismerése 

Ónozással történő karosszéria-elem javítás elsajátítása, begyakorlása 

Ellenállás hegesztő eljárások- különös tekintettel az ellenállás ponthegesztésre- begyakorlása 

hegesztő műhelyben 

Hegesztőgépek kezelésének, beállításának elsajátítása 

Hegesztési technikák (függőleges, fej feletti, stb.) begyakorlása 

A hegesztési eljárások alkalmazása gépjárművek javítása során karosszérialakatos 

tanműhelyben, szakműhelyben 

Technológiák alkalmazása a karosszériajavító tevékenység során karosszérialakatos 

tanműhelyben, szakműhelyben 

   

Vázsérülések javításai 36 óra 
Vázsérülések hiba megállapítási technikáinak begyakorlása, döntésképesség megalapozása a 

javításra szoruló részek nagyságának megállapítása érdekében 

Sérült alvázak javításának megtanulása és begyakorlása karosszérialakatos tanműhelyben, 

karosszériajavító műhelyben 

Sérült felépítmények javításának megtanulása és begyakorlása karosszérialakatos 

tanműhelyben, karosszériajavító műhelyben 

Sérült önhordó karosszériák javításának megtanulása és begyakorlása karosszérialakatos 

tanműhelyben, karosszériajavító műhelyben 

Sérült rácsos kocsiszekrény vázszerkezet javításának megtanulása és begyakorlása 

karosszérialakatos tanműhelyben, karosszériajavító műhelyben 

Vázsérülések javításának (húzatás, egyengetés, vázrész pótlás, csere) megtanulása és 

begyakorlása karosszériajavító műhelyben 

Vázak sérülései, javítási munkák előkészítése begyakorlása karosszériajavító műhelyben 

Húzatópadon történő vázsérülések javításának megismerése, elsajátítása, begyakorlása 

karosszérialakatos tanműhelyben, karosszériajavító műhelyben 

   

Korrodált vagy koccanásos sérülések javításai 72 óra 
Elhasználódás (korrózió) miatti, koccanásos és karambolos javítások technológiái (javítási 

lépések sorrendjei) 

Sérült, korrodált karosszériák, vázak javítása érdekében a fődarabok szükséges mértékű 

megbontásának, kiszerelésének, valamint visszaszerelésének begyakorlása karosszérialakatos 

tanműhelyben, végzése karosszérialakatos szakműhelyben 

Korrodált vagy koccanásos sérülésekből eredő javítási feladatok (javítóívek beépítése, 

küszöbjavítások, lemezfoltok alkalmazása, fenéklemez javítások, kipufogó javítások, stb.) 

elsajátítása, begyakorlása 

Járműkarosszériák sérüléseinek javításához az elektromos perifériák (lámpatestek, 

irányjelzők, egyéb elektromos berendezések), szükséges mértékű megbontásának, 

visszaépítésének begyakorlása iskolai szaktanműhelyben, végzése karosszérialakatos 

műhelyben 

A karosszériajavítást akadályozó egyéb elemek szerelésének begyakorlása karosszérialakatos 

tanműhelyben, végzése karosszérialakatos szakműhelyben 

Küszöbrészek, lemezfoltok stb. készítése korrózió okozta sérülések javításához, az elkészült 

javító darabok beépítése 

Koccanásos sérülésekből eredő javítási feladatok (javítóívek beépítése, küszöbjavítások, 

lemezfoltok alkalmazása, fenéklemez javítások, kipufogó javítások, stb.) elsajátítása, 

begyakorlása 
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Tüzelőanyag tartály szerelési folyamatának, biztonságtechnikájának, tűzvédelmi előírásainak 

elsajátítása  

Javított karosszériarészek tisztítása, védőbevonattal történő ellátása, technológiai 

folyamatának elsajátítása, a megfelelő szerszámok kiválasztása, használata 

   

17.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Karosszérialakatos tanműhely 

Karosszérialakatos kisüzemi termelőhely 

Karosszérialakatos nagyüzemi termelőhely 

 

17.5. A tantárgy értékelésének módja 

„A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel.‖ 
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Összefüggő szakmai gyakorlat  

 

I. Három évfolyamos oktatás közismereti képzéssel 

1/9. évfolyamot követően 140 óra 

2/10. évfolyamot követően 140 óra 

 

Az összefüggő nyári gyakorlat egészére vonatkozik a meghatározott óraszám, amelynek 

keretében az összes felsorolt elemet kötelezően oktatni kell az óraszámok részletezése nélkül, 

a tanulók egyéni kompetenciafejlesztése érdekében. 

 

Szakmai követelménymodulok Tantárgyak/Témakörök 

 

10162-12 

Gépészeti alapozó feladatok 

 

Gépészeti alapozó gyakorlat 

Anyagvizsgálatok 

Fémek alakítása kézi forgácsolással 

Fémek alakítása gépi forgácsolással 

Fémek forgács nélküli alakítása  

Alapszerelések végzése 

 

10166-12 

Gépészeti kötési feladatok 

 

Kötéskészítési gyakorlat 

Kötéskészítési műveletek 

Oldható kötések készítése 

Nem oldható kötések készítése 

 

10487-12 

Karosszérialakatos feladatai 

 

Karosszérialakatos szakmai gyakorlat 

Korrózió okozta sérülések javításai 

Védőgázos hegesztések 

Egyéb hegesztési technológiák 

Vázsérülések javításai 

Korrodált vagy koccanásos sérülések 

javításai 

Karambolos közepes és nagy sérülések 

javításai 

Speciális anyagú karosszériajavítások 

A táblázat sorai bővíthetőek. 

 

 

 

10162-12 Gépészeti alapozó feladatok* 

*Három évfolyamos oktatás esetén az 2. évfolyamot követően 

 

Gépészeti alapozó gyakorlat tantárgy 
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Témakörök 

 

Anyagvizsgálatok  

Technológiai próbák végzése 

 

 

Fémek alakítása kézi forgácsolással 

A kézi forgácsolás technológiái (darabolások, fúrások, reszelések, köszörülések) 

A fúrás kézi megmunkálási gyakorlatának megismerése 

Kézi menetfúrás gépeinek használata 

Köszörülési technológiák végzése 

A kézi forgácsolás eszközeinek, gépeinek, kézi kisgépeinek karbantartása 

 

 

Fémek alakítása gépi forgácsolással 

Szerszámélezés 

Marási műveletek végzése  

Szerszámbeállítások, szerszámbemérések végzése 

Homlokfelületek marása 

Palástfelületek marása 

Palástköszörülés 

Speciális munkadarab-befogó eszközök, készülékek használata 

Fúrások, furatbővítések 

 

 

Fémek forgács nélküli alakítása 

Nyomó igénybevétellel alakító eljárások végzése 

Görgős egyengetés végzése, gépkezelés, gépbeállítás 

Hullámosítás végzése gépi eljárással, gépkezelés 

 

 

Alapszerelések végzése 

Forgó, mozgó egységek szerelése (szíjtárcsák, tengelykapcsolók, hajtások) 

Hegesztőgépek beállítása, üzemeltetése 

Ragasztási technológiák, egy és többkomponensű ragasztóanyagok szakszerű alkalmazása 

 

 

 

10166-12 Gépészeti kötési feladatok* 

*Három évfolyamos oktatás esetén az 2. évfolyamot követően 

 

Kötéskészítési gyakorlat tantárgy 

 

Témakörök 

 

Kötés előkészítési műveletek 

A menetmegmunkálás előkészítő műveleteinek végzése 

Felülettisztítás 

Zsírtalanítás 

Sorjátlanítás 
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Alakmegmunkálások 

Hegesztési varratok gyökformáinak kialakítása 

Gépbeállítások 

 

 

Oldható kötések készítése 

Reteszkötések készítése, szerelése, bontása 

Menetmetszés elsajátítása különféle menetprofilok tekintetében 

A menetmetszés szerszámainak, segédeszközeinek és segédanyagainak alkalmazása 

A menetfúrás elsajátítása 

A menetfúrás szerszámainak, segédeszközeinek és segédanyagainak alkalmazása 

Rögzítő és mozgató csavarkötések kialakítása 

Csavarbiztosítási módok alkalmazása 

 

 

Nem oldható kötések készítése 

A szegecselési technológiák és eljárások végzése 

A zsugorkötés szereléstechnológiája zsugorkötés készítés 

A forrasztás folyamata, szerszámai, eszközei, forrasztási eljárások végzése 

Hegesztésnél alkalmazott gázok kezelése 

Gázhegesztő berendezések üzembe helyezése, kezelése 

Lángvágás 

Az ívhegesztés lényege, alkalmazása, gépeinek, segédeszközeinek, segédberendezéseinek 

üzemeltetése 

Varratfajták készítése 

AWI, AFI hegesztési technológiák használata 

 

 

 

10487-12 Karosszérialakatos feladatai* 

*Három évfolyamos oktatás esetén az 2. évfolyamot követően 

 

Karosszérialakatos szakmai gyakorlat tantárgy 

 

Témakörök 

 

Korrózió okozta sérülések javításai  

Korrózió okozta sérülések javítása részelem cserével 

Korrodált sérülésekből eredő javítási feladatok javítóívek, részelemek beépítésének 

elsajátítása, begyakorlása 

Korrózió okozta sérülések javítása teljes elem cserével 

Felfekvő felületek peremek csatlakozó részek előkészítése javítása a teljes elemcsere esetén 

Zajvédelemhez használt anyagokkal történő munkavégzés (méretre vágás, illesztés, 

beszerelés, rögzítés stb.) begyakorlása  

Sérült oldható kötésekkel rögzített karosszéria-elemek, burkolóelemek szerelési technikáinak 

elsajátítása, begyakorlása  

Sérült, nem oldható kötésekkel rögzített karosszéria elemek, burkolóelemek szerelési 

technikáinak elsajátítása, begyakorlása . 

 

 



 

 426. 

Védőgázos hegesztések  

MIG védőgázos hegesztő eljárások begyakorlása  

MAG védőgázos hegesztő eljárások begyakorlása  

WIG- hegesztő eljárások begyakorlása  

Hegesztőgépek kezelésének, beállításának elsajátítása begyakorlása  

Argon védőgázos hegesztő eljárások (AWI és AFI) begyakorlása  

Függőleges hegesztési technika begyakorlása 

Fej feletti hegesztési technika begyakorlása 

A hegesztési eljárások alkalmazása - különös tekintettel az alumínium karosszéria-elemek 

hegesztésére. 

 

 

Egyéb hegesztési technológiák  

Ónozással történő karosszéria-elem javítás elsajátítása, begyakorlása 

Ellenállás hegesztő eljárások- különös tekintettel az ellenállás ponthegesztésre- begyakorlása  

Hegesztőgépek kezelésének, beállításának elsajátítása 

Hegesztési technikák (függőleges, fej feletti, stb.) begyakorlása 

 

 

Vázsérülések javításai  

Sérült felépítmények javításának megtanulása és begyakorlása  

Sérült önhordó karosszériák javításának megtanulása és begyakorlása  

Sérült rácsos kocsiszekrény vázszerkezet javításának megtanulása és begyakorlása  

Vázsérülések javításának (húzatás, egyengetés, vázrész pótlás, csere) megtanulása és 

begyakorlása  

Húzatópadon történő vázsérülések javításának megismerése, elsajátítása, begyakorlása  

 

 

Korrodált vagy koccanásos sérülések javításai  

Küszöbrészek, lemezfoltok, stb. készítése korrózió okozta sérülések javításához, az elkészült 

javító darabok beépítése 

Tüzelőanyag tartály szerelési folyamatának, biztonságtechnikájának, tűzvédelmi előírásainak 

elsajátítása  

 

 

Karambolos közepes és nagy sérülések javításai  

Ragasztott szélvédők szerelési technológiájának elsajátítása 

Vázsérülések javításának (húzatás, egyengetés, vázrész pótlás, csere) megtanulása és 

begyakorlása  

Húzatópadon történő javítások megismerése, elsajátítása, begyakorlása Műanyag karosszéria-

elemek, feszített lemezburkolatok ragasztással történő javítási technológiáinak megismerése, 

elsajátítása, begyakorlása  

 

 

Speciális anyagú karosszériajavítások 

A hegesztési eljárások alkalmazása - különös tekintettel az alumínium karosszéria-elemek 

hegesztésére - gépjárművek javítása során  

Alumínium karosszériák részelemmel történő javítási technológiáinak megismerése, 

elsajátítása, begyakorlása  
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Alumínium karosszériák történő elemcserés javítási technológiáinak megismerése, 

elsajátítása, begyakorlása  

Húzatópadon történő alumínium karosszéria javítás megismerése, elsajátítása, begyakorlása  

 
 

 

 

11. évfolyam: 

 

Elmélet: 

 

11499-12 Foglalkoztatás II. modul 
 

2. Foglalkoztatás II. tantárgy 31 óra 

 

2.1. A tantárgy tanításának célja 

A tanuló általános felkészítése az álláskeresés módszereire, technikáira, valamint a 

munkavállaláshoz, munkaviszony létesítéséhez szükséges alapismeretek elsajátítására. 

 

2.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

- 

 

2.3. Témakörök  

 

2.3.1. Munkajogi alapismeretek 8 óra 

Munkavállaló jogai (megfelelő körülmények közötti foglalkoztatás, bérfizetés, költségtérítés, 

munkaszerződés módosítás, szabadság), kötelezettségei (megjelenés, rendelkezésre állás, 

munkavégzés, magatartási szabályok, együttműködés, tájékoztatás), munkavállaló felelőssége 

(vétkesen okozott kárért való felelősség, megőrzési felelősség, munkavállalói biztosíték). 

Munkajogi alapok: felek a munkajogviszonyban, munkaviszony létesítése, munkakör, 

munkaszerződés módosítása, megszűnése, megszüntetése, felmondás, végkielégítés, 

pihenőidők, szabadság. 

Foglalkoztatási formák: munkaviszony, megbízási jogviszony, vállalkozási jogviszony, 

közalkalmazotti jogviszony, közszolgálati jogviszony. 

Speciális jogviszonyok: egyszerűsített foglalkoztatás: fajtái: a tipikus munkavégzési formák 

az új Munka Törvénykönyve szerint (távmunka, bedolgozói munkaviszony, munkaerő-

kölcsönzés, rugalmas munkaidőben történő foglalkoztatás, egyszerűsített foglalkoztatás 

(mezőgazdasági, turisztikai idénymunka és alkalmi munka), önfoglalkoztatás, őstermelői 

jogviszony, háztartási munka, iskolaszövetkezet keretében végzett diákmunka, önkéntes 

munka.  
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2.3.2. Munkaviszony létesítése 8 óra 

Munkaviszony létrejötte, fajtái: munkaszerződés, teljes- és részmunkaidő, határozott és 

határozatlan munkaviszony, minimálbér és garantált bérminimum, képviselet szabályai, 

elállás szabályai, próbaidő. 

Munkavállaláshoz szükséges iratok, munkaviszony megszűnésekor a munkáltató által 

kiadandó dokumentumok. 

Munkaviszony adózási, biztosítási, egészség- és nyugdíjbiztosítási összefüggései: munkaadó 

járulékfizetési kötelezettségei, munkavállaló adó- és járulékfizetési kötelezettségei, 

biztosítottként egészségbiztosítási ellátások fajtái (pénzbeli és természetbeli), nyugdíj és 

munkaviszony. 

 

2.3.3. Álláskeresés 8 óra 

Karrierlehetőségek feltérképezése: önismeret, reális célkitűzések, helyi munkaerőpiac 

ismerete, mobilitás szerepe, képzések szerepe, foglalkoztatási támogatások ismerete. 

Motivációs levél és önéletrajz készítése: fontossága, formai és tartalmi kritériumai, szakmai 

önéletrajz fajtái: hagyományos, Europass, amerikai típusú, önéletrajzban szereplő e-mail cím 

és fénykép megválasztása, motivációs levél felépítése. 

Álláskeresési módszerek: újsághirdetés, internetes álláskereső oldalak, személyes 

kapcsolatok, kapcsolati hálózat fontossága, EURES (Európai Foglalkoztatási Szolgálat az 

Európai Unióban történő álláskeresésben), munkaügyi szervezet segítségével történő 

álláskeresés, cégek adatbázisába történő jelentkezés, közösségi portálok szerepe. 

Munkaerőpiaci technikák alkalmazása: Foglalkozási Információs Tanácsadó (FIT), 

Foglalkoztatási Információs Pontok (FIP), Nemzeti Pályaorientációs Portál (NPP).  

Állásinterjú: felkészülés, megjelenés, szereplés az állásinterjún, testbeszéd szerepe. 

 

2.3.4. Munkanélküliség 7 óra 

A munkanélküli (álláskereső) jogai, kötelezettségei és lehetőségei: álláskeresőként történő 

nyilvántartásba vétel; a munkaügyi szervezettel történő együttműködési kötelezettség főbb 

kritériumai; együttműködési kötelezettség megszegésének szankciói; nyilvántartás 

szünetelése, nyilvántartásból való törlés; munkaügyi szervezet által nyújtott szolgáltatások, 

kiemelten a munkaközvetítés. 

Álláskeresési ellátások („passzív eszközök‖): álláskeresési járadék és nyugdíj előtti 

álláskeresési segély. Utazási költségtérítés.  

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás.  

Közfoglalkoztatás: közfoglalkoztatás célja, közfoglalkozatás célcsoportja, közfoglalkozatás 

főbb szabályai. 

Munkaügyi szervezet: Nemzeti Foglalkoztatási Szervezet (NFSZ) felépítése, Nemzeti 

Munkaügyi Hivatal, Munkaügyi Központ, kirendeltség feladatai.  

Az álláskeresők részére nyújtott támogatások („aktív eszközök‖): önfoglalkoztatás 

támogatása, foglalkoztatást elősegítő támogatások (képzések, béralapú támogatások, 

mobilitási támogatások). 

Vállalkozások létrehozása és működtetése: társas vállalkozási formák, egyéni vállalkozás, 

mezőgazdasági őstermelő, nyilvántartásba vétel, működés, vállalkozás megszűnésének, 

megszüntetésének szabályai. 

A munkaerőpiac sajátosságai, NFSZ szolgáltatásai: pályaválasztási tanácsadás, munka- és 

pályatanácsadás, álláskeresési tanácsadás, álláskereső klub, pszichológiai tanácsadás. 
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2.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 

 

2.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel.  
 

 

 

 

11498-12 Foglalkoztatás I. modul 
 

Foglalkoztatás I. tantárgy 62 óra 

 

3.1. A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy tanításának célja, hogy a diákok képesek legyenek személyes és szakmai 

vonatkozást is beleértve bemutatkozni idegen nyelven. Továbbá egyszerű alapadatokat 

tartalmazó formanyomtatványt kitölteni. Illetve cél, hogy a tanuló idegen nyelvű szakmai 

irányítás mellett képes legyen eredményesen végezni a munkáját.  

Cél, hogy a rendelkezésre álló 64 tanóra egység keretén belül egyrészt egy alapvető nyelvtani 

rendszerezés történjen meg a legalapvetőbb igeidők, segédigék, illetve a mondatszerkesztési 

eljárásokhoz kapcsolódóan. Majd erre építve történjen meg az idegen nyelvi asszociatív 

memóriafejlesztés és az induktív nyelvtanulási készségfejlesztés 4 alapvető, a mindennapi 

élethez kapcsolódó társalgási témakörön keresztül. Végül ezekre az ismertekre alapozva 

valósuljon meg a szakmájához kapcsolódó idegen nyelvi kompetenciafejlesztés. 

 

3.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak:  

idegen nyelvek 

 

3.3. Témakörök 

 

Nyelvtani rendszerezés  10 óra 

A 10 óra alatt a tanulók átismétlik a 3 alapvető idősíkra (jelen, múlt, jövő) vonatkozó 

igeidőket, illetve begyakorolják azokat, hogy a munkavállaláshoz kapcsolódóan az 

állásinterjú során ne okozzon gondot sem a múltra, sem a jövőre vonatkozó kérdések 

megértése, illetve az azokra adandó egyszerű mondatokban történő válaszok megfogalmazása. 

A témakör elsajátítása révén a diák alkalmassá válik a munkavégzés során az elvégezendő, 

illetve elvégzett feladathoz kapcsolódó a munkaadó által idegen nyelven feltett egyszerű, az 

elvégezendő munka elért eredményére, illetve a jövőbeli feladatokra vonatkozó kérdéseket 

megértse, valamint a helyes igeidő használattal ezekre egyszerű mondatokban is képes lesz 

reagálni. 
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A célként megfogalmazott idegen nyelvi magabiztosság csak az alapvető igeidők helyes és 

pontos használata révén fog megvalósulni. 

 

 

Nyelvtani rendszerezés  10 óra 

A témakör tananyagaként megfogalmazott nyelvtani egységek – a tagadás, a jelen idejű 

feltételes mód, illetve a segédigék (képesség, lehetőség, szükségesség) - használata révén a 

diák képes lesz egzaktabb módon idegen nyelven bemutatkozni szakmai és személyes 

vonatkozásban egyaránt. Egyszerű mondatokban meg tudja fogalmazni az állásinterjún idegen 

nyelven feltett kérdésekre a választ kihasználva a 3 alapvető igeidő, a segédigék által 

biztosított nyelvi precizitás adta kereteket. A kérdésfeltevés, a szórend alapvető 

szabályainak elsajátítása révén alkalmassá válik a diák arra, hogy egy munkahelyi 

állásinterjún megértse a feltett kérdéseket, illetve esetlegesen ő maga is egyszerű tisztázó 

kérdéseket tudjon feltenni a munkahelyi meghallgatás során.  

 

 

Nyelvi készségfejlesztés  22 óra 

/Az induktív nyelvtanulási képesség és az idegen nyelvi asszociatív memória fejlesztése 

fonetikai készségfejlesztéssel kiegészítve/   

 

A 22 órás nyelvi készségfejlesztő blokk célja, hogy rendszerezze a diák idegen nyelvi 

alapszókincshez kapcsolódó ismereteit. Az induktív nyelvtanulási képességfejlesztés és az 

idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesztés 4 alapvető társalgási témakörön keresztül 

valósul meg. Az induktív nyelvtanulási képesség által egy adott idegen nyelv struktúráját 

meghatározó szabályok kikövetkeztetésére lesz alkalmas a tanuló. Ahhoz, hogy a diák 

koherensen lássa a nyelvet és ennek szellemében tudjon idegen nyelven reagálni, feltétlenül 

szükséges ennek a képességnek a minél tudatosabb fejlesztése. Ehhez szorosan kapcsolódik 

az idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesztés, ami az idegen nyelvű anyag megtanulásának 

képessége: képesség arra, hogy létrejöjjön a kapcsolat az ingerek (az anyanyelv szavai, 

kifejezése) és a válaszok (a célnyelv szavai és kifejezései) között. Mind a két fejlesztés 

hétköznapi társalgási témakörök elsajátítása során valósul meg.  

Az elsajátítandó témakörök: 

- személyes bemutatkozás 

- a munka világa 

- napi tevékenységek, aktivitás 

- étkezés, szállás 

   

Ezen a témakörön keresztül valósul meg a fonetikai dekódolási képességfejlesztés is, amely 

során a célnyelv legfontosabb fonetikai szabályaival ismerkedik meg a nyelvtanuló. 

 

Munkavállalói szókincs  20 óra 

/Munkavállalással kapcsolatos alapvető szakszókincs elsajátítása/ 

 

A 20 órás szakmai nyelvi készségfejlesztés csak a 44 órás 3 alapozó témakör elsajátítása után 

lehetséges. Cél, hogy a témakör végére a diák egyszerű mondatokban, megfelelő nyelvi 

tartalmi koherenciával tudjon bemutatkozni kifejezetten szakmai vonatkozással. A témakör 

tananyagának elsajátítása révén alkalmas lesz a munkalehetőségeket feltérképezni a célnyelvi 
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országban. Begyakorolja az alapadatokat tartalmazó formanyomtatvány kitöltését. Elsajátítja 

azt a szakmai jellegű szókincset, ami alkalmassá teszi arra, hogy a munkalehetőségekről, 

munkakörülményekről tájékozódjon. A témakör tanulása során közvetlenül a szakmájára 

vonatkozó gyakran használt kifejezéseket sajátítja el. 

 

3.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Az órák kb. 50%-a egyszerű tanteremben történjen, egy másik fele pedig számítógépes 

tanterem, hiszen az oktatás egy jelentős részben digitális tananyag által támogatott formában 

zajlik. 

 

3.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

A tananyag kb. fele digitális tartalmú oktatási anyag, így speciálisak mind a módszerek, mind 

pedig a tanulói tevékenységformák. 

 

10483-12 Általános vállalkozási feladatok modul 
 

18 Vállalkozási ismeretek 46,5 óra 

 

18.1. A tantárgy tanításának célja 

A vállalkozási ismeretek tantárgy tanításának alapvető célja, hogy megismertesse a 

szakmát tanulókkal azokat a vállalkozási lehetőségeket, amelyek a képzés 

befejezése után lehetőségeket nyújthatnak a biztos megélhetéshez, az anyagi 

egzisztencia megteremtéséhez. Az itt szerzett ismeretek egyúttal jártasságot 

kívánnak biztosítani a gazdasági élet világának megértéséhez, és felkészítést 

nyújtanak vállalkozási tevékenység indításához is a szakirányú szabályozások, 

előírások és törvények előírásainak értelmezési módjainak megismertetésével. 

 

 

18.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Alapvető jogszabályismeret, vállalkozástípusok jellemzőinek ismerete, alapvető 

gazdasági ismeretek, kapcsolódó dokumentumismeret. 

 

18.3. Témakörök  

 

  

18.3.1. Vállalkozás indítása, működtetése 46,5 óra 

Alapvető gazdasági fogalmak (egyéni vállalkozó, jogi személy, stb.) 

Vállalkozás indításához szükséges feltételek 

Az indítás dokumentumai, üzleti terv, az indítást engedélyező szervek, 

hatóságok 

A vállalkozás működtetésének jogi és gazdasági feltételei  

A működtetéshez szükséges alapvető jogszabályok ismerete 
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A vállalkozás kapcsolattartási kötelezettsége állami szervekkel (pl. NAV, TB, 

stb.) 

A vállalkozás adatszolgáltatási kötelezettségek (pl. KSH, stb.) 

 

18.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 

 

18.5. A tantárgy értékelésének módja 

„A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel.‖ 
 

 

 

 

 

10487-12 Karosszérialakatos feladatai modul 

 

19 Karosszérialakatos szakmai ismeret: 170,5 óra 

 

19.1. A tantárgy tanításának célja 

A karosszérialakatos szakmai ismeret tantárgy tanításának alapvető célja a 

szakmát tanulók munkavégzés során alkalmazandó szakmai és technológiai 

ismereteinek (járműkarosszériák ismerete, különféle javítási technológiák 

ismerete, hegesztési ismeretek, szerelési ismeretek, valamint a karosszérialakatos 

szakmához szükséges gépek eszközök, berendezések és szerszámok ismerete) 

készségszintű kialakítása, melyek birtokában képesek lesznek a különféle 

karosszériajavítások elvégzésére. 

 

19.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Alapvető matematikai, fizikai, kémiai, metallurgiai ismeretek, fémalakítási, 

fémmegmunkálási ismeretek, szakrajzi, műszaki ábrázolási és szerkesztési 

ismeretek, melyek birtoklása, valamint gyakorlatias gondolkodásmód szükségesek 

a tantárgy teljesítéséhez. 

 

19.3. Témakörök  

 

   

19.3.1. Javítások előkészítése 36 óra 

Teljes elemcserés javítások előkészítése 

Javítás húzatópadon 

A javításhoz használt eszközök, berendezések, anyagok és szerszámok 

Javítási technológia meghatározása, kiválasztása 

Szükséges eszközök, berendezések, szerszámok meghatározása 
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Gépjármű rögzítése (rögzítési módok és javítási technológiák kapcsolata) 

A javítást akadályozó elemek eltávolítása (szerelési technológia kiválasztása) 

   

19.3.2. Kisjavítások 30,5 óra 

Koccanásos sérülések javításai 

Sérülések felmérése, javítási technológiaválasztás 

Helyszíni javítások, megbontásos (elem leszereléses javítások) 

Szerszámok, eszközök megválasztása (sérülés nagyságától, elhelyezkedésétől 

függően) 

Egyengetési technológiák (gépek, szerszámok használata, felületellenőrzések) 

Javítások utáni felületkezelések (salaktalanítás, köszörülés, füllerezés, 

alapozás) 

   

19.3.3. Közepes és nagyjavítások 28 óra 

Vázrendszer sérülések javítási technológiái 

Sérülések felmérései (mérőrendszerek alkalmazása) 

A javítás technológiai folyamatai és eszközei, szerszámai (húzatópadok) 

Vázépítési rendszerek, vázépítéshez használt szerkezeti elemek anyagainak, 

tulajdonságainak, beépítési szabályainak megismerése 

Korszerű ragasztási technológiák megismerése, műanyag karosszériák javítása 

ragasztással, feszített lemezburkolatok rögzítése ragasztott kötéssel 

A méretre állítás fogalma, illeszkedése a technológiai sorban 

Az alkalmazás szükségességének indokai (elemek közötti rések 

párhuzamossága, szimmetriai előírások, stb.) 

   

19.3.4. Szerelési technológiák, szerszámok 8 óra 

Gépjárművek szélvédőinek, ajtók üvegeinek és oldal üvegeinek szerelési 

technológiái 

Gépjárművek különböző húzatópadra szerelésének technológiái 

A végrehajtáshoz szükséges eszközök, szerszámok, segédanyagok 

használatával kapcsolatos ismeretek  

A szereléshez szükséges karosszérialakatos speciális szerszámok 

A javításokhoz használt eszközök, szerszámok, berendezések, anyagok, 

segédanyagok és szerszámok ismerete 

   

19.3.5. Utasterek szerelési ismeretei 16 óra 

Ajtók, ajtótartozékok kilincsek, zárak, ablakemelők szerelési módjai 

Szerelvények műszerfal, kardán burkolatok szerelési módjai 

Első és hátsó ülések ki- és visszaszerelési technológiái 

Utastérfülkék zajvédelméhez használt anyagok, ezek beépítési módjai, 

helyreállítás során használt eszközök, szerszámok 

   

19.3.6. Elektromos berendezések szerelési ismeretei 18 óra 

Utastér világítások javításhoz szükséges mértékű megbontási, visszaszerelési 

ismeretek 

Irányjelző berendezések ki- és visszaszerelési technológiái 
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Gépjármű áramellátásának javításhoz szükséges mértékű megbontási, 

visszaszerelési ismeretek 

Gépjármű fűtő, hűtő berendezéseinek (fűtőmotor, hűtő ventilátor) javításhoz 

szükséges mértékű megbontási, visszaszerelési ismeretek 

Légkondicionáló berendezések javításához, cseréjéhez szükséges szerelési 

ismeretek 

Egyéb elektromos rendszereinek (ablakemelés, központi zár, riasztó, stb.) 

javításhoz szükséges mértékű megbontási, visszaszerelési ismeretek 

   

19.3.7. Biztonságtechnikai berendezések szerelési ismeretei 18 óra 

Mechanikus működtetésű övfeszítők ki- és visszaszerelési ismeretei és 

biztonsági előírásainak ismerete 

Elektronikus működésű pirotechnikai övfeszítők ki- és visszaszerelési 

ismeretei és biztonsági előírásainak ismerete 

Gépjárművek tüzelőanyag tartályainak elhelyezése a karosszérián, ezekkel 

kapcsolatos szerelési, biztonságtechnikai és környezetvédelmi ismeretek 

   

19.3.8. Karosszériaszerelési ismeretek 16 óra 

Járműkarosszériák javítása témakörön belül az oldható kötéssel rögzített 

karosszériaelemek (első és hátsó sárvédők, motor és csomagtér tetők, első és 

hátsó lökhárítók, stb.) le- és felszereléséhez szükséges szerelési ismeretek 

Járműkarosszériák javítása témakörön belül a nem oldható kötéssel rögzített 

karosszériaelemek (első és hátsó sárvédők, homlokfalak, hátfalak, ajtóborítások 

stb.) javításához, cseréjéhez le felszereléséhez szükséges szerelési ismeretek 

Vázépítési rendszerek, vázépítéshez használt szerkezeti elemek anyagainak, 

tulajdonságainak, beépítési szabályainak megismerése 

A javításokhoz használt eszközök, szerszámok, berendezések, anyagok, 

segédanyagok és szerszámok ismerete 

   

19.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Karosszérialakatos szaktanterem 

 

19.5. A tantárgy értékelésének módja 

„A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja 

szerinti értékeléssel.‖ 

 
 

Gyakorlat 

 

 

10166-12 Gépészeti kötési feladatok modul 
 

20 Kötéskészítési gyakorlat 31 óra 
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20.1. A tantárgy tanításának célja 

A kötéskészítési gyakorlat tantárgy tanításának alapvető célja gépészeti kötések 

készítésének jártasság szintű elsajátíttatása, mely egyaránt irányul a kötés előkészítés 

műveleteinek és az azt követő oldható és nem oldható kötések kivitelezésének 

szakszerű végrehajtására.  

 

20.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Anyag- és szerszámismeret, felületkezelési ismeretek, menetkészítési ismeretek, 

hegesztési, ragasztási és forrasztási ismeretek. A sikeres teljesítéshez szükséges 

alapvető műszaki számítási ismeretek birtoklása. 

 

20.3. Témakörök  

 

20.3.1. Oldható kötések készítése     15 óra 

Ékfajták, beépítési megoldásai, kivitelezési műveletei  

Ékkötések szerelőszerszámai eszközei, használatuk  

Ékkötések össze és szétszerelési gyakorlata  

Reteszkötés kialakításának szerszámai, eszközei, műveletei 

Reteszkötések készítése, szerelése, bontása 

Rögzítő- és csapszeg kötések alkalmazása 

Rögzítőszegek, csapszegek anyagai, szerkezeti megoldásaik 

Rögzítő- és csapszeg kötések biztosítási és rögzítési módszerei, a be- és 

kiszerelések végzése 

Menetmetszés elsajátítása különféle menetprofilok tekintetében 

A menetmetszés szerszámainak, segédeszközeinek és segédanyagainak 

alkalmazása 

A menetfúrás elsajátítása 

A menetfúrás szerszámainak, segédeszközeinek és segédanyagainak 

alkalmazása 

Rögzítő és mozgató csavarkötések kialakítása 

Csavarbiztosítási módok alkalmazása 

A csavarkötés szerelés technológiai sorrendjének végzése 

A csavarkötés szerelés szerszámainak használata 

A csavarmenet készítés és a csavarkötés létrehozás munkabiztonsági 

előírásainak alkalmazása 

  

20.3.2. Nem oldható kötések készítése     16 óra 

A szegecselési technológiák és eljárások végzése 

A szegecskötések szerszámainak és eszközeinek megválasztása 

A zsugorkötés szereléstechnológiája zsugorkötés készítés 

Ragasztóanyagok, a különféle anyagok ragasztásának műveletei 

Forraszanyagok, a forrasztólámpa, forrasztópáka használata 

A forrasztás folyamata, szerszámai, eszközei, forrasztási eljárások végzése 

Hegesztésnél alkalmazott gázok kezelése 

Gázhegesztő berendezések üzembe helyezése, kezelése 

Lángfajták beállítása, balra illetve jobbra hegesztés alkalmazása, tompa- és 

sarokvarratok készítése 
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Lángvágás 

Az ívhegesztés lényege, alkalmazása, gépeinek, segédeszközeinek, 

segédberendezéseinek üzemeltetése 

Varratfajták készítése 

AWI, AFI hegesztési technológiák használata 

A nem oldható kötéskészítések biztonságtechnikai előírásai, környezetvédelmi 

szabályok, előírások alkalmazása, betartása 

   

20.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Gépész tanműhely 

Gépész kisüzemi termelőhely 

Gépész nagyüzemi termelőhely 

 

20.5. A tantárgy értékelésének módja 

 „A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja 

szerinti értékeléssel.‖ 
 

 

 

 

 

 

10483-12 Általános vállalkozási feladatok modul 
 

21 A vállalkozás gyakorlata tantárgy  31 óra 

 

21.1. A tantárgy tanításának célja 

A vállalkozás gyakorlata tantárgy tanításának célja a vállalkozói tevékenység 

folytatása során felmerülő feladatokra történő felkészítés. A tantárgy teljesítése 

során a szakmát tanulók elsajátíthatják azokat az interperszonális kapcsolattartási 

ismereteket, amelyek nélkülözhetetlenek a vállalkozások működtetése során, 

valamint betekinthetnek a marketing tevékenységek világába. Megismerhetik és 

elsajátíthatják a vállalkozás különféle személyi és gazdasági dokumentumainak 

kitöltésével kapcsolatos technikákat. 

 

21.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Marketingformák ismerete, kommunikációs ismeretek, adminisztrációs ismeretek, 

informatikai ismeretek. 

 

21.3. Témakörök  

 

21.3.1. Marketing tevékenység 15 óra 

Saját tevékenység részletes ismerete 
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Hirdetési formák kidolgozása, közzétételi lehetőségek meghatározása 

Közzétételi lehetőségek kivitelezéséhez megvalósítási lépések 

Szakkiállításokon történő részvétel fontossága, a megjelenési design kialakítása 

Szakvásárokon való részvétel, fontossága, a minőségi megjelenés fogalma 

Sikeres vállalkozáshoz szükséges információforrások fellelése (internet, 

közvélemény kutatás, szakfolyóiratok, üzem és gyárlátogatások, felmérések 

készítése, piackutatás, stb.) 

Technológiai változások követése, megújulási készség, megújulás fontossága 

Piackövetés szükségességének megítélése 

 

21.3.2. Dokumentumok kitöltése 16 óra 

Számlaformátumok megismerése 

A készpénzes számlatömb felépítése, nyomtatványtípusa, sorszámozása 

A készpénzes számlatömbben található információk fontossága, tartalmi 

irányultsága (a számlakibocsátó, a vevő adatai, a számlázott termék vagy 

szolgáltatás adatai, dátumok) 

Az átutalásos számlatömb felépítése, nyomtatványtípusa, sorszámozása, 

példányszáma 

Az átutalásos számlatömbben található információk tartalmi irányultsága 

Elektronikus számla formátuma, tartalmi elemei, kitöltésének szabályai, 

archiválása 

Elektronikus számla kibocsátás, aláírás 

Rontott számla érvénytelenítése (sztornírozás) 

Szállítólevél nyomtatványtípusa, kitöltésének fontossága, példányszáma, 

átvétel igazolásának módja 

Készpénzes számlakitöltési gyakorlatok különböző tételekhez 

Átutalásos számlakitöltési gyakorlatok különböző tételekhez 

Elektronikus számlakitöltő gyakorlatok, számlaarchiválás 

  

21.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Informatika szaktanterem 

 

21.5. A tantárgy értékelésének módja 

„A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel.‖ 
 

 

 

 

 

 

 

 

10487-12 Karosszérialakatos feladatai modul 
 

22 Karosszérialakatos szakmai gyakorlat  403 óra* 
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*Három évfolyamos képzés közismereti oktatással/két évfolyamos képzés közismereti oktatás nélkül 

 

 

22.1. A tantárgy tanításának célja 

A karosszérialakatos szakmai gyakorlat tantárgy tanításának alapvető célja a 

karosszérialakatos javítási technológiák, szerelési és hegesztési technológiák 

végzésének készségszintű elsajátíttatása a szakmát tanulókkal. Jártasság 

megszerzése a szakképesítés gyakorlása során használatos szerszámok, eszközök, 

gépek szakszerű használata tekintetében. 

 

22.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Karosszérialakatos szakmai ismeretek, hegesztési és szerelési ismeretek, alapvető 

számolási készség, szerkesztési, lemez megmunkálási és lemezalakítási ismeretek 

 

22.3. Témakörök  

 

Korrózió okozta sérülések javítása 31 óra 

Korrózió okozta sérülések szemrevételezése hiba-megállapítása javítási 

módszer meghatározása. 

Forgács nélküli lemezalakítási technológiák (lemezhajlítás, peremezés, 

domborítás, ívelés, stb.) megismerése, begyakorlása, végzése  

Korrózió okozta sérülések javítása foltozással 

Küszöbrészek, lemezfoltok készítése korrózió okozta sérülések javításához, az 

elkészült javító darabok beépítése 

Korrodált sérülésekből eredő kipufogó javítási feladatok elsajátítása, 

begyakorlása 

Korrózió okozta sérülések javítása részelem cserével 

Korrodált sérülésekből eredő javítási feladatok javítóívek, részelemek 

beépítésének elsajátítása, begyakorlása 

Korrózió okozta sérülések javítása teljes elem cserével 

Felfekvő felületek peremek csatlakozó részek előkészítése javítása a teljes 

elemcsere esetén 

Zajvédelemhez használt anyagokkal történő munkavégzés (méretre vágás, 

illesztés, beszerelés, rögzítés, stb.) begyakorlása  

Javított karosszériarészek tisztítása, védőbevonattal történő ellátása, 

technológiai 

Sérült oldható kötésekkel rögzített karosszéria-elemek, burkolóelemek 

szerelési technikáinak elsajátítása, begyakorlása karosszérialakatos 

tanműhelyben, szakműhelyben 

Sérült, nem oldható kötésekkel rögzített karosszéria elemek, burkolóelemek 

szerelési technikáinak elsajátítása, begyakorlása karosszérialakatos 

tanműhelyben, szakműhelyben . 

  

Védőgázos hegesztések  31 óra 

A hegesztési eljárások alkalmazása gépjárművek javítása során 

karosszérialakatos tanműhelyben, szakműhelyben 

Hegesztés megismerése, hegeszthető anyagok kiválasztása 

Hegesztési adalékanyagok használata 
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A védőgázos hegesztési eljárások csoportosítása 

MIG védőgázos hegesztő eljárások begyakorlása hegesztő műhelyben 

MAG védőgázos hegesztő eljárások begyakorlása hegesztő műhelyben 

WIG- hegesztő eljárások begyakorlása hegesztő műhelyben 

Hegesztőgépek kezelésének, beállításának elsajátítása begyakorlása hegesztő 

műhelyben 

Argon védőgázos hegesztő eljárások (AWI és AFI) begyakorlása hegesztő 

műhelyben 

Függőleges hegesztési technika begyakorlása 

Fej feletti hegesztési technika begyakorlása 

A hegesztési eljárások alkalmazása - különös tekintettel az alumínium 

karosszéria-elemek hegesztésére - gépjárművek javítása során 

karosszérialakatos tanműhelyben, szakműhelyben 

  

Egyéb hegesztési technológiák  31 óra 

Ponthegesztések, lánghegesztés, valamint kemény és lágyforrasztás) 

technológiáinak, berendezéseinek, segédanyagainak, használati területeinek 

szakma specifikus átismétlése és kiegészítése 

Lánghegesztő eljárás berendezéseinek, azok működésének, kezelésének 

megismerése 

Lánghegesztési technikák (jobbra hegesztés, balra hegesztés), lángbeállítások 

elsajátítása 

Lánghegesztés végzése karosszérialakatos tanműhelyben, szakműhelyben 

Pontmelegezés alkalmazása 

A lágy- és keményforrasztás eszközeinek, hozag- és segédanyagainak, 

technológiájának megismerése 

Ónozással történő karosszéria-elem javítás elsajátítása, begyakorlása 

Ellenállás hegesztő eljárások- különös tekintettel az ellenállás ponthegesztésre- 

begyakorlása hegesztő műhelyben 

Hegesztőgépek kezelésének, beállításának elsajátítása 

Hegesztési technikák (függőleges, fej feletti, stb.) begyakorlása 

A hegesztési eljárások alkalmazása gépjárművek javítása során 

karosszérialakatos tanműhelyben, szakműhelyben 

Technológiák alkalmazása a karosszériajavító tevékenység során 

karosszérialakatos tanműhelyben, szakműhelyben 

   

Vázsérülések javításai  56 óra 
Vázsérülések hiba megállapítási technikáinak begyakorlása, döntésképesség 

megalapozása a javításra szoruló részek nagyságának megállapítása érdekében 

Sérült alvázak javításának megtanulása és begyakorlása karosszérialakatos 

tanműhelyben, karosszériajavító műhelyben 

Sérült felépítmények javításának megtanulása és begyakorlása 

karosszérialakatos tanműhelyben, karosszériajavító műhelyben 

Sérült önhordó karosszériák javításának megtanulása és begyakorlása 

karosszérialakatos tanműhelyben, karosszériajavító műhelyben 

Sérült rácsos kocsiszekrény vázszerkezet javításának megtanulása és 

begyakorlása karosszérialakatos tanműhelyben, karosszériajavító műhelyben 

Vázsérülések javításának (húzatás, egyengetés, vázrész pótlás, csere) 

megtanulása és begyakorlása karosszériajavító műhelyben 
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Vázak sérülései, javítási munkák előkészítése begyakorlása karosszériajavító 

műhelyben 

Húzatópadon történő vázsérülések javításának megismerése, elsajátítása, 

begyakorlása karosszérialakatos tanműhelyben, karosszériajavító műhelyben 

   

Korrodált vagy koccanásos sérülések javításai  67 óra 
Elhasználódás (korrózió) miatti, koccanásos és karambolos javítások 

technológiái (javítási lépések sorrendjei) 

Sérült, korrodált karosszériák, vázak javítása érdekében a fődarabok szükséges 

mértékű megbontásának, kiszerelésének, valamint visszaszerelésének 

begyakorlása karosszérialakatos tanműhelyben, végzése karosszérialakatos 

szakműhelyben 

Korrodált vagy koccanásos sérülésekből eredő javítási feladatok (javítóívek 

beépítése, küszöbjavítások, lemezfoltok alkalmazása, fenéklemez javítások, 

kipufogó javítások, stb.) elsajátítása, begyakorlása 

Járműkarosszériák sérüléseinek javításához az elektromos perifériák 

(lámpatestek, irányjelzők, egyéb elektromos berendezések), szükséges mértékű 

megbontásának, visszaépítésének begyakorlása iskolai szaktanműhelyben, 

végzése karosszérialakatos műhelyben 

A karosszériajavítást akadályozó egyéb elemek szerelésének begyakorlása 

karosszérialakatos tanműhelyben, végzése karosszérialakatos szakműhelyben 

Küszöbrészek, lemezfoltok stb. készítése korrózió okozta sérülések 

javításához, az elkészült javító darabok beépítése 

Koccanásos sérülésekből eredő javítási feladatok (javítóívek beépítése, 

küszöbjavítások, lemezfoltok alkalmazása, fenéklemez javítások, kipufogó 

javítások, stb.) elsajátítása, begyakorlása 

Tüzelőanyag tartály szerelési folyamatának, biztonságtechnikájának, 

tűzvédelmi előírásainak elsajátítása  

Javított karosszériarészek tisztítása, védőbevonattal történő ellátása, 

technológiai folyamatának elsajátítása, a megfelelő szerszámok kiválasztása, 

használata 

   

Karambolos közepes és nagy sérülések javításai  139 óra 
Sérülések felmérésének módjai, karambolos, közepes, és nagyjavítások esetén 

Vázsérülések hiba-megállapítási technikáinak begyakorlása, döntésképesség 

megalapozása a javításra szoruló részek nagyságának megállapítása érdekében 

A méretre állítás fogalma, illeszkedése a technológiai sorban 

Járműkarosszériák sérüléseinek javításához az elektromos perifériák 

(lámpatestek, irányjelzők, egyéb elektromos berendezések), motorhűtők, 

légkondicionáló berendezések és biztonságtechnikai berendezések (utastér 

biztonsági berendezései, riasztók stb.) szükséges mértékű megbontásának, 

visszaépítésének begyakorlása iskolai szaktanműhelyben, végzése 

karosszérialakatos műhelyben 

Ragasztott szélvédők szerelési technológiájának elsajátítása 

Vázsérülések javításának (húzatás, egyengetés, vázrész pótlás, csere) 

megtanulása és begyakorlása karosszériajavító műhelyben 

Húzatópadon történő javítások megismerése, elsajátítása, begyakorlása 

karosszérialakatos tanműhelyben 
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Műanyag karosszéria-elemek, feszített lemezburkolatok ragasztással történő 

javítási technológiáinak megismerése, elsajátítása, begyakorlása 

karosszérialakatos tanműhelyben 

Különféle járműveken a rögzítések (kiékelés, bakolás, rögzítő fékezés, húzató 

padra, egyengető rendszerre történő felfogatás) gyakorlása szakműhelyben 

A végrehajtáshoz szükséges karosszérialakatos speciális szerszámok 

használatának begyakorlása 

A karosszériajavítást akadályozó egyéb elemek szerelésének begyakorlása 

karosszérialakatos tanműhelyben, végzése karosszérialakatos szakműhelyben 

   

Speciális anyagú karosszériajavítások  48 óra 
Alumínium karosszériaelemek hideg egyengetéssel történő javítási 

technológiáinak megismerése, elsajátítása, begyakorlása karosszérialakatos 

tanműhelyben 

Alumínium karosszériaelemek meleg egyengetéssel történő javítási 

technológiáinak megismerése, elsajátítása, begyakorlása karosszérialakatos, 

tanműhelyben, szakműhelyben 

Alumínium karosszériák részelemmel történő javítási technológiáinak 

megismerése, elsajátítása, begyakorlása karosszérialakatos tanműhelyben, 

szakműhelyben 

Alumínium karosszériák történő elemcserés javítási technológiáinak 

megismerése, elsajátítása, begyakorlása karosszérialakatos tanműhelyben, 

szakműhelyben 

Húzatópadon történő alumínium karosszéria javítás megismerése, elsajátítása, 

begyakorlása karosszérialakatos tanműhelyben, szakműhelyben 

Műanyag karosszéria-elemek hegesztéssel történő javítási technológiáinak 

megismerése, elsajátítása, begyakorlása karosszérialakatos tanműhelyben 

Műanyag karosszéria-elemek ragasztással történő javítási technológiáinak 

megismerése, elsajátítása, begyakorlása karosszérialakatos tanműhelyben 

Műanyag karosszéria elem csere javítási technológiáinak megismerése, 

elsajátítása, begyakorlása karosszérialakatos tanműhelyben, szakműhelyben 

A hegesztési eljárások alkalmazása - különös tekintettel az alumínium 

karosszéria-elemek hegesztésére - gépjárművek javítása során 

karosszérialakatos tanműhelyben, szakműhelyben 

   

22.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Karosszérialakatos tanműhely 

Karosszérialakatos kisüzemi termelőhely 

Karosszérialakatos nagyüzemi termelőhely 
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2 évfolyamos képzés esetén 

11. évfolyam 

Elmélet: 

 

11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság modul 

 

2. Munkahelyi egészség és biztonság tantárgy   18 óra 

 

1.7. A tantárgy tanításának célja 

A tanuló általános felkészítése az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos 

munkavégzésre, a biztonságos munkavállalói magatartáshoz szükséges kompetenciák 

elsajátíttatása. 

Nincsen előtanulmányi követelmény. 

 

1.8. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak  

 

1.9. Témakörök  

 

1.3.1. Munkavédelmi alapismeretek 4 óra 

A munkahelyi egészség és biztonság jelentősége 

 Történeti áttekintés. A szervezett munkavégzésre vonatkozó munkabiztonsági és 

munkaegészségügyi követelmények, továbbá ennek megvalósítására szolgáló 

törvénykezési, szervezési, intézményi előírások jelentősége. Az egészséget nem 

veszélyeztető és biztonságos munkavégzés személyi, tárgyi és szervezeti 

feltételeinek értelmezése.  

 

A munkakörnyezet és a munkavégzés hatása a munkát végző ember egészségére és testi 

épségére 

A munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatok, a 

munkakörülmények hatásai, a munkavégzésből eredő megterhelések, 

munkakörnyezet kóroki tényezők. 

 

A megelőzés fontossága és lehetőségei 

 A munkavállalók egészségének, munkavégző képességének megóvása és a 

munkakörülmények humanizálása érdekében szükséges előírások jelentősége a 

munkabalesetek és a foglalkozással összefüggő megbetegedések megelőzésének 

érdekében. A műszaki megelőzés, zárt technológia, a biztonsági berendezések, 

egyéni védőeszközök és szervezési intézkedések fogalma, fajtái és rendeltetésük. 

 

Munkavédelem, mint komplex fogalom (munkabiztonság-munkaegészségügy) 

 Veszélyes és ártalmas termelési tényezők 

 

A munkavédelem fogalomrendszere, források 

 A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII törvény fogalom meghatározásai. 
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1.3.2. Munkahelyek kialakítása 4 óra 

Munkahelyek kialakításának általános szabályai 

 A létesítés általános követelményei, a hatásos védelem módjai, prioritások. 

 

 

Szociális létesítmények 

 Öltözőhelyiségek, pihenőhelyek, tisztálkodó- és mellékhelyiségek biztosítása, 

megfelelősége.  

 

Közlekedési útvonalak, menekülési utak, jelölések 

 Közlekedési útvonalak, menekülési utak, helyiségek padlózata, ajtók és kapuk, 

lépcsők, veszélyes területek, akadálymentes közlekedés, jelölések. 

 

Alapvető feladatok a tűzmegelőzés érdekében 

Tűzmegelőzés, tervezés, létesítés, üzemeltetés, karbantartás, javítás és felülvizsgálat. 

Tűzoltó készülékek, tűzoltó technika, beépített tűzjelző berendezés vagy tűzoltó 

berendezések. Tűzjelzés adása, fogadása, tűzjelző vagy tűzoltó központok, valamint 

távfelügyelet.  

Termékfelelősség, forgalomba hozatal kritériumai. 

 

Anyagmozgatás 

 Anyagmozgatás a munkahelyeken. Kézi és gépi anyagmozgatás fajtái. A kézi 

anyagmozgatás szabályai, hátsérülések megelőzése 

   

Raktározás 

 Áruk fajtái, raktározás típusai 

 

Munkahelyi rend és hulladékkezelés 

 Jelzések, feliratok, biztonsági szín- és alakjelek. Hulladékgazdálkodás, 

környezetvédelem célja, eszközei. 

 

1.3.3. Munkavégzés személyi feltételei: 2 óra 

A munkavégzés személyi feltételei: jogszerű foglalkoztatás, munkaköri alkalmasság 

orvosi vizsgálata, foglalkoztatási tilalmak, szakmai ismeretek, munkavédelmi ismeretek. 

A munkavégzés alapvető szervezési feltételei: egyedül végzett munka tilalma, irányítás 

szükségessége. Egyéni védőeszközök juttatásának szabályai. 

 

1.3.4. Munkaeszközök biztonsága 2 óra 
Munkaeszközök halmazai 

 Szerszám, készülék, gép, berendezés fogalom meghatározása. 

 

Munkaeszközök dokumentációi 

 Munkaeszköz üzembe helyezésének, használatba vételének dokumentációs 

követelményei és a munkaeszközre (mint termékre) meghatározott EK-

megfelelőségi nyilatkozat, valamint a megfelelőséget tanúsító egyéb 

dokumentumok. 

Munkaeszközök veszélyessége, eljárások 
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 Biztonságtechnika alapelvei, veszélyforrások típusai, megbízhatóság, meghibásodás, 

biztonság. A biztonságtechnika jellemzői, kialakítás követelményei. Veszélyes 

munkaeszközök, üzembehelyezési eljárás. 

 

Munkaeszközök üzemeltetésének, használatának feltételei 

 Feltétlenül és feltételesen ható biztonságtechnika, konstrukciós, üzemviteli és emberi 

tényezők szerepe. Általános üzemeltetési követelmények. Kezelőelemek, 

védőberendezések kialakítása, a biztonságos működés ellenőrzése, ergonómiai 

követelmények. 

 

1.3.5. Munkakörnyezeti hatások 2 óra 

Veszélyforrások, veszélyek a munkahelyeken (pl. zaj, rezgés, veszélyes anyagok és 

keverékek, stressz) 

Fizikai, biológiai és kémiai hatások a dolgozókra, főbb veszélyforrások, valamint a 

veszélyforrások felismerésének módszerei és a védekezés lehetőségei.  

A stressz, munkahelyi stressz fogalma és az ellene való védekezés jelentősége a 

munkahelyen. 

 

A kockázat fogalma, felmérése és kezelése 

A kockázatok azonosításának, értékelésének és kezelésének célja az egészséget nem 

veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeinek biztosításában, a 

munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések megelőzésben. A 

munkavállalók részvételének jelentősége 

 

1.3.6. Munkavédelmi jogi ismeretek 4 óra 

A munkavédelem szabályrendszere, jogok és kötelezettségek 

 Az Alaptörvényben biztosított jogok az egészséget, biztonságot és méltóságot 

tiszteletben tartó munkafeltételekhez, a testi és lelki egészségének megőrzéséhez. A 

Munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvényben meghatározottak szerint a 

munkavédelem alapvető szabályai, a követelmények normarendszere és az érintett 

szereplők (állam, munkáltatók, munkavállalók) főbb feladatai. A kémiai 

biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény, illetve a Kormány, az ágazati 

miniszterek rendeleteinek szabályozási területei a további részletes 

követelményekről. A szabványok, illetve a munkáltatók helyi előírásainak szerepe. 

 

Munkavédelmi feladatok a munkahelyeken 

 A munkáltatók alapvető feladatai az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos 

munkakörülmények biztosítása érdekében. Tervezés, létesítés, üzemeltetés. 

Munkavállalók feladatai a munkavégzés során. 

  

Munkavédelmi szakemberek feladatai a munkahelyeken 

 Munkabiztonsági és munkaegészségügyi szaktevékenység keretében ellátandó 

feladatok. Foglalkozás-egészségügyi feladatok. 

 

Balesetek és foglalkozási megbetegedések 

 Balesetek és munkabalesetek, valamint a foglalkozási megbetegedések fogalma. 

Feladatok munkabaleset esetén. A kivizsgálás, mint a megelőzés eszköze. 

 

Munkavédelmi érdekképviselet a munkahelyen 
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 A munkavállalók munkavédelmi érdekképviseletének jelentősége és lehetőségei. A 

választott képviselők szerepe, feladatai, jogai.  

 

1.10. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 

 

1.11. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

1.12. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

 

 

 

10163-12 Gépészeti munkabiztonság és környezetvédelem modul 
 

23 Munkavédelem: 18 óra 

 

23.1. A tantárgy tanításának célja 

A Munkavédelem elméleti oktatásának alapvető célja, hogy segítse elő a tanulók 

balesetmentes munkavégzésének kialakítását és az önálló gondolkodásra való 

nevelését. Tegye képessé a tanulókat a munka világának, ezen belül a munkavédelem 

jellemzőinek és működésének megértésére. 

 

23.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Munkavédelemmel kapcsolatos fogalmak megismerése, elsősegély nyújtási, 

munkabiztonsági és környezetvédelmi ismeretek elsajátítása. Az alapvető logikus 

gondolkodásmód szükséges a tantárgy tanulásához. 

 

23.3. Témakörök  

 

23.3.1. Elsősegélynyújtás: 6 óra 

A balesetek fajtái, osztályozásuk 

Életveszélyes sérülés ismérvei 

Súlyos sérülés, tömeges baleset ismérvei 

Könnyű sérülés ismérvei 

Látható és nem látható sérülések 

Az elsősegélynyújtás célja 

Az elsősegélynyújtás elemi szabályai 

Fő szabályok, további szabályok 

A tájékozódás lépései  
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Helyszínbiztosítás szükségessége 

Mentők tájékoztatása, információtartalom 

A sérült ellátásának legfontosabb feladatai 

A légutak felszabadításának szabályai 

A légút szabadon  

Artériás nyomókötés, vénás nyomókötés felhelyezésének szabályai 

Törés, lágyrész-sérülés rögzítésének szabályai 

Sebfedés, nyugalomban tartás 

Újraélesztés technikája 

Az ellátás személyi és tárgyi feltételei 

Jelentési kötelezettségek 

 

 

23.3.2. Munkabiztonság: 6 óra 

A munkavédelem területei 

Foglalkozási megbetegedések fajtái, azok jellemzői 

Balesetek, megbetegedések bejelentése, kivizsgálása 

A munkavállaló jogai és kötelezettségei 

A munkáltató jogai és kötelezettségei 

A munkavégzés személyi és tárgyi feltételei, szervezeti és jogi kérdései 

A munkahely biztonságos kialakításának követelményei, ergonómia 

Az időszakos munkavédelmi, munkabiztonsági felülvizsgálatok 

Szimbólumok, biztonsági jelzések jelentése 

Gépek, berendezések, szerszámok biztonságtechnikája 

Anyagmozgatás, anyagtárolás szabályai 

Villamos berendezések biztonságtechnikája 

Egyéni és kollektív munkavédelem 

Munkaegészségügy fogalma, munkaegészségügyi előírások 

Általános tűzvédelmi ismeretek 

Tűzvédelmi előírások, a tűz jelzése  

Tűzoltó berendezések  

Tűzveszélyességi osztályok 

Tűzveszélyes anyagok jellemzői, kezelésük szabályai 

Munkahelyek tűzvédelmi szabályai 

 

23.3.3. Környezetvédelem: 6 óra 

A környezetvédelem fogalma, feladata, csoportosítása 

A környezetvédelem helye a társadalmi-gazdasági folyamatokban 

Levegő védelmének jelentősége, formái 

Talaj védelmének jelentősége, formái 

Felszíni és felszín alatti vizek védelmének jelentősége, formái 

Élővilág (növények, állatok) védelmének jelentősége, formái 

Táj és épített környezet védelmének jelentősége, formái 

A környezetszennyezés formái 

Környezetidegen anyagok 

A környezetszennyezés megelőzési technológiái 

Veszélyes anyagok kezelése, hulladékkezelés 

Hulladékgazdálkodási alapfogalmak.  

Hulladékok fajtái és kezelésük. 
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23.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Munkavédelmi szaktanterem 

 

23.5. A tantárgy értékelésének módja 

„A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel.‖ 

 
 

 

 

 

10162-12 Gépészeti alapozó feladatok modul 
 

24 Gépészeti alapismeretek: 108 óra 

 

24.1. A tantárgy tanításának célja 

A Gépészeti alapismeretek tantárgy oktatásának alapvető célja, hogy elősegítse a 

tanulók gépészeti gondolkodásmódjának kialakulását és fejlesztését, hozzájáruljon a 

gépészeti, műszaki területeken jelentkező problémák megértéséhez, képessé tegye a 

tanulókat a munka világának, ezen belül a gépészeti témakörök jellemzőinek és 

összefüggéseinek, valamint a gépészeti eszközök működésének a megértésére.  

A tantárgy segítsen magyarázatot adni a megtapasztalt eseményekre és a 

törvényszerűségekre. A hallgatók felelősséggel hajtsák végre a feladatokat, tudjanak 

döntéseket hozni a gépészeti folyamatokkal és témakörökkel kapcsolatban.  

 

24.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Szakrajzi, géprajzi ismeretek, gyártási, technológiai dokumentációk, folyamatábrák, 

művelet- és műveletelem tervek, szerszámtervek alkalmazás szintű ismerete. A 

szakmai tartalom elsajátításához műszaki szemlélet- és gondolkodásmód szükséges.  

 

24.3. Témakörök 

24.3.1. Műszaki dokumentációs ismeretek: 18 óra 

Technológiai dokumentáció fogalma 

Gépészeti technológiai dokumentációk formai és tartalmi követelményei 

Alkatrészrajzok, műhelyrajzok, összeállítási és részletrajzok 

Rajztechnikai alapszabványok, előírások, megoldások 

Síkmértani szerkesztések, térelemek kölcsönös helyzete, vetületi és 

axonometrikus ábrázolás 

Síkmetszés, valódi nagyság meghatározása, kiterítés 

Áthatások alkatrészrajzokon 
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Metszetábrázolások, szelvények, egyszerűsített ábrázolások 

Mérethálózat felépítése, különleges méretmegadások 

Tűrés, illesztés 

Felületi minőség 

Jelképes ábrázolások 

Rajzolvasás, összeállítási rajzok, rajzdokumentációk elemzése 

Fémszerkezetek rajzai 

Technológiai rajzok 

Rendszerek rajzai 

Kapcsolási vázlatok 

Folyamatábrák és folyamatrendszerek 

Ábrás művelettervek, szerepük, tartalmuk 

Műveleti utasítások, tartalmuk 

Technológiai sorrend fogalma, tartalma 

Műveletelőzési sorrendek 

Szerszámjegyzékek 

  

24.3.2. Gépészeti mérésismeret: 9 óra 

Mérés, ellenőrzés fogalma és folyamata 

Mérési pontosság 

Tűréssel, illesztéssel kapcsolatos alapfogalmak, táblázatok kezelése 

Mérési alapfogalmak, mérési hibák 

Műszerhibák 

Mérési jellemzők 

Mérés egyszerű és nagypontosságú mérőeszközökkel 

Mérőeszközök szerepe 

Hossz- és szögmérő eszközök 

Mechanikai mérőeszközök típusai, működésük, kezelésük 

Digitális mérőeszközök típusai, alkalmazásuk 

Külső felületek mérésének eszközei 

Belső felületek mérésének eszközei 

Szögek mérésének, ellenőrzésének eszközei 

Felületi minőség jelölése, ellenőrzésének és mérésének eszközei 

Munkadarabok alak- és helyzetmérésének eszközei, módjai 

Mérési dokumentumok jelentősége, fajtái, tartalma 

  

24.3.3. Anyagismeret: 27 óra 

Anyagszerkezettani alapismeretek 

Alapanyagok csoportosítása és tulajdonságai  

Az anyagkiválasztás szempontjai 

Vasfémek és ötvözeteik 

Ötvöző anyagok 

Ötvözők hatása a mechanikai tulajdonságokra 

A legfontosabb acélfajták alkalmazási területei 

Acéllemezek, acélprofilok, köracélok, acélöntvények gyártása, felhasználási 

területei, összetétele és tulajdonságai 

Az acélok hőkezelése: nemesítés (edzés, megeresztés) normalizálás, lágyítás 

Nem vasalapú fémes szerkezeti anyagok 

Az alumínium gyártása és tulajdonságai, ötvözése, hőkezelése 
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Az alumíniumötvözetek összetétele, tulajdonságai, felhasználási területei 

Könnyűfémek alkalmazási területei: könnyűfémprofilok 

Nehézfémek  

Műanyagok csoportosítása, összetétele, tulajdonságai, felhasználási területe 

Segédanyagok 

A korrózió fajtái, jellemzői, megjelenési formái 

Korrózióvédelem: a felületkezelő eljárások feladata, csoportosítása 

A felületek előkészítése 

Felületkezelő anyagok 

Nemfémes bevonatok 

Galván bevonatok  

Festék- és lakkbevonatok 

Szinterezés 

24.3.4. Anyagvizsgáló technológiák 6 óra 

Anyagvizsgálati módok 

A vizsgálat típusának megválasztási szempontjai 

Roncsolásmentes anyagvizsgálatok 

Vizuális megfigyelés 

Mágneses repedésvizsgálat technológiája, eszközei, alkalmazási területei 

Penetráló folyadékos vizsgálat technológiája, felhasználási területei 

Örvényáramos vizsgálat technológiája, felhasználási területei 

Röntgen vizsgálat technológiája és felhasználási területei 

Izotópos vizsgálat technológiája és felhasználási területei 

Roncsolásos anyagvizsgálatok  

Szakítóvizsgálat technológiája és az általa meghatározható anyagjellemzők 

Ütővizsgálat technológiája, mért anyagjellemzők 

Keménységmérés típusai, technológiái, szerepe a gépészetben 

Hajlító vizsgálat jellemzői 

Technológiai vizsgálatok (törővizsgálatok, lapítóvizsgálatok) 

 

Tűzi fémbevonatok 

  

24.3.5. Kézi fémmegmunkálási ismeretek 28 óra 

Kézi forgácsolási technológiák 

Darabolás technológiája, műszaki paraméterei, szerszámai 

Hajlítás technológiája, műszaki paraméterei, szerszámai 

Fűrészelés technológiája, műszaki paraméterei, szerszámai 

Reszelés technológiája, műszaki paraméterei, szerszámai 

Köszörülés technológiája, műszaki paraméterei, szerszámai 

Fúrás technológiája, műszaki paraméterei, szerszámai 

Süllyesztés technológiája, műszaki paraméterei, szerszámai 

Dörzsölés technológiája, műszaki paraméterei, szerszámai 

Hántolás technológiája, műszaki paraméterei, szerszámai 

Csiszolás technológiája, műszaki paraméterei, szerszámai 

Menetvágás technológiája, műszaki paraméterei, szerszámai 

Menetfúrás technológiája, műszaki paraméterei, szerszámai 

Forgács nélküli alakító eljárások jellemzői, technológiái, gépei, szerszámai, 

eszközei (zömítés, szűkítés, peremezés, bővítés, hajlítás, peremezés, 
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hengerítés, görgős egyengetés, hullámosítás, áttolás, elcsavarás, nyíróvágás 

(nyírás), kivágás, lyukasztás, korcolás) 

  

24.3.6. Gépi fémmegmunkálási ismeretek: 14 óra 

Gépi forgácsolás  

Gépi forgácsoló alapeljárások gépei, szerszámai 

Esztergálás technológiája, műszaki paraméterei, a munkafolyamat 

mozgásviszonyai 

Fúrás, furatmegmunkálás technológiája, műszaki paraméterei, a 

munkafolyamat mozgásviszonyai 

Marás technológiája, műszaki paraméterei, a munkafolyamat mozgásviszonyai 

Köszörülés technológiája, műszaki paraméterei, a munkafolyamat 

mozgásviszonyai 

Gépüzemeltetés munkabiztonsági szabályai 

 

24.3.7. Szerelési ismeretek 6 óra 

A gépipari szereléstechnológia alapjai 

A szerelés helye, rendszerelméleti jellemzői 

A szerelés fogalma, technológiáinak csoportosítása 

A szerelés technológiai tervezése, szereléshelyes konstrukció 

Szerelési dokumentációk 

Szerelőeszközök rendszere 

Szerelési méretláncok 

Tűrés, illesztés szerepe 

Az alkatrészkötés alapjai, eszközei és gépei 

Erővel záró kötések: csavarkötések 

Oldható kötések készítésének ismeretei, szerszámai, eszközei 

Alakkal záró kötések: csapszegkötések, tengelykötések  

Szerelő kéziszerszámok, csavarozó, szegecselő kisgépek, szerelősajtók, 

emelőberendezések 

Anyaggal záró kötések 

Nem oldható kötésekkel megvalósított szerelési eljárások (nagyméretű fém 

alkatrészek esetében) 

Forrasztás eszközei, technológiája, alkalmazási területei 

Hegesztés fajtái, alkalmazási területei 

Gázhegesztés és lángvágás technológiája, alkalmazási területei 

Ívhegesztés technológiája, alkalmazási területei 

Hegesztő berendezések és eszközök kialakítása, működési elvei 

Szerelési technológia ragasztással  

 

 

24.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Gépészeti szaktanterem 

 

24.5. A tantárgy értékelésének módja 

„A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel.‖ 
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10166-12 Gépészeti kötési feladatok modul 
 

25 Gépészeti kötésismeret 36 óra 

 

25.1. A tantárgy tanításának célja 

A Gépészeti kötésismeret tantárgy oktatásának alapvető célja, hogy elősegítse a 

tanulók gépészeti kötések elméleti alapjaira vonatkozó szakmai kompetenciáinak 

fejlesztését, hozzájáruljon a gépészeti, műszaki területeken előforduló kötéstípusok 

megismeréséhez, képessé tegye a tanulókat a munkavégzésük során gépészeti 

kötések műszaki paramétereinek meghatározására, az egyes kötéstípusok szakszerű 

kivitelezésére, valamint a kötéskészítés során használt szerszámok helyes 

használatára.  

A hallgatók felelősséggel alkalmazzák ismereteiket, tudjanak döntéseket hozni a 

gépészeti kötések megválasztásával és kivitelezésével kapcsolatban.  

 

 

25.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Menetábrázolások, oldható és nem oldható kötések elméleti alapjai, kötéskészítési 

technológiák, eszköz, szerszám és berendezés ismeret. A tantárgy a gépészeti alapozó 

ismeretek tantárgy ismeretanyagára épül. Elsajátításához alapvető számolási készség 

és műszaki szemléletmód szükséges.   

 

25.3. Témakörök  

 

25.3.1. Kötéselmélet 6 óra 

A kötések fogalma, felosztásuk (oldható és nem oldható kötések), alkalmazási 

területek 

A csavarkötés: csavarmenet származtatása, menetprofilok, menetelemek, 

menettípusok 

Működési elv, előfeszítés 

Kötőcsavarok, csavaranyák csavaralátétek, csavarbiztosítások 

Csavarkötések ábrázolása 

Hegesztett kötés: a kohézió fogalma, a hegeszthetőség feltétele 

Kohézió létrehozása (ömlesztő eljárások, sajtoló eljárások) 

Kötések rajzi ábrázolásának értelmezése 

Forrasztott kötés: diffúzió fogalma a forraszthatóság feltételei 

Lágy és keményforrasztás lényege, alkalmazási területe 

Ragasztott kötés: az adhézió fogalma, a ragaszthatóság feltételei 
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Ragasztóanyagok tulajdonságai 

  

 

25.3.2. Oldható kötések 12 óra 

Csavarkötések csoportosítása funkcióik szerint 

Kötőcsavarok szerepe, alkalmazásuk során használt menetprofilok 

Mozgatócsavarok, alkalmazásuk során használt menetprofilok 

Szennyeződésre érzéketlen csavarok és menetprofiljaik 

Kötőcsavarok, csavaranyák csavaralátétek, csavarbiztosítások funkciói, 

műszaki megoldásai 

Csavarfej kialakítások 

Csavarbiztosítási eljárások 

Csavarkötés szerelésének szerszámai 

Menetkészítés szerszámai segédeszközei és segédanyagai 

A menetfúrás és menetmetszés előkészítő műveletei, a csavarmenet készítés és 

a csavarkötés létrehozás munkabiztonsági előírásai 

Tengelykötések, alkalmazási területeik 

Reteszkötés, hornyos retesz, fészkes retesz, íves retesz 

Ékkötés, hornyos ék, fészkes ék, orros ék 

Bordás kötések: terhelhetőség, kialakítás 

 

25.3.3. Nem oldható kötések 18 óra 

Szegecsek és szegecskötések (laza, szerkezeti), a szegecshossz kiszámítása 

A szabványos szegecsek fajtái és fő alkalmazási területei 

Különféle szegecskötési megoldások (átlapolt, hevederes, egysoros, többsoros), 

alkalmazási területük, ábrázolásuk 

Hegesztett, forrasztott, ragasztott kötések 

A gázhegesztés eszközei, berendezései, anyagai, segédanyagai 

A villamos ívhegesztés eszközei, berendezései, anyagai, segédanyagai 

Speciális hegesztési eljárások  

Fogyóelektródás hegesztés,  

Wolfram elektródás hegesztés  

Széndioxid védőgázos hegesztés,  

Fedett ívű hegesztés 

A keményforrasztás eszközei, anyagai, segédanyagai, alkalmazási területe 

A forrasztás felület-előkészítése, alkalmazott segédanyagok 

Savas és savmentes dezoxidáló szerek 

Az összekötendő elemek előzetes megmunkálása és felületi kezelése 

A lágyforrasztás eszközei, anyagai, segédanyagai, alkalmazási területe 

A ragasztás eszközei, anyagai, segédanyagai, alkalmazási területe 

   

25.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Gépészeti szaktanterem 

 

25.5. A tantárgy értékelésének módja 

„A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel.‖  
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10483-12 Általános vállalkozási feladatok modul 
 

26 Vállalkozási ismeretek: 36 óra  

 

26.1. A tantárgy tanításának célja 

A vállalkozási ismeretek tantárgy tanításának alapvető célja, hogy megismertesse a 

szakmát tanulókkal azokat a vállalkozási lehetőségeket, amelyek a képzés 

befejezése után lehetőségeket nyújthatnak a biztos megélhetéshez, az anyagi 

egzisztencia megteremtéséhez. Az itt szerzett ismeretek egyúttal jártasságot 

kívánnak biztosítani a gazdasági élet világának megértéséhez, és felkészítést 

nyújtanak vállalkozási tevékenység indításához is a szakirányú szabályozások, 

előírások és törvények előírásainak értelmezési módjainak megismertetésével. 

 

 

26.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Alapvető jogszabályismeret, vállalkozástípusok jellemzőinek ismerete, alapvető 

gazdasági ismeretek, kapcsolódó dokumentumismeret. 

 

26.3. Témakörök  

 

26.3.1. Vállalkozások típusai, jogszabályi háttér 12 óra 

Vállalkozás fogalma, jellemzői 

Az egyéni vállalkozás (EV) létrehozása, működésének jellemzői, nagysága 

A betéti társaság (Bt) alapítása, nagysága, működési jellemzői 

A közkereseti társaság (Kkt) létrehozása, működési formája, jellemzői 

A korlátolt felelősségű társaság (Kft) létrehozása, működésének, nagyságának 

jellemzői 

A részvénytársaság (Rt) létrehozásának feltételei, működésének és 

nagyságának jellemzői 

E társaságok alapítását és működését befolyásoló alapvető jogszabályok és 

törvények ismerete 

  

26.3.2. Vállalkozás indítása, működtetése 12 óra 

Alapvető gazdasági fogalmak (egyéni vállalkozó, jogi személy, stb.) 

Vállalkozás indításához szükséges feltételek 

Az indítás dokumentumai, üzleti terv, az indítást engedélyező szervek, 

hatóságok 

A vállalkozás működtetésének jogi és gazdasági feltételei  

A működtetéshez szükséges alapvető jogszabályok ismerete 

A vállalkozás kapcsolattartási kötelezettsége állami szervekkel (pl. NAV, TB, 

stb.) 

A vállalkozás adatszolgáltatási kötelezettségek (pl. KSH, stb.) 

 

26.3.3. Dokumentumok 12 óra 
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A vállalkozás működéséhez kapcsolódó dokumentumok (személyi 

nyilvántartások, gazdasági nyilvántartások, stb.) 

A vállalkozás napi tevékenységeihez kapcsolódó dokumentumok vezetése 

Árajánlat készítése, árajánlat elemei (anyag- és munkadíj, garanciális 

feltételek, vállalási határidő, stb.) 

Megrendelés készítése, a megrendelés tartalmi elemei 

Számlatömbök fajtái, tartalmi elemei, vezetése 

Készletnyilvántartások (anyag, eszköz, szerszám, stb.) vezetése 

 

26.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 

 

26.5. A tantárgy értékelésének módja 

„A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel.‖ 

 

 

 

 

 

 

10487-12 Karosszérialakatos feladatai modul 
 

27 Karosszérialakatos szakmai ismeret: 198 óra 

 

27.1. A tantárgy tanításának célja 

A karosszérialakatos szakmai ismeret tantárgy tanításának alapvető célja a 

szakmát tanulók munkavégzés során alkalmazandó szakmai és technológiai 

ismereteinek (járműkarosszériák ismerete, különféle javítási technológiák 

ismerete, hegesztési ismeretek, szerelési ismeretek, valamint a karosszérialakatos 

szakmához szükséges gépek eszközök, berendezések és szerszámok ismerete) 

készségszintű kialakítása, melyek birtokában képesek lesznek a különféle 

karosszériajavítások elvégzésére. 

 

27.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Alapvető matematikai, fizikai, kémiai, metallurgiai ismeretek, fémalakítási, 

fémmegmunkálási ismeretek, szakrajzi, műszaki ábrázolási és szerkesztési 

ismeretek, melyek birtoklása, valamint gyakorlatias gondolkodásmód szükségesek 

a tantárgy teljesítéséhez. 

 

27.3. Témakörök  

 

27.3.1. Járműismeret 36 óra 

Gépjárművek fogalma 
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Csoportosításuk (legáltalánosabb felosztás személygépjárművek és 

haszongépjárművek) 

Személygépjárművek 

Tehergépkocsi 

Személyszállító közúti gépjárművek 

Autóbuszok 

Motorkerékpárok és robogók 

Az áruszállító közúti járművek 

Kocsiszekrény kialakítások 

Zárt karosszériafajták 

Nyitott karosszériafajták 

Kombi karosszériafajták 

Egyterű gépjárművek 

Az egyéb kategória 

Karosszériák (alvázkeretes, félönhordó, önhordó) 

A karosszérialakatos szakmában alkalmazott anyagok 

A karosszériák hagyományos anyagai 

A karosszériák legújabb, korszerű anyagai 

Alumínium a karosszériagyártásban 

Alumínium karosszéria elemmel rendelkező járművek 

Teljes alumínium karosszériák 

Vázszerkezetek, kialakításuk szabályai, gyártáshoz használt anyagok, 

tulajdonságai 

Burkolóelemek kialakításai, mechanikai és esztétikai követelmények 

Gépjárművek felépítményei 

Utastér kialakítások, biztonsági követelményei 

   

27.3.2. Javítástechnológiai ismeretek 36 óra 

Javítás fogalma, csoportosítása, alkalmazása a karosszériajavításnál 

A gépjárművek rögzítési módjainak (kiékelés, bakolás, rögzítő fékezés, húzató 

padra, egyengető rendszerre történő felfogatás) megismerése, javítási 

technológiához történő választása, a rögzítés folyamata, biztonságtechnikája 

Sérülések felmérésének módjai, kis-, közepes, és nagyjavítások esetében 

Elhasználódás (korrózió) miatti javítások technológiái 

Előrajzolás technológiái 

Koccanásos javítások technológiái  

Karambolos javítások technológiái  

Gépjárművek alépítményeinek kialakítási módjai, vizsgálóberendezései, 

javítási technológiái 

Egyengetéses javítások technológiái 

Részelemcserés javítási technológiák 

Teljes elemcserés javítási technológiák 

Gépjárművek szélvédőinek, oldalüvegeinek rögzítési módjai, azok szerelési 

technológiái 

Gépjárművek tüzelőanyag tartályainak elhelyezése a karosszériában, ezekkel 

kapcsolatos szerelési technológiák 

Gépjármű fődarabok (futóművek, motorok) működésének, beállításának 

ismerete a javítás utáni szerelési technológiái 

Korszerű ragasztási technológiák, (műanyag karosszériák, feszített 

lemezburkolatok rögzítése) 
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27.3.3. Javítások előkészítése 18 óra 

Sérülések helyének megállapítása és nagyságának felmérése 

Vázak sérülései, javítási munkák előkészítése 

Vázak sérülései 

Elhasználódás (korrózió) okozta sérülések felmérése meghatározása 

Karambol okozta sérülések felmérése meghatározása 

A karosszérialakatos munkák előkészítése 

A sérült vázak hibafelvétele 

Javítandó rész és részelem előkészítése  

Részelem beillesztés, rögzítés  

   

 

27.3.4. Kisjavítások 12 óra 

Kisjavítások rendszerezése 

Korrózió okozta sérülések javításai 

Korróziós kár felmérése 

Szükség szerinti megbontások 

Javítási technológia meghatározása 

Javítófolt készítés (anyagválasztás, előrajzolás folyamata, folt kivágásának 

módjai) 

   

27.3.5. Közepes és nagyjavítások 6 óra 

Közepes és nagyjavítások fogalma 

Közepes és nagyjavítások szükségessége 

Tervszerű és előre nem tervezett javítások 

Részelemcserés javítások technológiái 

Javítandó rész és részelem előkészítése (mérés, kivágási technológiák, illesztések, 

ellenőrzések) 

Részelem beillesztés, rögzítés (méretellenőrzés, rögzítési technológiák) 

Teljes elemcserés javítások technológiái 

A technológiák alkalmazásának feltételrendszere 

Technológiai folyamatok (sárvédők, küszöbök, homlokfalak, hátfalak, oszlopok, motor- és 

csomagtér fedelek, lökhárítók) 

   

 

27.3.6. Hegesztési alapismeretek 36 óra 

Hegesztés fogalma, hegeszthető anyagok 

Anyagok hegeszthetősége 

Az ötvöző anyagok hatása a hegeszthetőségre 

Hegesztőanyagok (pálcák, huzalok) kialakítása, összetétele 

Hegesztőanyag választás szabályai 

Bevonatok szerepe 

Védőgázok szerepe fajtái 

Az ívhegesztés villamosságtani alapjai 

Az ívhegesztés elve 

A villamos ív tulajdonságai 
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Az egyes hegesztő eljárások (inert és aktív védőgázos ívhegesztések, bevont elektródás 

ívhegesztések, argon védőgázos wolfram- és fogyóelektródás ívhegesztések, ponthegesztések, 

lánghegesztés, valamint kemény és lágyforrasztás) technológiáinak, berendezéseinek, 

segédanyagainak, használati területeinek szakma specifikus átismétlése és kiegészítése 

A hegesztésre vonatkozó biztonságtechnikai (munka-, tűz- és környezetvédelmi) előírások, 

alkalmazási követelmények 

   

 

27.3.7. Szerelési technológiák, szerszámok 24 óra 

Oldható kötésekkel rögzített karosszéria-elemek, burkolóelemek szerelési technológiái 

Nem oldható kötésekkel rögzített karosszéria elemek, burkolóelemek szerelési technológiái 

Gépjármű futóműveinek szerelési technológiái 

Nem hajtott merev tengelyek szerelési technológiái 

Hajtott merev tengelyek szerelési technológiái 

Független kerékfelfüggesztések szerelési technológiái 

Kipufogó rendszerek szerelési technológiái 

Gépjárművek tüzelőanyag-tartályainak szerelési technológiái 

   

27.3.8. Utasterek szerelési ismeretei 6 óra 

Gépjármű utasterek kárpitozott elemeinek (tetőkárpit, szőnyegek, oszlop kárpitok, stb.) ki- és 

visszaszerelési technológiái 

Gépjármű motorterek kárpitozott elemeinek, kárpitjainak ki- és visszaszerelési technológiái 

Gépjármű csomagterek kárpitozott elemeinek, kárpitjainak ki- és visszaszerelési technológiái 

 

 

Elektromos berendezések szerelési ismeretei 6 óra 

Járművek világításának első fényszórók javításhoz szükséges mértékű megbontási, 

visszaszerelési ismeretek 

Hátsólámpák rendszámvilágítás ki- és visszaszerelési technológiái 

   

Biztonságtechnikai berendezések szerelési ismeretei 6 óra 

Hűtők javításához, cseréjéhez szükséges szerelési ismeretek  

Vezetőoldali (kormány) légzsák ki- és visszaszerelési ismeretei és biztonsági előírásainak 

ismerete 

Utas oldali légzsák ki- és visszaszerelési ismeretei és biztonsági előírásainak ismerete 

Oldal és függöny légzsákok ki- és visszaszerelési ismeretei és biztonsági előírásainak ismerete 

   

Karosszériaszerelési ismeretek 12 óra 

Gépjárművek alépítményeinek javításához, cseréjéhez szükséges szerelési ismeretek 

Gépjárművek felépítményeinek javításához, cseréjéhez szükséges szerelési ismeretek 

Önhordó karosszériák javításához, cseréjéhez szükséges szerelési ismeretek 

Részlegesen önhordó karosszériák javításához, cseréjéhez szükséges szerelési ismeretek 

Gépjármű fődarabok (futóművek, motorok) működésének, beállításának ismerete a javítás 

utáni szerelési műveleteket követően 

Gépjárművek szélvédőinek, ajtóüvegeinek és oldalüvegeinek javítása és azok szerelési 

ismerete 

   

 

27.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 



 

 458. 

Karosszérialakatos szaktanterem 

 

27.5. A tantárgy értékelésének módja 

„A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel.‖ 

 

 

 

 

 

Gyakorlat 

 

 

10163-12 Gépészeti munkabiztonság és környezetvédelem modul 
 

28 Elsősegélynyújtás gyakorlata 18 óra 

 

28.1. A tantárgy tanításának célja 

Az Elsősegélynyújtás gyakorlata tantárgy alapvető célja, hogy a munkavégzés alatt vagy azon 

kívül is a tanulók képesek legyenek felismerni a balesetek során keletkezett sérüléseket, és 

képesek legyenek az elsősegélynyújtás elvégzésére.  

 

28.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Elsősegély nyújtási technikák, elsősegélynyújtáshoz használatos anyagok, eszközök, 

elsősegélynyújtást megelőző és követő teendők, intézkedések. Felelősségteljes hozzáállás, 

ismeretek szakszerű alkalmazása szükséges a tantárgy teljesítéséhez 

 

28.3. Témakörök  

 

28.3.1. Elsősegélynyújtás törések esetén 6 óra 

Általános szabályok 

A sérülést szenvedett állapotának megállapítása 

A sérülés nagyságának és jellegének megállapítása 

Az ellátás lehetséges módjai, eszközei 

Zárt törések és ficamok elsősegélye: 

A sérült rész megnyugtatása, a beteg megtámasztása 

Szoros ruhák, ékszerek végtagokról történő eltávolítása 

Sérült végtag megemelése lehetőségekhez képest 

Nyílt törések elsősegélye 

Sérült testrészek megtartása 

Vérzéscsökkentés steril gézlapokkal 

Sérülés környékének kipárnázása, elfedése 

Sebfedés átkötése a vérkeringés biztosítása mellett 

Mentők értesítése 
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Jelentési és adminisztrációs kötelezettségek 

  

28.3.2. Elsősegélynyújtás vérzések esetén 6 óra 

Általános szabályok 

A sérülést szenvedett állapotának megállapítása 

A sérülés nagyságának és jellegének megállapítása 

Az ellátás lehetséges módjai, eszközei 

Ellátás folyamata artériás vérzés esetén 

Ellátás folyamata vénás vérzés esetén 

Ellátás folyamata hajszáleres vérzés esetén 

Belső vérzés felismerése, az ellátás teendői 

Orrvérzés ellátásának folyamata 

A szájból történő vérzés ellátásának folyamata 

Ellátás folyamata csonkolásos vérzéses sérülés esetén 

Jelentési és adminisztrációs kötelezettségek 

  

28.3.3. Elsősegélynyújtás egyéb sérülések esetén 6 óra 

Általános szabályok 

A sérülést szenvedett állapotának megállapítása 

A sérülés nagyságának helyének és jellegének megállapítása 

Az ellátás lehetséges módjai, eszközei 

Teendők az áramforrással 

Vágásos sérülések ellátása  

Égési sérülések ellátása 

Mérgezés okozta sérülések ellátása 

Szemsérülések ellátása 

Mentők értesítése, az értesítés információtartalma 

Jelentési és adminisztrációs kötelezettségek 

   

28.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Munkavédelmi demonstrációs terem 

 

28.5. A tantárgy értékelésének módja 

„A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel.‖ 
 

 

 

 

10162-12 Gépészeti alapozó feladatok modul 
 

29 Gépészeti alapozó gyakorlat 252 óra 
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29.1. A tantárgy tanításának célja 

A gépészeti alapozó gyakorlat tantárgy tanításának célja megismertetni és elsajátíttatni a 

tanulókkal a különféle gépészeti alapozó feladatok és gyakorlatok megoldhatóságának 

feltételeit; a nyersanyag, alapanyag, anyagminőségek, megmunkálások meghatározását, a 

megfelelő technológia szakszerű kiválasztását illetve az alkalmazott vizsgálatok módját. 

Mindezek segítségével cél a tanulók gépészeti alapfeladatok végzésére irányuló kellő 

gyakorlottságának megvalósítása.  

 

29.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Anyagszerkezettani, anyagvizsgálati ismeretek, kézi és gépi anyagmegmunkálási 

ismeretek, hegesztési ismeretek, szerelési ismeretek. A tantárgy sikeres teljesítéséhez 

gépészeti szemléletmód és logikus gondolkodás, valamint rendszerező képesség 

szükséges.  

 

29.3. Témakörök  

 

Anyagvizsgálatok 12 óra 

Anyagvizsgálati módszerek végzése 

A vizsgálat típusának megválasztása 

Roncsolásmentes anyagvizsgálatok végzése 

Vizuális megfigyelés végzése, eredmények dokumentálása 

Mágneses repedésvizsgálat végzése, vizsgálati jegyzőkönyv készítése 

Penetráló folyadékos vizsgálat végzése 

Örvényáramos vizsgálat végrehajtása 

Roncsolásos anyagvizsgálatok végzése 

Szakítóvizsgálat technológia végrehajtása, szakítószilárdság, folyáshatár, szakadási nyúlás 

meghatározása 

Ütőmunka meghatározás U és V alakú próbatestekkel ütővizsgálat során 

Keménységmérés végrehajtása (HB, HW, HR, Poldi) 

Technológiai próbák végzése 

 

Fémek alakítása kézi forgácsolással 60 óra 

A kézi forgácsolás technológiái (darabolások, fúrások, reszelések, köszörülések 

A kézi forgácsolási műveletek általános szabályai, forgácsolási paraméterei, szerszámai, 

alkalmazási területei 

Darabolási technológiák végzése 

Kézi fűrészelés technológiájának gyakorlása  

Kézi vágási technológiák begyakorlása 

A metszés munkafolyamatának megismerése 

Nyírási technológiák végzése 

A fúrás kézi megmunkálási gyakorlatának megismerése 

A fúrás szerszámai: (csigafúró, süllyesztő, menetmetsző, menetvágó) 

A menetmegmunkáló szerszámok 

Kézi menetfúrás gépeinek használata 

A fúrószerszámok élgeometriája, élezése 

A reszelés technológiáinak begyakorlása 

A reszelés szerszámkialakításai, reszelőtípusok 

Köszörülési technológiák végzése 
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A kézi köszörülés eszközei, szerszámai, kisgépei 

A kézi forgácsolás eszközeinek, gépeinek, kézi kisgépeinek karbantartása 

A kézi forgácsoló műhely rendje, munka- és tűzvédelmi ismeretek rendszerezése 

Munkavédelmi előírások alkalmazása 

  

Fémek alakítása gépi forgácsolással 84 óra 

A gépi forgácsoláshoz szükséges anyagok, szerszámok, mérőeszközök előkészítése 

Forgácsoló gépek ellenőrzése (karbantartási és biztonságtechnikai szempontok szerint) 

Munkadarab befogó készülékek használata 

Gépbeállítások elvégzése (előgyártmány ellenőrzések, munkadarab és szerszámbefogások, 

forgácsolási paraméterek) 

Esztergálások végzése  

Síkesztergálás oldalazással 

Külső, belső hengeres felület esztergálása  

Menetvágás, menetfúrás, menetmetszés 

Mérő és ellenőrző eszközök használata, geometriai mérések 

Szerszámélezés 

Marási műveletek végzése  

Szerszámbeállítások, szerszámbemérések végzése 

Homlokfelületek marása 

Palástfelületek marása 

Síkmarások végzése (ellenirányú, egyenirányú) 

Sorjázási műveletek 

Köszörülések végzése  

Síkköszörülés 

Palástköszörülés 

Speciális munkadarab-befogó eszközök, készülékek használata 

Fúrások, furatbővítések 

Megmunkáló gépek kezelése (esztergagép, marógép, síkköszörű, oszlopos vagy állványos 

fúrógép) 

A gépi forgácsoló műhely munka- és tűzvédelmi szabályainak alkalmazása 

  

 

Fémek forgács nélküli alakítása 60 óra 
Forgács nélküli alakítások műszaki paramétereinek meghatározása  

Képlékenyalakító technológiák  

Hidegalakító technológiák végzése 

Nyomó igénybevétellel alakító eljárások végzése 

Zömítés (hideg, meleg) végzése, gépbeállítás, szerszámhasználat 

Szűkítés végzése, szerszámai, készülékei 

Húzó-nyomó igénybevétellel alakító eljárások  

Peremezés végzése kézzel, gépi eljárással 

Húzó igénybevétellel alakító eljárások  

Bővítés végzése kézi és gépi technológiával 

Hajlító igénybevétellel alakító eljárások  

Hajlítás végzése kézi és gépi technológiával 

Hengerítés végzése, hengerítő gép kezelése 

Görgős egyengetés végzése, gépkezelés, gépbeállítás 

Hullámosítás végzése gépi eljárással, gépkezelés 

Nyíró igénybevétellel alakító eljárások  
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Áttolás végzése bélyeg segítségével 

Elcsavarás végzése, kézi műveletei 

Szétválasztás képlékenyalakító eljárásai 

Nyíróvágás (nyírás) végzése kéziszerszámai, kézi kisgépei, gépei  

Kivágás végzése, gépi technológiája 

Lyukasztási technológiák (kézi és gépi) végzése 

Gépi korckötés készítés 

  

Alapszerelések végzése 36 óra 
A szerelés tervezés dokumentációinak használata 

Erővel záró oldható kötések szerelése 

Meghúzási nyomaték beállítások 

Szerelőszerszámok megválasztása, alkalmazása 

Alakkal záró kötések szerelése  

Erőátviteli egységek szerelése (tengely, fogaskerék és szíjhajtások szerelése) 

A kötések mechanikai paramétereinek beállítása, speciális szerszámainak használata 

Forgó, mozgó egységek szerelése (szíjtárcsák, tengelykapcsolók, hajtások) 

Csapágyazások szerelési műveletei (illesztések megválasztása) 

Burkolóelemek szerelése 

Anyaggal záró kötések készítése 

Szerelés hegesztéssel (CO2 védőgázos, AWI, AFI, MIG, MAG, bevont elektródás) 

Hozaganyagok, segédanyagok választása 

Hegesztőgépek beállítása, üzemeltetése 

Szerelések forrasztással (lágyforrasztás, keményforrasztás) 

Folyató anyagok használata, forrasztó szerszámok, berendezések működtetése 

Szerelések ragasztással 

Ragasztási technológiák, egy és többkomponensű ragasztóanyagok szakszerű alkalmazása 

A szerelési technológiák speciális munkavédelmi előírásainak alkalmazása 

 

 

29.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Gépész tanműhely 

Gépész kisüzemi termelőhely 

Gépész nagyüzemi termelőhely 

 

 

 
 

 

10166-12 Gépészeti kötési feladatok modul 
 

30 Kötéskészítési gyakorlat  144 óra 

 

30.1. A tantárgy tanításának célja 

A kötéskészítési gyakorlat tantárgy tanításának alapvető célja gépészeti kötések készítésének 

jártasság szintű elsajátíttatása, mely egyaránt irányul a kötés előkészítés műveleteinek és az 

azt követő oldható és nem oldható kötések kivitelezésének szakszerű végrehajtására.  



 

 463. 

 

30.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Anyag- és szerszámismeret, felületkezelési ismeretek, menetkészítési ismeretek, hegesztési, 

ragasztási és forrasztási ismeretek. A sikeres teljesítéshez szükséges alapvető műszaki 

számítási ismeretek birtoklása. 

 

30.3. Témakörök  

 

Kötés előkészítési művelete 18 óra 

Ékkötések, reteszkötések, rögzítő- és csapszegkötések szerelőszerszámainak, eszközeinek 

előkészítése 

A menetmegmunkálás előkészítő műveleteinek végzése 

Felülettisztítás 

Zsírtalanítás 

Sorjátlanítás 

Alakmegmunkálások 

Hegesztési varratok gyökformáinak kialakítása 

Gépbeállítások 

Szerszámkiválasztások (beállítások) 

 

Oldható kötések készítése 54 óra 

Ékfajták, beépítési megoldásai, kivitelezési műveletei  

Ékkötések szerelőszerszámai eszközei, használatuk  

Ékkötések össze és szétszerelési gyakorlata  

Reteszkötés kialakításának szerszámai, eszközei, műveletei 

Reteszkötések készítése, szerelése, bontása 

Rögzítő- és csapszeg kötések alkalmazása 

Rögzítőszegek, csapszegek anyagai, szerkezeti megoldásaik 

Rögzítő- és csapszeg kötések biztosítási és rögzítési módszerei, a be- és kiszerelések végzése 

Menetmetszés elsajátítása különféle menetprofilok tekintetében 

A menetmetszés szerszámainak, segédeszközeinek és segédanyagainak alkalmazása 

A menetfúrás elsajátítása 

A menetfúrás szerszámainak, segédeszközeinek és segédanyagainak alkalmazása 

Rögzítő és mozgató csavarkötések kialakítása 

Csavarbiztosítási módok alkalmazása 

A csavarkötés szerelés technológiai sorrendjének végzése 

A csavarkötés szerelés szerszámainak használata 

A csavarmenet készítés és a csavarkötés létrehozás munkabiztonsági előírásainak alkalmazása 

  

Nem oldható kötések készítése 72 óra 

A szegecselési technológiák és eljárások végzése 

A szegecskötések szerszámainak és eszközeinek megválasztása 

A zsugorkötés szereléstechnológiája zsugorkötés készítés 

Ragasztóanyagok, a különféle anyagok ragasztásának műveletei 

Forraszanyagok, a forrasztólámpa, forrasztópáka használata 

A forrasztás folyamata, szerszámai, eszközei, forrasztási eljárások végzése 

Hegesztésnél alkalmazott gázok kezelése 

Gázhegesztő berendezések üzembe helyezése, kezelése 

Lángfajták beállítása, balra illetve jobbra hegesztés alkalmazása, tompa- és sarokvarratok 
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készítése 

Lángvágás 

Az ívhegesztés lényege, alkalmazása, gépeinek, segédeszközeinek, segédberendezéseinek 

üzemeltetése 

Varratfajták készítése 

AWI, AFI hegesztési technológiák használata 

A nem oldható kötéskészítések biztonságtechnikai előírásai, környezetvédelmi szabályok, 

előírások alkalmazása, betartása 

   

30.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Gépész tanműhely 

Gépész kisüzemi termelőhely 

Gépész nagyüzemi termelőhely 

 

30.5. A tantárgy értékelésének módja 

 „A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel.‖ 
 

 
 

 

 

10483-12 Általános vállalkozási feladatok modul 
 

31 vállalkozás gyakorlata tantárgy  108 óra 

 

 

31.1. A tantárgy tanításának célja 

A vállalkozás gyakorlata tantárgy tanításának célja a vállalkozói tevékenység folytatása során 

felmerülő feladatokra történő felkészítés. A tantárgy teljesítése során a szakmát tanulók 

elsajátíthatják azokat az interperszonális kapcsolattartási ismereteket, amelyek 

nélkülözhetetlenek a vállalkozások működtetése során, valamint betekinthetnek a marketing 

tevékenységek világába. Megismerhetik és elsajátíthatják a vállalkozás különféle személyi és 

gazdasági dokumentumainak kitöltésével kapcsolatos technikákat. 

 

31.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Marketingformák ismerete, kommunikációs ismeretek, adminisztrációs ismeretek, 

informatikai ismeretek. 

 

31.3. Témakörök  

 

31.3.1. Marketing tevékenység 36 óra 
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Saját tevékenység részletes ismerete 

Hirdetési formák kidolgozása, közzétételi lehetőségek meghatározása 

Közzétételi lehetőségek kivitelezéséhez megvalósítási lépések 

Szakkiállításokon történő részvétel fontossága, a megjelenési design kialakítása 

Szakvásárokon való részvétel, fontossága, a minőségi megjelenés fogalma 

Sikeres vállalkozáshoz szükséges információforrások fellelése (internet, közvélemény kutatás, 

szakfolyóiratok, üzem és gyárlátogatások, felmérések készítése, piackutatás, stb.) 

Technológiai változások követése, megújulási készség, megújulás fontossága 

Piackövetés szükségességének megítélése 

 

31.3.2. Kapcsolattartási gyakorlatok 36 óra 

Kapcsolattartás formáinak ismerete 

Kapcsolattartás írásban, a kapcsolattartás dokumentumainak formája, tartalma 

Kapcsolattartás szóban, hivatalos, személyes, baráti kapcsolattartási formák, ezek 

használatának megválasztása 

Egyéb kommunikációs csatornákon keresztül történő kapcsolattartás 

Alapvető kommunikációs gyakorlatok végzése, begyakorlása (pl. reklamáció intézése a 

garanciális feltételek figyelembevételével, üzleti kapcsolatépítő megbeszélés, stb.) 

 

31.3.3. Dokumentumok kitöltése 36 óra 

Számlaformátumok megismerése 

A készpénzes számlatömb felépítése, nyomtatványtípusa, sorszámozása 

A készpénzes számlatömbben található információk fontossága, tartalmi irányultsága (a 

számlakibocsátó, a vevő adatai, a számlázott termék vagy szolgáltatás adatai, dátumok) 

Az átutalásos számlatömb felépítése, nyomtatványtípusa, sorszámozása, példányszáma 

Az átutalásos számlatömbben található információk tartalmi irányultsága 

Elektronikus számla formátuma, tartalmi elemei, kitöltésének szabályai, archiválása 

Elektronikus számla kibocsátás, aláírás 

Rontott számla érvénytelenítése (sztornírozás) 

Szállítólevél nyomtatványtípusa, kitöltésének fontossága, példányszáma, átvétel igazolásának 

módja 

Készpénzes számlakitöltési gyakorlatok különböző tételekhez 

Átutalásos számlakitöltési gyakorlatok különböző tételekhez 

Elektronikus számlakitöltő gyakorlatok, számlaarchiválás 

  

31.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Informatika szaktanterem 

 

31.5. A tantárgy értékelésének módja 

„A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel.‖ 
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10487-12 Karosszérialakatos feladatai modul 
 

32 Karosszérialakatos szakmai gyakorlat 288 óra 

 

32.1. A tantárgy tanításának célja 

A karosszérialakatos szakmai gyakorlat tantárgy tanításának alapvető célja a 

karosszérialakatos javítási technológiák, szerelési és hegesztési technológiák végzésének 

készségszintű elsajátíttatása a szakmát tanulókkal. Jártasság megszerzése a szakképesítés 

gyakorlása során használatos szerszámok, eszközök, gépek szakszerű használata tekintetében. 

 

32.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Karosszérialakatos szakmai ismeretek, hegesztési és szerelési ismeretek, alapvető számolási 

készség, szerkesztési, lemez megmunkálási és lemezalakítási ismeretek 

 

32.3. Témakörök  

 

Korrózió okozta sérülések javítása 72 óra 

Korrózió okozta sérülések szemrevételezése hiba-megállapítása javítási módszer 

meghatározása. 

Forgács nélküli lemezalakítási technológiák (lemezhajlítás, peremezés, domborítás, ívelés, 

stb.) megismerése, begyakorlása, végzése  

Korrózió okozta sérülések javítása foltozással 

Küszöbrészek, lemezfoltok készítése korrózió okozta sérülések javításához, az elkészült javító 

darabok beépítése 

Korrodált sérülésekből eredő kipufogó javítási feladatok elsajátítása, begyakorlása 

Korrózió okozta sérülések javítása részelem cserével 

Korrodált sérülésekből eredő javítási feladatok javítóívek, részelemek beépítésének 

elsajátítása, begyakorlása 

Korrózió okozta sérülések javítása teljes elem cserével 

Felfekvő felületek peremek csatlakozó részek előkészítése javítása a teljes elemcsere esetén 

Zajvédelemhez használt anyagokkal történő munkavégzés (méretre vágás, illesztés, 

beszerelés, rögzítés, stb.) begyakorlása  

Javított karosszériarészek tisztítása, védőbevonattal történő ellátása, technológiai 

Sérült oldható kötésekkel rögzített karosszéria-elemek, burkolóelemek szerelési technikáinak 

elsajátítása, begyakorlása karosszérialakatos tanműhelyben, szakműhelyben 

Sérült, nem oldható kötésekkel rögzített karosszéria elemek, burkolóelemek szerelési 

technikáinak elsajátítása, begyakorlása karosszérialakatos tanműhelyben, szakműhelyben

 . 

  

Védőgázos hegesztések 108 óra 

A hegesztési eljárások alkalmazása gépjárművek javítása során karosszérialakatos 

tanműhelyben, szakműhelyben 

Hegesztés megismerése, hegeszthető anyagok kiválasztása 

Hegesztési adalékanyagok használata 
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A védőgázos hegesztési eljárások csoportosítása 

MIG védőgázos hegesztő eljárások begyakorlása hegesztő műhelyben 

MAG védőgázos hegesztő eljárások begyakorlása hegesztő műhelyben 

WIG- hegesztő eljárások begyakorlása hegesztő műhelyben 

Hegesztőgépek kezelésének, beállításának elsajátítása begyakorlása hegesztő műhelyben 

Argon védőgázos hegesztő eljárások (AWI és AFI) begyakorlása hegesztő műhelyben 

Függőleges hegesztési technika begyakorlása 

Fej feletti hegesztési technika begyakorlása 

A hegesztési eljárások alkalmazása - különös tekintettel az alumínium karosszéria-elemek 

hegesztésére - gépjárművek javítása során karosszérialakatos tanműhelyben, szakműhelyben 

  

Egyéb hegesztési technológiák 36 óra 

Ponthegesztések, lánghegesztés, valamint kemény és lágyforrasztás) technológiáinak, 

berendezéseinek, segédanyagainak, használati területeinek szakma specifikus átismétlése és 

kiegészítése 

Lánghegesztő eljárás berendezéseinek, azok működésének, kezelésének megismerése 

Lánghegesztési technikák (jobbra hegesztés, balra hegesztés), lángbeállítások elsajátítása 

Lánghegesztés végzése karosszérialakatos tanműhelyben, szakműhelyben 

Pontmelegezés alkalmazása 

A lágy- és keményforrasztás eszközeinek, hozag- és segédanyagainak, technológiájának 

megismerése 

Ónozással történő karosszéria-elem javítás elsajátítása, begyakorlása 

Ellenállás hegesztő eljárások- különös tekintettel az ellenállás ponthegesztésre- begyakorlása 

hegesztő műhelyben 

Hegesztőgépek kezelésének, beállításának elsajátítása 

Hegesztési technikák (függőleges, fej feletti, stb.) begyakorlása 

A hegesztési eljárások alkalmazása gépjárművek javítása során karosszérialakatos 

tanműhelyben, szakműhelyben 

Technológiák alkalmazása a karosszériajavító tevékenység során karosszérialakatos 

tanműhelyben, szakműhelyben 

   

Vázsérülések javításai 36 óra 
Vázsérülések hiba megállapítási technikáinak begyakorlása, döntésképesség megalapozása a 

javításra szoruló részek nagyságának megállapítása érdekében 

Sérült alvázak javításának megtanulása és begyakorlása karosszérialakatos tanműhelyben, 

karosszériajavító műhelyben 

Sérült felépítmények javításának megtanulása és begyakorlása karosszérialakatos 

tanműhelyben, karosszériajavító műhelyben 

Sérült önhordó karosszériák javításának megtanulása és begyakorlása karosszérialakatos 

tanműhelyben, karosszériajavító műhelyben 

Sérült rácsos kocsiszekrény vázszerkezet javításának megtanulása és begyakorlása 

karosszérialakatos tanműhelyben, karosszériajavító műhelyben 

Vázsérülések javításának (húzatás, egyengetés, vázrész pótlás, csere) megtanulása és 

begyakorlása karosszériajavító műhelyben 

Vázak sérülései, javítási munkák előkészítése begyakorlása karosszériajavító műhelyben 

Húzatópadon történő vázsérülések javításának megismerése, elsajátítása, begyakorlása 

karosszérialakatos tanműhelyben, karosszériajavító műhelyben 
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Korrodált vagy koccanásos sérülések javításai 36 óra 
Elhasználódás (korrózió) miatti, koccanásos és karambolos javítások technológiái (javítási 

lépések sorrendjei) 

Sérült, korrodált karosszériák, vázak javítása érdekében a fődarabok szükséges mértékű 

megbontásának, kiszerelésének, valamint visszaszerelésének begyakorlása karosszérialakatos 

tanműhelyben, végzése karosszérialakatos szakműhelyben 

Korrodált vagy koccanásos sérülésekből eredő javítási feladatok (javítóívek beépítése, 

küszöbjavítások, lemezfoltok alkalmazása, fenéklemez javítások, kipufogó javítások, stb.) 

elsajátítása, begyakorlása 

Járműkarosszériák sérüléseinek javításához az elektromos perifériák (lámpatestek, 

irányjelzők, egyéb elektromos berendezések), szükséges mértékű megbontásának, 

visszaépítésének begyakorlása iskolai szaktanműhelyben, végzése karosszérialakatos 

műhelyben 

A karosszériajavítást akadályozó egyéb elemek szerelésének begyakorlása karosszérialakatos 

tanműhelyben, végzése karosszérialakatos szakműhelyben 

Küszöbrészek, lemezfoltok stb. készítése korrózió okozta sérülések javításához, az elkészült 

javító darabok beépítése 

Koccanásos sérülésekből eredő javítási feladatok (javítóívek beépítése, küszöbjavítások, 

lemezfoltok alkalmazása, fenéklemez javítások, kipufogó javítások, stb.) elsajátítása, 

begyakorlása 

Tüzelőanyag tartály szerelési folyamatának, biztonságtechnikájának, tűzvédelmi előírásainak 

elsajátítása  

Javított karosszériarészek tisztítása, védőbevonattal történő ellátása, technológiai 

folyamatának elsajátítása, a megfelelő szerszámok kiválasztása, használata 

   

32.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Karosszérialakatos tanműhely 

Karosszérialakatos kisüzemi termelőhely 

Karosszérialakatos nagyüzemi termelőhely 

 

32.5. A tantárgy értékelésének módja 

„A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel.‖ 
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II. Két évfolyamos oktatás közismereti képzés nélkül 

1. évfolyamot követően 160 óra 

 

Az összefüggő nyári gyakorlat egészére vonatkozik a meghatározott óraszám, amelynek 

keretében az összes felsorolt elemet kötelezően oktatni kell az óraszámok részletezése nélkül, 

a tanulók egyéni kompetenciafejlesztése érdekében. 

 

Szakmai követelménymodulok Tantárgyak/Témakörök 

 

10162-12 

Gépészeti alapozó feladatok 

Gépészeti alapozó gyakorlat 

Anyagvizsgálatok 

Fémek alakítása kézi forgácsolással 

Fémek alakítása gépi forgácsolással 

Fémek forgács nélküli alakítása  

Alapszerelések végzése 

 

10166-12 

Gépészeti kötési feladatok 

 

Kötéskészítési gyakorlat 

Kötéskészítési műveletek 

Oldható kötések készítése 

Nem oldható kötések készítése 

 

10487-12 

Karosszérialakatos feladatai 

Karosszérialakatos szakmai gyakorlat 

Korrózió okozta sérülések javításai 

Védőgázos hegesztések 

Egyéb hegesztési technológiák 

Vázsérülések javításai 

Korrodált vagy koccanásos sérülések 

javításai 

Karambolos közepes és nagy sérülések 

javításai 

Speciális anyagú karosszériajavítások 

A táblázat sorai bővíthetőek. 
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10162-12 Gépészeti alapozó feladatok 

 

 

Gépészeti alapozó gyakorlat tantárgy 

 

Témakörök 

 

Anyagvizsgálatok  

Roncsolásmentes anyagvizsgálatok végzése 

Keménységmérés végrehajtása (HB, HW, HR, Poldi) 

Technológiai próbák végzése. 

 

 

Fémek alakítása kézi forgácsolással 

A kézi forgácsolás technológiái (darabolások, fúrások, reszelések, köszörülések 

Kézi fűrészelés technológiájának gyakorlása  

Kézi vágási technológiák begyakorlása 

Nyírási technológiák végzése 

A fúrás kézi megmunkálási gyakorlatának megismerése 

Kézi menetfúrás gépeinek használata 

A reszelés technológiáinak begyakorlása 

Köszörülési technológiák végzése 

A kézi forgácsolás eszközeinek, gépeinek, kézi kisgépeinek karbantartása 

 

 

Fémek alakítása gépi forgácsolással 

A gépi forgácsoláshoz szükséges anyagok, szerszámok, mérőeszközök előkészítése 

Síkesztergálás oldalazással 

Külső, belső hengeres felület esztergálása  

Menetvágás, menetfúrás, menetmetszés 

Mérő és ellenőrző eszközök használata, geometriai mérések 

Szerszámélezés 

Marási műveletek végzése  

Szerszámbeállítások, szerszámbemérések végzése 

Homlokfelületek marása 

Palástfelületek marása 

Síkmarások végzése (ellenirányú, egyenirányú) 

Sorjázási műveletek 

Síkköszörülés 

Palástköszörülés 

Speciális munkadarab-befogó eszközök, készülékek használata 

Fúrások, furatbővítések 

Megmunkáló gépek kezelése (esztergagép, marógép, síkköszörű, oszlopos vagy állványos 

fúrógép) 

 

 

Fémek forgács nélküli alakítása 

Nyomó igénybevétellel alakító eljárások végzése 

Peremezés végzése kézzel, gépi eljárással 

Hajlítás végzése kézi és gépi technológiával 
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Hengerítés végzése, hengerítő gép kezelése 

Görgős egyengetés végzése, gépkezelés, gépbeállítás 

Hullámosítás végzése gépi eljárással, gépkezelés 

Nyíróvágás (nyírás) végzése kéziszerszámai, kézi kisgépei, gépei  

Kivágás végzése, gépi technológiája 

Lyukasztási technológiák (kézi és gépi) végzése 

 

 

Alapszerelések végzése 

Erővel záró oldható kötések szerelése 

Alakkal záró kötések szerelése  

Forgó, mozgó egységek szerelése (szíjtárcsák, tengelykapcsolók, hajtások) 

Burkolóelemek szerelése 

Hegesztőgépek beállítása, üzemeltetése 

Szerelések forrasztással (lágyforrasztás, keményforrasztás) 

Ragasztási technológiák, egy és többkomponensű ragasztóanyagok szakszerű alkalmazása 

 

 

 

10166-12 Gépészeti kötési feladatok 

 

 

Kötéskészítési gyakorlat tantárgy 

 

Témakörök 

 

Kötés előkészítési műveletek 

A menetmegmunkálás előkészítő műveleteinek végzése 

Felülettisztítás 

Zsírtalanítás 

Sorjátlanítás 

Alakmegmunkálások 

Hegesztési varratok gyökformáinak kialakítása 

Gépbeállítások 

 

 

Oldható kötések készítése 

Reteszkötések készítése, szerelése, bontása 

Menetmetszés elsajátítása különféle menetprofilok tekintetében 

A menetmetszés szerszámainak, segédeszközeinek és segédanyagainak alkalmazása 

A menetfúrás elsajátítása 

A menetfúrás szerszámainak, segédeszközeinek és segédanyagainak alkalmazása 

Rögzítő és mozgató csavarkötések kialakítása 

Csavarbiztosítási módok alkalmazása 

 

 

Nem oldható kötések készítése 

A szegecselési technológiák és eljárások végzése 

A zsugorkötés szereléstechnológiája zsugorkötés készítés 

A forrasztás folyamata, szerszámai, eszközei, forrasztási eljárások végzése 
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Hegesztésnél alkalmazott gázok kezelése 

Gázhegesztő berendezések üzembe helyezése, kezelése 

Lángvágás 

Az ívhegesztés lényege, alkalmazása, gépeinek, segédeszközeinek, segédberendezéseinek 

üzemeltetése 

Varratfajták készítése 

AWI, AFI hegesztési technológiák használata 

 

 

 

10487-12 Karosszérialakatos feladatai 

 

Karosszérialakatos szakmai gyakorlat tantárgy 

 

Témakörök 

 

Korrózió okozta sérülések javításai  

Korrózió okozta sérülések szemrevételezése hiba-megállapítása javítási módszer 

meghatározása. 

Forgács nélküli lemezalakítási technológiák (lemezhajlítás, peremezés, domborítás, ívelés, 

stb.) megismerése, begyakorlása, végzése  

Korrózió okozta sérülések javítása foltozással 

Küszöbrészek, lemezfoltok készítése korrózió okozta sérülések javításához, az elkészült javító 

darabok beépítése 

Korrodált sérülésekből eredő kipufogó javítási feladatok elsajátítása, begyakorlása 

Korrózió okozta sérülések javítása részelem cserével 

Korrodált sérülésekből eredő javítási feladatok javítóívek, részelemek beépítésének 

elsajátítása, begyakorlása 

Korrózió okozta sérülések javítása teljes elem cserével 

Felfekvő felületek peremek csatlakozó részek előkészítése javítása a teljes elemcsere esetén 

Zajvédelemhez használt anyagokkal történő munkavégzés (méretre vágás, illesztés, 

beszerelés, rögzítés, stb.) begyakorlása  

Sérült oldható kötésekkel rögzített karosszéria-elemek, burkolóelemek szerelési technikáinak 

elsajátítása, begyakorlása  

Sérült, nem oldható kötésekkel rögzített karosszéria elemek, burkolóelemek szerelési 

technikáinak elsajátítása, begyakorlása . 

 

 

Védőgázos hegesztések  

Hegesztés megismerése, hegeszthető anyagok kiválasztása 

Hegesztési adalékanyagok használata 

MIG védőgázos hegesztő eljárások begyakorlása  

MAG védőgázos hegesztő eljárások begyakorlása  

Hegesztőgépek kezelésének, beállításának elsajátítása begyakorlása  

WIG- hegesztő eljárások begyakorlása  

Argon védőgázos hegesztő eljárások (AWI és AFI) begyakorlása  

Függőleges hegesztési technika begyakorlása 

Fej feletti hegesztési technika begyakorlása 

A hegesztési eljárások alkalmazása - különös tekintettel az alumínium karosszéria-elemek 

hegesztésére. 
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Egyéb hegesztési technológiák  

Lánghegesztő eljárás berendezéseinek, azok működésének, kezelésének megismerése 

Lánghegesztési technikák (jobbra hegesztés, balra hegesztés), lángbeállítások elsajátítása 

Lánghegesztés végzése  

Pontmelegezés alkalmazása 

A lágy- és keményforrasztás eszközeinek, hozag- és segédanyagainak, technológiájának 

megismerése 

A hegesztési eljárások alkalmazása gépjárművek javítása során  

Ónozással történő karosszéria-elem javítás elsajátítása, begyakorlása 

Ellenállás hegesztő eljárások- különös tekintettel az ellenállás ponthegesztésre- begyakorlása  

Hegesztőgépek kezelésének, beállításának elsajátítása 

Hegesztési technikák (függőleges, fej feletti, stb.) begyakorlása 

 

 

Vázsérülések javításai  

Vázsérülések hiba megállapítási technikáinak begyakorlása, döntésképesség megalapozása a 

javításra szoruló részek nagyságának megállapítása érdekében 

Sérült alvázak javításának megtanulása és begyakorlása. 

Sérült felépítmények javításának megtanulása és begyakorlása  

Sérült önhordó karosszériák javításának megtanulása és begyakorlása  

Sérült rácsos kocsiszekrény vázszerkezet javításának megtanulása és begyakorlása  

Vázsérülések javításának (húzatás, egyengetés, vázrész pótlás, csere) megtanulása és 

begyakorlása  

Húzatópadon történő vázsérülések javításának megismerése, elsajátítása, begyakorlása  

 

 

Korrodált vagy koccanásos sérülések javításai  

Elhasználódás (korrózió) miatti, koccanásos és karambolos javítások technológiái (javítási 

lépések sorrendjei) 

Sérült, korrodált karosszériák, vázak javítása érdekében a fődarabok szükséges mértékű 

megbontásának, kiszerelésének, valamint visszaszerelésének  

Korrodált vagy koccanásos sérülésekből eredő javítási feladatok (javítóívek beépítése, 

küszöbjavítások, lemezfoltok alkalmazása, fenéklemez javítások, kipufogó javítások, stb.) 

elsajátítása, begyakorlása 

Küszöbrészek, lemezfoltok stb. készítése korrózió okozta sérülések javításához, az elkészült 

javító darabok beépítése 

Koccanásos sérülésekből eredő javítási feladatok (javítóívek beépítése, küszöbjavítások, 

lemezfoltok alkalmazása, fenéklemez javítások, kipufogó javítások, stb.) elsajátítása, 

begyakorlása 

Javított karosszériarészek tisztítása, védőbevonattal történő ellátása, technológiai 

folyamatának elsajátítása, a megfelelő szerszámok kiválasztása, használata 

Küszöbrészek, lemezfoltok, stb. készítése korrózió okozta sérülések javításához, az elkészült 

javító darabok beépítése 

Tüzelőanyag tartály szerelési folyamatának, biztonságtechnikájának, tűzvédelmi előírásainak 

elsajátítása  

 

 

Karambolos közepes és nagy sérülések javításai  
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Sérülések felmérésének módjai, karambolos, közepes, és nagyjavítások esetén 

Vázsérülések hiba-megállapítási technikáinak begyakorlása, döntésképesség megalapozása a 

javításra szoruló részek nagyságának megállapítása érdekében 

Járműkarosszériák sérüléseinek javításához az elektromos perifériák (lámpatestek, 

irányjelzők, egyéb elektromos berendezések), motorhűtők, légkondicionáló berendezések és 

biztonságtechnikai berendezések (utastér biztonsági berendezései, riasztók, stb.) szükséges 

mértékű megbontásának, visszaépítésének begyakorlása 

Ragasztott szélvédők szerelési technológiájának elsajátítása 

Vázsérülések javításának (húzatás, egyengetés, vázrész pótlás, csere) megtanulása és 

begyakorlása  

Húzatópadon történő javítások megismerése, elsajátítása, begyakorlása Műanyag karosszéria-

elemek, feszített lemezburkolatok ragasztással történő javítási technológiáinak megismerése, 

elsajátítása, begyakorlása  

 

 

Speciális anyagú karosszériajavítások 

Alumínium karosszériaelemek hideg egyengetéssel történő javítási technológiáinak 

megismerése, elsajátítása, begyakorlása  

Alumínium karosszériaelemek meleg egyengetéssel történő javítási technológiáinak 

megismerése, elsajátítása, begyakorlása  

Műanyag karosszéria-elemek hegesztéssel történő javítási technológiáinak megismerése, 

elsajátítása, begyakorlása  

Műanyag karosszéria-elemek ragasztással történő javítási technológiáinak megismerése, 

elsajátítása, begyakorlása  

A hegesztési eljárások alkalmazása - különös tekintettel az alumínium karosszéria-elemek 

hegesztésére - gépjárművek javítása során  

Alumínium karosszériák részelemmel történő javítási technológiáinak megismerése, 

elsajátítása, begyakorlása  

Alumínium karosszériák történő elemcserés javítási technológiáinak megismerése, 

elsajátítása, begyakorlása  

Húzatópadon történő alumínium karosszéria javítás megismerése, elsajátítása, begyakorlása  
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12. évfolyam 

 

11499-12 Foglalkoztatás II. modul 
 

Foglalkoztatás II. tantárgy 15,5 óra 

 

A tantárgy tanításának célja 
A tanuló általános felkészítése az álláskeresés módszereire, technikáira, valamint a munkavállaláshoz, 

munkaviszony létesítéséhez szükséges alapismeretek elsajátítására. 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

- 

 

Témakörök  

 

Munkajogi alapismeretek 4 óra 

Munkavállaló jogai (megfelelő körülmények közötti foglalkoztatás, bérfizetés, költségtérítés, 

munkaszerződés módosítás, szabadság), kötelezettségei (megjelenés, rendelkezésre állás, 

munkavégzés, magatartási szabályok, együttműködés, tájékoztatás), munkavállaló felelőssége 

(vétkesen okozott kárért való felelősség, megőrzési felelősség, munkavállalói biztosíték). 

Munkajogi alapok: felek a munkajogviszonyban, munkaviszony létesítése, munkakör, 

munkaszerződés módosítása, megszűnése, megszüntetése, felmondás, végkielégítés, 

pihenőidők, szabadság. 

Foglalkoztatási formák: munkaviszony, megbízási jogviszony, vállalkozási jogviszony, 

közalkalmazotti jogviszony, közszolgálati jogviszony. 

Speciális jogviszonyok: egyszerűsített foglalkoztatás: fajtái: a tipikus munkavégzési formák 

az új Munka Törvénykönyve szerint (távmunka, bedolgozói munkaviszony, munkaerő-

kölcsönzés, rugalmas munkaidőben történő foglalkoztatás, egyszerűsített foglalkoztatás 

(mezőgazdasági, turisztikai idénymunka és alkalmi munka), önfoglalkoztatás, őstermelői 

jogviszony, háztartási munka, iskolaszövetkezet keretében végzett diákmunka, önkéntes 

munka.  

 

Munkaviszony létesítése 4 óra 

Munkaviszony létrejötte, fajtái: munkaszerződés, teljes- és részmunkaidő, határozott és 

határozatlan munkaviszony, minimálbér és garantált bérminimum, képviselet szabályai, 

elállás szabályai, próbaidő. 

Munkavállaláshoz szükséges iratok, munkaviszony megszűnésekor a munkáltató által 

kiadandó dokumentumok. 

Munkaviszony adózási, biztosítási, egészség- és nyugdíjbiztosítási összefüggései: munkaadó 

járulékfizetési kötelezettségei, munkavállaló adó- és járulékfizetési kötelezettségei, 

biztosítottként egészségbiztosítási ellátások fajtái (pénzbeli és természetbeli), nyugdíj és 

munkaviszony. 

 

Álláskeresés 4 óra 

Karrierlehetőségek feltérképezése: önismeret, reális célkitűzések, helyi munkaerőpiac 

ismerete, mobilitás szerepe, képzések szerepe, foglalkoztatási támogatások ismerete. 
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Motivációs levél és önéletrajz készítése: fontossága, formai és tartalmi kritériumai, szakmai 

önéletrajz fajtái: hagyományos, Europass, amerikai típusú, önéletrajzban szereplő e-mail cím 

és fénykép megválasztása, motivációs levél felépítése. 

Álláskeresési módszerek: újsághirdetés, internetes álláskereső oldalak, személyes 

kapcsolatok, kapcsolati hálózat fontossága, EURES (Európai Foglalkoztatási Szolgálat az 

Európai Unióban történő álláskeresésben), munkaügyi szervezet segítségével történő 

álláskeresés, cégek adatbázisába történő jelentkezés, közösségi portálok szerepe. 

Munkaerőpiaci technikák alkalmazása: Foglalkozási Információs Tanácsadó (FIT), 

Foglalkoztatási Információs Pontok (FIP), Nemzeti Pályaorientációs Portál (NPP).  

Állásinterjú: felkészülés, megjelenés, szereplés az állásinterjún, testbeszéd szerepe. 

 

Munkanélküliség 3,5 óra 

A munkanélküli (álláskereső) jogai, kötelezettségei és lehetőségei: álláskeresőként történő 

nyilvántartásba vétel; a munkaügyi szervezettel történő együttműködési kötelezettség főbb 

kritériumai; együttműködési kötelezettség megszegésének szankciói; nyilvántartás 

szünetelése, nyilvántartásból való törlés; munkaügyi szervezet által nyújtott szolgáltatások, 

kiemelten a munkaközvetítés. 

Álláskeresési ellátások („passzív eszközök‖): álláskeresési járadék és nyugdíj előtti 

álláskeresési segély. Utazási költségtérítés.  

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás.  

Közfoglalkoztatás: közfoglalkoztatás célja, közfoglalkozatás célcsoportja, közfoglalkozatás 

főbb szabályai. 

Munkaügyi szervezet: Nemzeti Foglalkoztatási Szervezet (NFSZ) felépítése, Nemzeti 

Munkaügyi Hivatal, Munkaügyi Központ, kirendeltség feladatai.  

Az álláskeresők részére nyújtott támogatások („aktív eszközök‖): önfoglalkoztatás 

támogatása, foglalkoztatást elősegítő támogatások (képzések, béralapú támogatások, 

mobilitási támogatások). 

Vállalkozások létrehozása és működtetése: társas vállalkozási formák, egyéni vállalkozás, 

mezőgazdasági őstermelő, nyilvántartásba vétel, működés, vállalkozás megszűnésének, 

megszüntetésének szabályai. 

A munkaerőpiac sajátosságai, NFSZ szolgáltatásai: pályaválasztási tanácsadás, munka- és 

pályatanácsadás, álláskeresési tanácsadás, álláskereső klub, pszichológiai tanácsadás. 

 

 

A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 

A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel.  
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Foglalkoztatás I. tantárgy 62 óra 

 

A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy tanításának célja, hogy a diákok képesek legyenek személyes és szakmai 

vonatkozást is beleértve bemutatkozni idegen nyelven. Továbbá egyszerű alapadatokat 

tartalmazó formanyomtatványt kitölteni. Illetve cél, hogy a tanuló idegen nyelvű szakmai 

irányítás mellett képes legyen eredményesen végezni a munkáját.  

Cél, hogy a rendelkezésre álló 64 tanóra egység keretén belül egyrészt egy alapvető nyelvtani 

rendszerezés történjen meg a legalapvetőbb igeidők, segédigék, illetve a mondatszerkesztési 

eljárásokhoz kapcsolódóan. Majd erre építve történjen meg az idegen nyelvi asszociatív 

memóriafejlesztés és az induktív nyelvtanulási készségfejlesztés 4 alapvető, a mindennapi 

élethez kapcsolódó társalgási témakörön keresztül. Végül ezekre az ismertekre alapozva 

valósuljon meg a szakmájához kapcsolódó idegen nyelvi kompetenciafejlesztés. 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak:  

idegen nyelvek 

 

Témakörök 

 

Nyelvtani rendszerezés  10 óra 

A 10 óra alatt a tanulók átismétlik a 3 alapvető idősíkra (jelen, múlt, jövő) vonatkozó 

igeidőket, illetve begyakorolják azokat, hogy a munkavállaláshoz kapcsolódóan az 

állásinterjú során ne okozzon gondot sem a múltra, sem a jövőre vonatkozó kérdések 

megértése, illetve az azokra adandó egyszerű mondatokban történő válaszok megfogalmazása. 

A témakör elsajátítása révén a diák alkalmassá válik a munkavégzés során az elvégezendő, 

illetve elvégzett feladathoz kapcsolódó a munkaadó által idegen nyelven feltett egyszerű, az 

elvégezendő munka elért eredményére, illetve a jövőbeli feladatokra vonatkozó kérdéseket 

megértse, valamint a helyes igeidő használattal ezekre egyszerű mondatokban is képes lesz 

reagálni. 

A célként megfogalmazott idegen nyelvi magabiztosság csak az alapvető igeidők helyes és 

pontos használata révén fog megvalósulni. 

 

 

Nyelvtani rendszerezés  10 óra 

A témakör tananyagaként megfogalmazott nyelvtani egységek – a tagadás, a jelen idejű 

feltételes mód, illetve a segédigék (képesség, lehetőség, szükségesség) - használata révén a 

diák képes lesz egzaktabb módon idegen nyelven bemutatkozni szakmai és személyes 

vonatkozásban egyaránt. Egyszerű mondatokban meg tudja fogalmazni az állásinterjún idegen 

nyelven feltett kérdésekre a választ kihasználva a 3 alapvető igeidő, a segédigék által 

biztosított nyelvi precizitás adta kereteket. A kérdésfeltevés, a szórend alapvető 

szabályainak elsajátítása révén alkalmassá válik a diák arra, hogy egy munkahelyi 

állásinterjún megértse a feltett kérdéseket, illetve esetlegesen ő maga is egyszerű tisztázó 

kérdéseket tudjon feltenni a munkahelyi meghallgatás során.  

 

 

Nyelvi készségfejlesztés  24 óra 

/Az induktív nyelvtanulási képesség és az idegen nyelvi asszociatív memória fejlesztése 

fonetikai készségfejlesztéssel kiegészítve/   

 

A 24 órás nyelvi készségfejlesztő blokk célja, hogy rendszerezze a diák idegen nyelvi 
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alapszókincshez kapcsolódó ismereteit. Az induktív nyelvtanulási képességfejlesztés és az 

idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesztés 4 alapvető társalgási témakörön keresztül 

valósul meg. Az induktív nyelvtanulási képesség által egy adott idegen nyelv struktúráját 

meghatározó szabályok kikövetkeztetésére lesz alkalmas a tanuló. Ahhoz, hogy a diák 

koherensen lássa a nyelvet és ennek szellemében tudjon idegen nyelven reagálni, feltétlenül 

szükséges ennek a képességnek a minél tudatosabb fejlesztése. Ehhez szorosan kapcsolódik 

az idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesztés, ami az idegen nyelvű anyag megtanulásának 

képessége: képesség arra, hogy létrejöjjön a kapcsolat az ingerek (az anyanyelv szavai, 

kifejezése) és a válaszok (a célnyelv szavai és kifejezései) között. Mind a két fejlesztés 

hétköznapi társalgási témakörök elsajátítása során valósul meg.  

Az elsajátítandó témakörök: 

- személyes bemutatkozás 

- a munka világa 

- napi tevékenységek, aktivitás 

- étkezés, szállás 

   

Ezen a témakörön keresztül valósul meg a fonetikai dekódolási képességfejlesztés is, amely 

során a célnyelv legfontosabb fonetikai szabályaival ismerkedik meg a nyelvtanuló. 

 

Munkavállalói szókincs  18 ór 

/Munkavállalással kapcsolatos alapvető szakszókincs elsajátítása/ 

 

A 18 órás szakmai nyelvi készségfejlesztés csak a 44 órás 3 alapozó témakör elsajátítása után 

lehetséges. Cél, hogy a témakör végére a diák egyszerű mondatokban, megfelelő nyelvi 

tartalmi koherenciával tudjon bemutatkozni kifejezetten szakmai vonatkozással. A témakör 

tananyagának elsajátítása révén alkalmas lesz a munkalehetőségeket feltérképezni a célnyelvi 

országban. Begyakorolja az alapadatokat tartalmazó formanyomtatvány kitöltését. Elsajátítja 

azt a szakmai jellegű szókincset, ami alkalmassá teszi arra, hogy a munkalehetőségekről, 

munkakörülményekről tájékozódjon. A témakör tanulása során közvetlenül a szakmájára 

vonatkozó gyakran használt kifejezéseket sajátítja el. 

 

 

 

A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Az órák kb. 50%-a egyszerű tanteremben történjen, egy másik fele pedig számítógépes 

tanterem, hiszen az oktatás egy jelentős részben digitális tananyag által támogatott formában 

zajlik. 

 

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

A tananyag kb. fele digitális tartalmú oktatási anyag, így speciálisak mind a módszerek, mind 

pedig a tanulói tevékenységformák. 
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10483-12 Általános vállalkozási feladatok modul 
 

33 Vállalkozási ismeretek 62 óra 

 

33.1. A tantárgy tanításának célja 

A vállalkozási ismeretek tantárgy tanításának alapvető célja, hogy megismertesse a szakmát 

tanulókkal azokat a vállalkozási lehetőségeket, amelyek a képzés befejezése után 

lehetőségeket nyújthatnak a biztos megélhetéshez, az anyagi egzisztencia megteremtéséhez. 

Az itt szerzett ismeretek egyúttal jártasságot kívánnak biztosítani a gazdasági élet világának 

megértéséhez, és felkészítést nyújtanak vállalkozási tevékenység indításához is a szakirányú 

szabályozások, előírások és törvények előírásainak értelmezési módjainak megismertetésével. 

 

 

33.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Alapvető jogszabályismeret, vállalkozástípusok jellemzőinek ismerete, alapvető gazdasági 

ismeretek, kapcsolódó dokumentumismeret. 

 

33.3. Témakörök  

 

  

33.3.1. Vállalkozás indítása, működtetése 62 óra 

Alapvető gazdasági fogalmak (egyéni vállalkozó, jogi személy, stb.) 

Vállalkozás indításához szükséges feltételek 

Az indítás dokumentumai, üzleti terv, az indítást engedélyező szervek, hatóságok 

A vállalkozás működtetésének jogi és gazdasági feltételei  

A működtetéshez szükséges alapvető jogszabályok ismerete 

A vállalkozás kapcsolattartási kötelezettsége állami szervekkel (pl. NAV, TB, stb.) 

A vállalkozás adatszolgáltatási kötelezettségek (pl. KSH, stb.) 

 

33.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 

 

33.5. A tantárgy értékelésének módja 

„A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel.‖ 
 

 

10487-12 Karosszérialakatos feladatai modul 

 

34 Karosszérialakatos szakmai ismeret: 232,5 óra 



 

 480. 

 

34.1. A tantárgy tanításának célja 

A karosszérialakatos szakmai ismeret tantárgy tanításának alapvető célja a szakmát tanulók 

munkavégzés során alkalmazandó szakmai és technológiai ismereteinek (járműkarosszériák 

ismerete, különféle javítási technológiák ismerete, hegesztési ismeretek, szerelési ismeretek, 

valamint a karosszérialakatos szakmához szükséges gépek eszközök, berendezések és 

szerszámok ismerete) készségszintű kialakítása, melyek birtokában képesek lesznek a 

különféle karosszériajavítások elvégzésére. 

 

34.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Alapvető matematikai, fizikai, kémiai, metallurgiai ismeretek, fémalakítási, 

fémmegmunkálási ismeretek, szakrajzi, műszaki ábrázolási és szerkesztési ismeretek, melyek 

birtoklása, valamint gyakorlatias gondolkodásmód szükségesek a tantárgy teljesítéséhez. 

 

34.3. Témakörök  

 

   

34.3.1. Javítások előkészítése 36 óra 

Teljes elemcserés javítások előkészítése 

Javítás húzatópadon 

A javításhoz használt eszközök, berendezések, anyagok és szerszámok 

Javítási technológia meghatározása, kiválasztása 

Szükséges eszközök, berendezések, szerszámok meghatározása 

Gépjármű rögzítése (rögzítési módok és javítási technológiák kapcsolata) 

A javítást akadályozó elemek eltávolítása (szerelési technológia kiválasztása) 

   

34.3.2. Kisjavítások 30,5 óra 

Koccanásos sérülések javításai 

Sérülések felmérése, javítási technológiaválasztás 

Helyszíni javítások, megbontásos (elem leszereléses javítások) 

Szerszámok, eszközök megválasztása (sérülés nagyságától, elhelyezkedésétől függően) 

Egyengetési technológiák (gépek, szerszámok használata, felületellenőrzések) 

Javítások utáni felületkezelések (salaktalanítás, köszörülés, füllerezés, alapozás) 

   

34.3.3. Közepes és nagyjavítások 28 óra 

Vázrendszer sérülések javítási technológiái 

Sérülések felmérései (mérőrendszerek alkalmazása) 

A javítás technológiai folyamatai és eszközei, szerszámai (húzatópadok) 

Vázépítési rendszerek, vázépítéshez használt szerkezeti elemek anyagainak, tulajdonságainak, 

beépítési szabályainak megismerése 

Korszerű ragasztási technológiák megismerése, műanyag karosszériák javítása ragasztással, 

feszített lemezburkolatok rögzítése ragasztott kötéssel 

A méretre állítás fogalma, illeszkedése a technológiai sorban 

Az alkalmazás szükségességének indokai (elemek közötti rések párhuzamossága, szimmetriai 

előírások, stb.) 
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34.3.4. Hegesztéstechnológiák 41 óra 

Lánghegesztés 

A lánghegesztés technológiája 

Balra hegesztés technológiája 

Jobbra hegesztés technológiája 

Hegesztőláng szerepe, beállítása  

Lánghegesztés eszközei 

A hegesztendő alapanyag előkészítése 

Forrasztás 

Forrasztás technológiája  

Forrasztás eszközei 

A forrasztandó alapanyagok előkészítése 

Ívhegesztés 

Az ívkeltés módja 

Az elektróda leolvadásának folyamata 

Villamos ívhegesztés eszközei 

Védőgázos hegesztés 

A védőgázos hegesztési eljárások csoportosítása 

MIG és MAG védőgázos hegesztő eljárások gépei, berendezései, segédeszközei, technológiái  

Argon védőgázos hegesztő eljárások (AWI és AFI) gépei, berendezései, segédeszközei, 

technológiái 

A védőgáz hatása a varrat alakjára 

Hegesztési adalékanyagok 

Villamos ellenállás-hegesztés 

Görgős vonalhegesztés 

Ponthegesztés 

 

34.3.5. Szerelési technológiák, szerszámok 8 óra 

Gépjárművek szélvédőinek, ajtók üvegeinek és oldal üvegeinek szerelési technológiái 

Gépjárművek különböző húzatópadra szerelésének technológiái 

A végrehajtáshoz szükséges eszközök, szerszámok, segédanyagok használatával kapcsolatos 

ismeretek  

A szereléshez szükséges karosszérialakatos speciális szerszámok 

A javításokhoz használt eszközök, szerszámok, berendezések, anyagok, segédanyagok és 

szerszámok ismerete 

   

34.3.6. Utasterek szerelési ismeretei 16 óra 

Ajtók, ajtótartozékok kilincsek, zárak, ablakemelők szerelési módjai 

Szerelvények műszerfal, kardán burkolatok szerelési módjai 

Első és hátsó ülések ki- és visszaszerelési technológiái 

Utastérfülkék zajvédelméhez használt anyagok, ezek beépítési módjai, helyreállítás során 

használt eszközök, szerszámok 

   

34.3.7. Elektromos berendezések szerelési ismeretei 18 óra 

Utastér világítások javításhoz szükséges mértékű megbontási, visszaszerelési ismeretek 

Irányjelző berendezések ki- és visszaszerelési technológiái 
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Gépjármű áramellátásának javításhoz szükséges mértékű megbontási, visszaszerelési 

ismeretek 

Gépjármű fűtő, hűtő berendezéseinek (fűtőmotor, hűtő ventilátor) javításhoz szükséges 

mértékű megbontási, visszaszerelési ismeretek 

Légkondicionáló berendezések javításához, cseréjéhez szükséges szerelési ismeretek 

Egyéb elektromos rendszereinek (ablakemelés, központi zár, riasztó, stb.) javításhoz 

szükséges mértékű megbontási, visszaszerelési ismeretek 

   

34.3.8. Biztonságtechnikai berendezések szerelési ismeretei 18 óra 

Mechanikus működtetésű övfeszítők ki- és visszaszerelési ismeretei és biztonsági előírásainak 

ismerete 

Elektronikus működésű pirotechnikai övfeszítők ki- és visszaszerelési ismeretei és biztonsági 

előírásainak ismerete 

Gépjárművek tüzelőanyag tartályainak elhelyezése a karosszérián, ezekkel kapcsolatos 

szerelési, biztonságtechnikai és környezetvédelmi ismeretek 

   

34.3.9. Karosszériaszerelési ismeretek 37 óra 

Járműkarosszériák javítása témakörön belül az oldható kötéssel rögzített karosszériaelemek 

(első és hátsó sárvédők, motor és csomagtér tetők, első és hátsó lökhárítók, stb.) le- és 

felszereléséhez szükséges szerelési ismeretek 

Járműkarosszériák javítása témakörön belül a nem oldható kötéssel rögzített 

karosszériaelemek (első és hátsó sárvédők, homlokfalak, hátfalak, ajtóborítások stb.) 

javításához, cseréjéhez le felszereléséhez szükséges szerelési ismeretek 

Vázépítési rendszerek, vázépítéshez használt szerkezeti elemek anyagainak, tulajdonságainak, 

beépítési szabályainak megismerése 

A javításokhoz használt eszközök, szerszámok, berendezések, anyagok, segédanyagok és 

szerszámok ismerete 

   

34.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Karosszérialakatos szaktanterem 

 

34.5. A tantárgy értékelésének módja 

„A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel.‖ 

 
 

 

 

Gyakorlat 
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10162-12 Gépészeti alapozó feladatok modul 
 

35 Gépészeti alapozó gyakorlat 93 óra 

 

 

35.1. A tantárgy tanításának célja 

A gépészeti alapozó gyakorlat tantárgy tanításának célja megismertetni és elsajátíttatni a 

tanulókkal a különféle gépészeti alapozó feladatok és gyakorlatok megoldhatóságának 

feltételeit; a nyersanyag, alapanyag, anyagminőségek, megmunkálások meghatározását, a 

megfelelő technológia szakszerű kiválasztását illetve az alkalmazott vizsgálatok módját. 

Mindezek segítségével cél a tanulók gépészeti alapfeladatok végzésére irányuló kellő 

gyakorlottságának megvalósítása.  

 

35.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Anyagszerkezettani, anyagvizsgálati ismeretek, kézi és gépi anyagmegmunkálási 

ismeretek, hegesztési ismeretek, szerelési ismeretek. A tantárgy sikeres teljesítéséhez 

gépészeti szemléletmód és logikus gondolkodás, valamint rendszerező képesség 

szükséges.  

 

35.3. Témakörök  

Fémek alakítása kézi forgácsolással 24 óra 

A kézi forgácsolás technológiái (darabolások, fúrások, reszelések, köszörülések 

A kézi forgácsolási műveletek általános szabályai, forgácsolási paraméterei, szerszámai, 

alkalmazási területei 

Darabolási technológiák végzése 

Kézi fűrészelés technológiájának gyakorlása  

Kézi vágási technológiák begyakorlása 

A metszés munkafolyamatának megismerése 

Nyírási technológiák végzése 

A fúrás kézi megmunkálási gyakorlatának megismerése 

A fúrás szerszámai: (csigafúró, süllyesztő, menetmetsző, menetvágó) 

A menetmegmunkáló szerszámok 

Kézi menetfúrás gépeinek használata 

A fúrószerszámok élgeometriája, élezése 

A reszelés technológiáinak begyakorlása 

A reszelés szerszámkialakításai, reszelőtípusok 

Köszörülési technológiák végzése 

A kézi köszörülés eszközei, szerszámai, kisgépei 

A kézi forgácsolás eszközeinek, gépeinek, kézi kisgépeinek karbantartása 

A kézi forgácsoló műhely rendje, munka- és tűzvédelmi ismeretek rendszerezése 

Munkavédelmi előírások alkalmazása 

  

35.3.1. Fé

mek alakítása gépi forgácsolással 29 óra 

A gépi forgácsoláshoz szükséges anyagok, szerszámok, mérőeszközök előkészítése 

Forgácsoló gépek ellenőrzése (karbantartási és biztonságtechnikai szempontok szerint) 
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Munkadarab befogó készülékek használata 

Gépbeállítások elvégzése (előgyártmány ellenőrzések, munkadarab és szerszámbefogások, 

forgácsolási paraméterek) 

Esztergálások végzése  

Síkesztergálás oldalazással 

Külső, belső hengeres felület esztergálása  

Menetvágás, menetfúrás, menetmetszés 

Mérő és ellenőrző eszközök használata, geometriai mérések 

Szerszámélezés 

Marási műveletek végzése  

Szerszámbeállítások, szerszámbemérések végzése 

Homlokfelületek marása 

Palástfelületek marása 

Síkmarások végzése (ellenirányú, egyenirányú) 

Sorjázási műveletek 

Köszörülések végzése  

Síkköszörülés 

Palástköszörülés 

Speciális munkadarab-befogó eszközök, készülékek használata 

Fúrások, furatbővítések 

Megmunkáló gépek kezelése (esztergagép, marógép, síkköszörű, oszlopos vagy állványos 

fúrógép) 

A gépi forgácsoló műhely munka- és tűzvédelmi szabályainak alkalmazása 

  

35.3.2. Fé

mek forgács nélküli alakítása 24 óra 

Forgács nélküli alakítások műszaki paramétereinek meghatározása  

Képlékenyalakító technológiák  

Hidegalakító technológiák végzése 

Nyomó igénybevétellel alakító eljárások végzése 

Zömítés (hideg, meleg) végzése, gépbeállítás, szerszámhasználat 

Szűkítés végzése, szerszámai, készülékei 

Húzó-nyomó igénybevétellel alakító eljárások  

Peremezés végzése kézzel, gépi eljárással 

Húzó igénybevétellel alakító eljárások  

Bővítés végzése kézi és gépi technológiával 

Hajlító igénybevétellel alakító eljárások  

Hajlítás végzése kézi és gépi technológiával 

Hengerítés végzése, hengerítő gép kezelése 

Görgős egyengetés végzése, gépkezelés, gépbeállítás 

Hullámosítás végzése gépi eljárással, gépkezelés 

Nyíró igénybevétellel alakító eljárások  

Áttolás végzése bélyeg segítségével 

Elcsavarás végzése, kézi műveletei 

Szétválasztás képlékenyalakító eljárásai 

Nyíróvágás (nyírás) végzése kéziszerszámai, kézi kisgépei, gépei  

Kivágás végzése, gépi technológiája 

Lyukasztási technológiák (kézi és gépi) végzése 

Gépi korckötés készítés 
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35.3.3. Al

apszerelések végzése 16 óra 

A szerelés tervezés dokumentációinak használata 

Erővel záró oldható kötések szerelése 

Meghúzási nyomaték beállítások 

Szerelőszerszámok megválasztása, alkalmazása 

Alakkal záró kötések szerelése  

Erőátviteli egységek szerelése (tengely, fogaskerék és szíjhajtások szerelése) 

A kötések mechanikai paramétereinek beállítása, speciális szerszámainak használata 

Forgó, mozgó egységek szerelése (szíjtárcsák, tengelykapcsolók, hajtások) 

Csapágyazások szerelési műveletei (illesztések megválasztása) 

Burkolóelemek szerelése 

Anyaggal záró kötések készítése 

Szerelés hegesztéssel (CO2 védőgázos, AWI, AFI, MIG, MAG, bevont elektródás) 

Hozaganyagok, segédanyagok választása 

Hegesztőgépek beállítása, üzemeltetése 

Szerelések forrasztással (lágyforrasztás, keményforrasztás) 

Folyató anyagok használata, forrasztó szerszámok, berendezések működtetése 

Szerelések ragasztással 

Ragasztási technológiák, egy és többkomponensű ragasztóanyagok szakszerű alkalmazása 

A szerelési technológiák speciális munkavédelmi előírásainak alkalmazása 

 

35.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Gépész tanműhely 

Gépész kisüzemi termelőhely 

Gépész nagyüzemi termelőhely 

 
 

 

 

 

10483-12 Általános vállalkozási feladatok modul 
 

36 A vállalkozás gyakorlata tantárgy  46,5 óra 

 

36.1. A tantárgy tanításának célja 

A vállalkozás gyakorlata tantárgy tanításának célja a vállalkozói tevékenység folytatása során 

felmerülő feladatokra történő felkészítés. A tantárgy teljesítése során a szakmát tanulók 

elsajátíthatják azokat az interperszonális kapcsolattartási ismereteket, amelyek 

nélkülözhetetlenek a vállalkozások működtetése során, valamint betekinthetnek a marketing 

tevékenységek világába. Megismerhetik és elsajátíthatják a vállalkozás különféle személyi és 

gazdasági dokumentumainak kitöltésével kapcsolatos technikákat. 

 

36.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
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Marketingformák ismerete, kommunikációs ismeretek, adminisztrációs ismeretek, 

informatikai ismeretek. 

 

36.3. Témakörök  

 

36.3.1. Marketing tevékenység 16,5 óra 

Saját tevékenység részletes ismerete 

Hirdetési formák kidolgozása, közzétételi lehetőségek meghatározása 

Közzétételi lehetőségek kivitelezéséhez megvalósítási lépések 

Szakkiállításokon történő részvétel fontossága, a megjelenési design kialakítása 

Szakvásárokon való részvétel, fontossága, a minőségi megjelenés fogalma 

Sikeres vállalkozáshoz szükséges információforrások fellelése (internet, közvélemény kutatás, 

szakfolyóiratok, üzem és gyárlátogatások, felmérések készítése, piackutatás, stb.) 

Technológiai változások követése, megújulási készség, megújulás fontossága 

Piackövetés szükségességének megítélése 

 

36.3.2. Dokumentumok kitöltése 30 óra 

Számlaformátumok megismerése 

A készpénzes számlatömb felépítése, nyomtatványtípusa, sorszámozása 

A készpénzes számlatömbben található információk fontossága, tartalmi irányultsága (a 

számlakibocsátó, a vevő adatai, a számlázott termék vagy szolgáltatás adatai, dátumok) 

Az átutalásos számlatömb felépítése, nyomtatványtípusa, sorszámozása, példányszáma 

Az átutalásos számlatömbben található információk tartalmi irányultsága 

Elektronikus számla formátuma, tartalmi elemei, kitöltésének szabályai, archiválása 

Elektronikus számla kibocsátás, aláírás 

Rontott számla érvénytelenítése (sztornírozás) 

Szállítólevél nyomtatványtípusa, kitöltésének fontossága, példányszáma, átvétel igazolásának 

módja 

Készpénzes számlakitöltési gyakorlatok különböző tételekhez 

Átutalásos számlakitöltési gyakorlatok különböző tételekhez 

Elektronikus számlakitöltő gyakorlatok, számlaarchiválás 

  

36.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Informatika szaktanterem 

 

36.5. A tantárgy értékelésének módja 

„A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel.‖ 
 

 

 

 

 

10487-12 Karosszérialakatos feladatai modul 
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37 Karosszérialakatos szakmai gyakorlat  542,5 óra* 

*Három évfolyamos képzés közismereti oktatással/két évfolyamos képzés közismereti oktatás nélkül 

 

 

37.1. A tantárgy tanításának célja 

A karosszérialakatos szakmai gyakorlat tantárgy tanításának alapvető célja a 

karosszérialakatos javítási technológiák, szerelési és hegesztési technológiák végzésének 

készségszintű elsajátíttatása a szakmát tanulókkal. Jártasság megszerzése a szakképesítés 

gyakorlása során használatos szerszámok, eszközök, gépek szakszerű használata tekintetében. 

 

37.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Karosszérialakatos szakmai ismeretek, hegesztési és szerelési ismeretek, alapvető számolási 

készség, szerkesztési, lemez megmunkálási és lemezalakítási ismeretek 

 

37.3. Témakörök  

 

Korrózió okozta sérülések javítása 61 óra 

Korrózió okozta sérülések szemrevételezése hiba-megállapítása javítási módszer 

meghatározása. 

Forgács nélküli lemezalakítási technológiák (lemezhajlítás, peremezés, domborítás, ívelés, 

stb.) megismerése, begyakorlása, végzése  

Korrózió okozta sérülések javítása foltozással 

Küszöbrészek, lemezfoltok készítése korrózió okozta sérülések javításához, az elkészült javító 

darabok beépítése 

Korrodált sérülésekből eredő kipufogó javítási feladatok elsajátítása, begyakorlása 

Korrózió okozta sérülések javítása részelem cserével 

Korrodált sérülésekből eredő javítási feladatok javítóívek, részelemek beépítésének 

elsajátítása, begyakorlása 

Korrózió okozta sérülések javítása teljes elem cserével 

Felfekvő felületek peremek csatlakozó részek előkészítése javítása a teljes elemcsere esetén 

Zajvédelemhez használt anyagokkal történő munkavégzés (méretre vágás, illesztés, 

beszerelés, rögzítés, stb.) begyakorlása  

Javított karosszériarészek tisztítása, védőbevonattal történő ellátása, technológiai 

Sérült oldható kötésekkel rögzített karosszéria-elemek, burkolóelemek szerelési technikáinak 

elsajátítása, begyakorlása karosszérialakatos tanműhelyben, szakműhelyben 

Sérült, nem oldható kötésekkel rögzített karosszéria elemek, burkolóelemek szerelési 

technikáinak elsajátítása, begyakorlása karosszérialakatos tanműhelyben, szakműhelyben

 . 

  

Védőgázos hegesztések  31 óra 

A hegesztési eljárások alkalmazása gépjárművek javítása során karosszérialakatos 

tanműhelyben, szakműhelyben 

Hegesztés megismerése, hegeszthető anyagok kiválasztása 

Hegesztési adalékanyagok használata 

A védőgázos hegesztési eljárások csoportosítása 

MIG védőgázos hegesztő eljárások begyakorlása hegesztő műhelyben 

MAG védőgázos hegesztő eljárások begyakorlása hegesztő műhelyben 

WIG- hegesztő eljárások begyakorlása hegesztő műhelyben 
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Hegesztőgépek kezelésének, beállításának elsajátítása begyakorlása hegesztő műhelyben 

Argon védőgázos hegesztő eljárások (AWI és AFI) begyakorlása hegesztő műhelyben 

Függőleges hegesztési technika begyakorlása 

Fej feletti hegesztési technika begyakorlása 

A hegesztési eljárások alkalmazása - különös tekintettel az alumínium karosszéria-elemek 

hegesztésére - gépjárművek javítása során karosszérialakatos tanműhelyben, szakműhelyben 

  

Egyéb hegesztési technológiák  31 óra 

Ponthegesztések, lánghegesztés, valamint kemény és lágyforrasztás) technológiáinak, 

berendezéseinek, segédanyagainak, használati területeinek szakma specifikus átismétlése és 

kiegészítése 

Lánghegesztő eljárás berendezéseinek, azok működésének, kezelésének megismerése 

Lánghegesztési technikák (jobbra hegesztés, balra hegesztés), lángbeállítások elsajátítása 

Lánghegesztés végzése karosszérialakatos tanműhelyben, szakműhelyben 

Pontmelegezés alkalmazása 

A lágy- és keményforrasztás eszközeinek, hozag- és segédanyagainak, technológiájának 

megismerése 

Ónozással történő karosszéria-elem javítás elsajátítása, begyakorlása 

Ellenállás hegesztő eljárások- különös tekintettel az ellenállás ponthegesztésre- begyakorlása 

hegesztő műhelyben 

Hegesztőgépek kezelésének, beállításának elsajátítása 

Hegesztési technikák (függőleges, fej feletti, stb.) begyakorlása 

A hegesztési eljárások alkalmazása gépjárművek javítása során karosszérialakatos 

tanműhelyben, szakműhelyben 

Technológiák alkalmazása a karosszériajavító tevékenység során karosszérialakatos 

tanműhelyben, szakműhelyben 

   

Vázsérülések javításai  91 óra 
Vázsérülések hiba megállapítási technikáinak begyakorlása, döntésképesség megalapozása a 

javításra szoruló részek nagyságának megállapítása érdekében 

Sérült alvázak javításának megtanulása és begyakorlása karosszérialakatos tanműhelyben, 

karosszériajavító műhelyben 

Sérült felépítmények javításának megtanulása és begyakorlása karosszérialakatos 

tanműhelyben, karosszériajavító műhelyben 

Sérült önhordó karosszériák javításának megtanulása és begyakorlása karosszérialakatos 

tanműhelyben, karosszériajavító műhelyben 

Sérült rácsos kocsiszekrény vázszerkezet javításának megtanulása és begyakorlása 

karosszérialakatos tanműhelyben, karosszériajavító műhelyben 

Vázsérülések javításának (húzatás, egyengetés, vázrész pótlás, csere) megtanulása és 

begyakorlása karosszériajavító műhelyben 

Vázak sérülései, javítási munkák előkészítése begyakorlása karosszériajavító műhelyben 

Húzatópadon történő vázsérülések javításának megismerése, elsajátítása, begyakorlása 

karosszérialakatos tanműhelyben, karosszériajavító műhelyben 

   

Korrodált vagy koccanásos sérülések javításai  110 óra 
Elhasználódás (korrózió) miatti, koccanásos és karambolos javítások technológiái (javítási 

lépések sorrendjei) 

Sérült, korrodált karosszériák, vázak javítása érdekében a fődarabok szükséges mértékű 

megbontásának, kiszerelésének, valamint visszaszerelésének begyakorlása karosszérialakatos 

tanműhelyben, végzése karosszérialakatos szakműhelyben 
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Korrodált vagy koccanásos sérülésekből eredő javítási feladatok (javítóívek beépítése, 

küszöbjavítások, lemezfoltok alkalmazása, fenéklemez javítások, kipufogó javítások, stb.) 

elsajátítása, begyakorlása 

Járműkarosszériák sérüléseinek javításához az elektromos perifériák (lámpatestek, 

irányjelzők, egyéb elektromos berendezések), szükséges mértékű megbontásának, 

visszaépítésének begyakorlása iskolai szaktanműhelyben, végzése karosszérialakatos 

műhelyben 

A karosszériajavítást akadályozó egyéb elemek szerelésének begyakorlása karosszérialakatos 

tanműhelyben, végzése karosszérialakatos szakműhelyben 

Küszöbrészek, lemezfoltok stb. készítése korrózió okozta sérülések javításához, az elkészült 

javító darabok beépítése 

Koccanásos sérülésekből eredő javítási feladatok (javítóívek beépítése, küszöbjavítások, 

lemezfoltok alkalmazása, fenéklemez javítások, kipufogó javítások, stb.) elsajátítása, 

begyakorlása 

Tüzelőanyag tartály szerelési folyamatának, biztonságtechnikájának, tűzvédelmi előírásainak 

elsajátítása  

Javított karosszériarészek tisztítása, védőbevonattal történő ellátása, technológiai 

folyamatának elsajátítása, a megfelelő szerszámok kiválasztása, használata 

   

Karambolos közepes és nagy sérülések javításai  138 óra 
Sérülések felmérésének módjai, karambolos, közepes, és nagyjavítások esetén 

Vázsérülések hiba-megállapítási technikáinak begyakorlása, döntésképesség megalapozása a 

javításra szoruló részek nagyságának megállapítása érdekében 

A méretre állítás fogalma, illeszkedése a technológiai sorban 

Járműkarosszériák sérüléseinek javításához az elektromos perifériák (lámpatestek, 

irányjelzők, egyéb elektromos berendezések), motorhűtők, légkondicionáló berendezések és 

biztonságtechnikai berendezések (utastér biztonsági berendezései, riasztók stb.) szükséges 

mértékű megbontásának, visszaépítésének begyakorlása iskolai szaktanműhelyben, végzése 

karosszérialakatos műhelyben 

Ragasztott szélvédők szerelési technológiájának elsajátítása 

Vázsérülések javításának (húzatás, egyengetés, vázrész pótlás, csere) megtanulása és 

begyakorlása karosszériajavító műhelyben 

Húzatópadon történő javítások megismerése, elsajátítása, begyakorlása karosszérialakatos 

tanműhelyben 

Műanyag karosszéria-elemek, feszített lemezburkolatok ragasztással történő javítási 

technológiáinak megismerése, elsajátítása, begyakorlása karosszérialakatos tanműhelyben 

Különféle járműveken a rögzítések (kiékelés, bakolás, rögzítő fékezés, húzató padra, 

egyengető rendszerre történő felfogatás) gyakorlása szakműhelyben 

A végrehajtáshoz szükséges karosszérialakatos speciális szerszámok használatának 

begyakorlása 

A karosszériajavítást akadályozó egyéb elemek szerelésének begyakorlása karosszérialakatos 

tanműhelyben, végzése karosszérialakatos szakműhelyben 

   

Speciális anyagú karosszériajavítások  82,5 óra 
Alumínium karosszériaelemek hideg egyengetéssel történő javítási technológiáinak 

megismerése, elsajátítása, begyakorlása karosszérialakatos tanműhelyben 

Alumínium karosszériaelemek meleg egyengetéssel történő javítási technológiáinak 

megismerése, elsajátítása, begyakorlása karosszérialakatos, tanműhelyben, szakműhelyben 

Alumínium karosszériák részelemmel történő javítási technológiáinak megismerése, 

elsajátítása, begyakorlása karosszérialakatos tanműhelyben, szakműhelyben 
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Alumínium karosszériák történő elemcserés javítási technológiáinak megismerése, 

elsajátítása, begyakorlása karosszérialakatos tanműhelyben, szakműhelyben 

Húzatópadon történő alumínium karosszéria javítás megismerése, elsajátítása, begyakorlása 

karosszérialakatos tanműhelyben, szakműhelyben 

Műanyag karosszéria-elemek hegesztéssel történő javítási technológiáinak megismerése, 

elsajátítása, begyakorlása karosszérialakatos tanműhelyben 

Műanyag karosszéria-elemek ragasztással történő javítási technológiáinak megismerése, 

elsajátítása, begyakorlása karosszérialakatos tanműhelyben 

Műanyag karosszéria elem csere javítási technológiáinak megismerése, elsajátítása, 

begyakorlása karosszérialakatos tanműhelyben, szakműhelyben 

A hegesztési eljárások alkalmazása - különös tekintettel az alumínium karosszéria-elemek 

hegesztésére - gépjárművek javítása során karosszérialakatos tanműhelyben, szakműhelyben 

   

37.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Karosszérialakatos tanműhely 

Karosszérialakatos kisüzemi termelőhely 

Karosszérialakatos nagyüzemi termelőhely 
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Diószegi Sámuel Baptista Szakgimnázium és Szakközépiskola 

 OM 100563  

 

 

Az 

 

 

 

JÁRMŰFÉNYEZŐ 

SZAKKÉPESÍTÉS 

 

OKJ SZÁM: 34 525 03 

 

 

H E L Y I  P R O G R A M J A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készült: 

 

 
A szakképzési kerettantervekről szóló 30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelet alapján 
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Debrecen 2016. 

 

A szakképzés jogi háttere 

 

A szakképzési kerettanterv      

      

– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény,    

– a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény,   

 

valamint      

– az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának 

eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Kormányrendelet, 

– az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 

217/2012. (VIII. 9.) Kormányrendelet,  

– a 34 525 03 Járműfényező szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit 

tartalmazó rendelet alapján készült.       

 

II. A szakképesítés alapadatai 

 

A szakképesítés azonosító száma: 34 525 03  

A szakképesítés megnevezése: Járműfényező 

A szakmacsoport száma és megnevezése: 13. Közlekedés 

Ágazati besorolás száma és megnevezése: - 

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 3 

Elméleti képzési idő aránya: 30 % 

Gyakorlati képzési idő aránya: 70 % 

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:  

3 évfolyamos képzés esetén a  9. évfolyamot követően 140 óra, 10. évfolyamot követően 140 

óra 

2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra 

 

III. A szakképzésbe történő belépés feltételei 

 

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség 

vagy iskolai előképzettség hiányában 

Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető a szakképesítés szakmai és 

vizsgakövetelményeit kiadó rendelet 3. számú mellékletében a 13. Közlekedés  

szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában 

 

Szakmai előképzettség: - 

 

Előírt gyakorlat: - 
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Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek  

Pályaalkalmassági követelmények: - 

 

IV. A szakképzés szervezésének feltételei 

 

Személyi feltételek 

A szakmai elméleti és gyakorlati képzésben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

törvény és a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény előírásainak megfelelő 

végzettséggel rendelkező pedagógus és egyéb szakember vehet részt.  

Ezen túl az alábbi tantárgyak oktatására az alábbi végzettséggel rendelkező szakember 

alkalmazható: 

 

Tantárgy Szakképesítés/Szakképzettség 

- - 

 

Tárgyi feltételek 

A szakmai képzés lebonyolításához szükséges eszközök és felszerelések felsorolását a 

szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (szvk) tartalmazza, melynek további részletei 

az alábbiak: nincs 

 

Ajánlás a szakmai képzés lebonyolításához szükséges további eszközökre és felszerelésekre: 

Nincs  

 

 

VI. A szakképesítés óraterve nappali rendszerű oktatásra 

 

Szakközépiskolai képzés esetén a heti és éves szakmai óraszámok:  

 

évfolyam 

heti óraszám 

szabadsáv 

nélkül 

éves óraszám 

szabadsáv 

nélkül 

heti óraszám 

szabadsávval 

éves óraszám 

szabadsávval 

9. évfolyam 14,5 óra/hét 522 óra/év 17 óra/hét 612 óra/év 

Ögy  140  140 

10. évfolyam 23 óra/hét 828 óra/év 25 óra/hét 900 óra/év 

Ögy  140  140 

11. évfolyam 23 óra/hét 736 óra/év 25,5 óra/hét 816 óra/év 

Összesen: 2366 óra  2608 óra 

 

 

 

 

 

évfolyam 

heti óraszám 

szabadsáv 

nélkül 

éves óraszám 

szabadsáv 

nélkül 

heti óraszám 

szabadsávval 

éves óraszám 

szabadsávval 

1. évfolyam 31,5 óra/hét 1134 óra/év 35 óra/hét 1260 óra/év 

Ögy.  160 óra  160 óra 

2. évfolyam 31,5 óra/hét 1008 óra/év 35 óra/hét 1120 óra/év 

Összesen: 2302 óra  2540 óra 
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Járműfényező szakma OKJ: 34 525 03, 3 éves 

 Szakmai 

követelménymod

ulok 

Tantárgyak 
Szakközépiskolai képzés közismereti 

oktatással 
  

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

  e. h. óra 

gy. 

h. 

óra 

Év

es 

ó. 

sz. 

e. h. óra 

gy

. 

h. 

ór

a 

Éves 

ó. 

sz. 

e. h. 

óra 

gy. 

h. 

óra 

Éves 

ó. 

sz. 

           

11500-12 

Munkahelyi 

egészség és 

biztonság 

Munkahelyi 

egészség és 

biztonság 

0,5+0,5  36       

11499-12 

Foglalkoztatás II.  
Foglalkoztatás II.       0,5  15,5 

11497-12 

Foglalkoztatás I. 
Foglalkoztatás I.       2  62 

10163-12 Munkavédelem 0,5+0,5  36       

Gépészeti 

munkabiztonság 

és 

környezetvédelem 

Elsősegélynyújtás gyakorlata 0,5 18       

10482-12 

A felületkezelés 

alapjai (anyag-, 

eszköz- és 

szerszám-ismeret) 

2  72 2+1  108 1,5  46,5 

Járműfényező 

feladatai 

Felület-előkészítési, 

fényezési 

technológiák 

2+1  
10

8 
5+1  216 4+1  155 

 
A felület-előkészítés, fényezés 

gyakorlata 
7 

25

2 
 

16

  
576   14 434 

Diagnosztikai 

gyakorlat 
          

10483-12 
Vállalkozási 

ismeretek 
1  36     0,5  15,5 
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Általános 

vállalkozási 

feladatok 
A vállalkozás gyakorlata  

1+ 

0,5 
54     

0,5+

1,5 
62 

Összes óra  8 9 
61

2 
9 16 900 9,5 16 

790,

5 

Összes óra  17   25   25,5   

Éves összes óra 

szám 
 612   900   

790,

5 
  

Éves összes 

szakmai elmélet 
 288   324   

294,

5 
  

Éves  szakmai gyakorlat+ nyári 

gyakorlat 
324+140   

576+14

0 
  496   

Éves összes gyakorlat 464   716+   496   

Elméleti és gyakorlati órák aránya 906,5óra:1676óra=35% :65%  

 

A szabad sáv órái kiemelten, kék színnel történtek beírásra. 

A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat 

arányának a teljes képzési idő során kell teljesülnie. 

 

Az iskolarendszeren belüli felnőttoktatás óraszámai az iskolarendszerű nappali oktatás 

óraszámaihoz képest arányosan csökkentettek a jogszabályokban előírt módon. 

 

A MODULOK FELBONTÁSA ÉVFOLYAMONKÉNT 

 

9. évfolyam 

 

11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság 

36 óra 

1 óra / hét 

1.13. Témakörök  

 

1.3.1. Munkavédelmi alapismeretek      8 óra 

A munkahelyi egészség és biztonság jelentősége 

 Történeti áttekintés. A szervezett munkavégzésre vonatkozó munkabiztonsági és 

munkaegészségügyi követelmények, továbbá ennek megvalósítására szolgáló 

törvénykezési, szervezési, intézményi előírások jelentősége. Az egészséget nem 

veszélyeztető és biztonságos munkavégzés személyi, tárgyi és szervezeti 

feltételeinek értelmezése.  
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A munkakörnyezet és a munkavégzés hatása a munkát végző ember egészségére és testi 

épségére 

A munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatok, a 

munkakörülmények hatásai, a munkavégzésből eredő megterhelések, 

munkakörnyezet kóroki tényezők. 

 

A megelőzés fontossága és lehetőségei 

 A munkavállalók egészségének, munkavégző képességének megóvása és a 

munkakörülmények humanizálása érdekében szükséges előírások jelentősége a 

munkabalesetek és a foglalkozással összefüggő megbetegedések megelőzésének 

érdekében. A műszaki megelőzés, zárt technológia, a biztonsági berendezések, 

egyéni védőeszközök és szervezési intézkedések fogalma, fajtái és rendeltetésük. 

 

Munkavédelem, mint komplex fogalom (munkabiztonság-munkaegészségügy) 

 Veszélyes és ártalmas termelési tényezők 

 

A munkavédelem fogalomrendszere, források 

 A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII törvény fogalom meghatározásai. 

 

1.3.2. Munkahelyek kialakítása      8 óra 

Munkahelyek kialakításának általános szabályai 

 A létesítés általános követelményei, a hatásos védelem módjai, prioritások. 

 

 

Szociális létesítmények 

 Öltözőhelyiségek, pihenőhelyek, tisztálkodó- és mellékhelyiségek biztosítása, 

megfelelősége.  

 

Közlekedési útvonalak, menekülési utak, jelölések 

 Közlekedési útvonalak, menekülési utak, helyiségek padlózata, ajtók és kapuk, 

lépcsők, veszélyes területek, akadálymentes közlekedés, jelölések. 

 

Alapvető feladatok a tűzmegelőzés érdekében 
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Tűzmegelőzés, tervezés, létesítés, üzemeltetés, karbantartás, javítás és felülvizsgálat. 

Tűzoltó készülékek, tűzoltó technika, beépített tűzjelző berendezés vagy tűzoltó 

berendezések. Tűzjelzés adása, fogadása, tűzjelző vagy tűzoltó központok, valamint 

távfelügyelet.  

Termékfelelősség, forgalomba hozatal kritériumai. 

 

Anyagmozgatás 

 Anyagmozgatás a munkahelyeken. Kézi és gépi anyagmozgatás fajtái. A kézi 

anyagmozgatás szabályai, hátsérülések megelőzése 

   

Raktározás 

 Áruk fajtái, raktározás típusai 

 

Munkahelyi rend és hulladékkezelés 

 Jelzések, feliratok, biztonsági szín- és alakjelek. Hulladékgazdálkodás, 

környezetvédelem célja, eszközei. 

 

1.3.3. Munkavégzés személyi feltételei     4 óra 

A munkavégzés személyi feltételei: jogszerű foglalkoztatás, munkaköri alkalmasság 

orvosi vizsgálata, foglalkoztatási tilalmak, szakmai ismeretek, munkavédelmi ismeretek 

A munkavégzés alapvető szervezési feltételei: egyedül végzett munka tilalma, irányítás 

szükségessége. Egyéni védőeszközök juttatásának szabályai. 

 

1.3.4. Munkaeszközök biztonsága      4 óra 

Munkaeszközök halmazai 

 Szerszám, készülék, gép, berendezés fogalom meghatározása. 

 

Munkaeszközök dokumentációi 

 Munkaeszköz üzembe helyezésének, használatba vételének dokumentációs 

követelményei és a munkaeszközre (mint termékre) meghatározott EK-

megfelelőségi nyilatkozat, valamint a megfelelőséget tanúsító egyéb 

dokumentumok. 

Munkaeszközök veszélyessége, eljárások 
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 Biztonságtechnika alapelvei, veszélyforrások típusai, megbízhatóság, meghibásodás, 

biztonság. A biztonságtechnika jellemzői, kialakítás követelményei. Veszélyes 

munkaeszközök, üzembehelyezési eljárás. 

 

Munkaeszközök üzemeltetésének, használatának feltételei 

 Feltétlenül és feltételesen ható biztonságtechnika, konstrukciós, üzemviteli és emberi 

tényezők szerepe. Általános üzemeltetési követelmények. Kezelőelemek, 

védőberendezések kialakítása, a biztonságos működés ellenőrzése, ergonómiai 

követelmények. 

 

1.3.5. Munkakörnyezeti hatások      4 óra 

Veszélyforrások, veszélyek a munkahelyeken (pl. zaj, rezgés, veszélyes anyagok és 

keverékek, stressz) 

Fizikai, biológiai és kémiai hatások a dolgozókra, főbb veszélyforrások valamint a 

veszélyforrások felismerésének módszerei és a védekezés a lehetőségei.  

A stressz, munkahelyi stressz fogalma és az ellene való védekezés jelentősége a 

munkahelyen. 

 

A kockázat fogalma, felmérése és kezelése 

A kockázatok azonosításának, értékelésének és kezelésének célja az egészséget nem 

veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeinek biztosításában, a 

munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések megelőzésben. A 

munkavállalók részvételének jelentősége 

 

1.3.6. Munkavédelmi jogi ismeretek      8 óra 

A munkavédelem szabályrendszere, jogok és kötelezettségek 

 Az Alaptörvényben biztosított jogok az egészséget, biztonságot és méltóságot 

tiszteletben tartó munkafeltételekhez, a testi és lelki egészségének megőrzéséhez. A 

Munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvényben meghatározottak szerint a 

munkavédelem alapvető szabályai, a követelmények normarendszere és az érintett 

szereplők (állam, munkáltatók, munkavállalók) főbb feladatai. A kémiai 

biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény, illetve a Kormány, az ágazati 

miniszterek rendeleteinek szabályozási területei a további részletes 

követelményekről. A szabványok, illetve a munkáltatók helyi előírásainak szerepe. 



 

 499. 

 

Munkavédelmi feladatok a munkahelyeken 

 A munkáltatók alapvető feladatai az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos 

munkakörülmények biztosítása érdekében. Tervezés, létesítés, üzemeltetés. 

Munkavállalók feladatai a munkavégzés során. 

  

Munkavédelmi szakemberek feladatai a munkahelyeken 

 Munkabiztonsági és munkaegészségügyi szaktevékenység keretében ellátandó 

feladatok. Foglalkozás-egészségügyi feladatok 

 

Balesetek és foglalkozási megbetegedések 

 Balesetek és munkabalesetek, valamint a foglalkozási megbetegedések fogalma. 

Feladatok munkabaleset esetén. A kivizsgálás, mint a megelőzés eszköze. 

 

Munkavédelmi érdekképviselet a munkahelyen 

 A munkavállalók munkavédelmi érdekképviseletének jelentősége és lehetőségei. A 

választott képviselők szerepe, feladatai, jogai.  

 

10163-12 Gépészeti munkabiztonság és környezetvédelem / Munkavédelem 

36 óra 

1 óra / hét 

4.1.Témakörök  

 

4.1.1. Elsősegélynyújtás       12 óra 

A balesetek fajtái, osztályozásuk 

Életveszélyes sérülés ismérvei 

Súlyos sérülés, tömeges baleset ismérvei 

Könnyű sérülés ismérvei 

Látható és nem látható sérülések 

Az elsősegélynyújtás célja 

Az elsősegélynyújtás elemi szabályai 

Fő szabályok, további szabályok 

A tájékozódás lépései  



 

 500. 

Helyszínbiztosítás szükségessége 

Mentők tájékoztatása, információtartalom 

A sérült ellátásának legfontosabb feladatai 

A légutak felszabadításának szabályai 

A légút szabadon  

Artériás nyomókötés, vénás nyomókötés felhelyezésének szabályai 

Törés, lágyrész-sérülés rögzítésének szabályai 

Sebfedés, nyugalomban tartás 

Újraélesztés technikája 

Az ellátás személyi és tárgyi feltételei 

Jelentési kötelezettségek 

 

4.1.2. Munkabiztonság        12 óra 

A munkavédelem területei 

Foglalkozási megbetegedések fajtái, azok jellemzői 

Balesetek, megbetegedések bejelentése, kivizsgálása 

A munkavállaló jogai és kötelezettségei 

A munkáltató jogai és kötelezettségei 

A munkavégzés személyi és tárgyi feltételei, szervezeti és jogi kérdései 

A munkahely biztonságos kialakításának követelményei, ergonómia 

Az időszakos munkavédelmi, munkabiztonsági felülvizsgálatok 

Szimbólumok, biztonsági jelzések jelentése 

Gépek, berendezések, szerszámok biztonságtechnikája 

Anyagmozgatás, anyagtárolás szabályai 

Villamos berendezések biztonságtechnikája 

Egyéni és kollektív munkavédelem 

Munkaegészségügy fogalma, munkaegészségügyi előírások 

Általános tűzvédelmi ismeretek 

Tűzvédelmi előírások, a tűz jelzése  

Tűzoltó berendezések  

Tűzveszélyességi osztályok 

Tűzveszélyes anyagok jellemzői, kezelésük szabályai 

Munkahelyek tűzvédelmi szabályai 
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4.1.3. Környezetvédelem       12 óra 

A környezetvédelem fogalma, feladata, csoportosítása 

A környezetvédelem helye a társadalmi-gazdasági folyamatokban 

Levegő védelmének jelentősége, formái 

Talaj védelmének jelentősége, formái 

Felszíni és felszín alatti vizek védelmének jelentősége, formái 

Élővilág (növények, állatok) védelmének jelentősége, formái 

Táj és épített környezet védelmének jelentősége, formái 

A környezetszennyezés formái 

Környezetidegen anyagok 

A környezetszennyezés megelőzési technológiái 

Veszélyes anyagok kezelése, hulladékkezelés 

Hulladékgazdálkodási alapfogalmak.  

Hulladékok fajtái és kezelésük. 

  

 

10482-12 Járműfényező feladatai / Felület kezelés alapjai (anyag-, eszköz- és szerszám 

ismeret) 

72 óra 

2 óra / hét 

6.1.Témakörök  

 

6.1.1. Fizikai, kémiai, hőtani, szakrajzi alapismeretek    36 óra 

A járműfényezés végzéséhez szükséges fizikai és kémiai alapismeretek  

Fizikai alapismeretek 

Fizikai fogalmak 

Anyagok tulajdonságai külső változásai (folyékony, szilárd, száradás, párolgás, 

a levegő páratartalma, forrás, a súly, hőmennyiség, lepárlás, oldóképesség és 

sűrűség, stb.) 

Fizikai változás 

Kémiai alapismeretek 
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Az anyagok felépítése 

Kémiai változások 

Egyszerű és összetett anyagok 

Keverék és elegy 

Vegyület 

A kémiai változások fajtái 

A vegyületek csoportosítása 

Szervetlen vegyülettípusok (oxidok, savak, sók, bázisok) 

Szerves vegyülettípusok (szénhidrogének, alkoholok, karbonsavak, éterek, 

észterek, aldehidek, ketonok, katalizátorok, indikátorok, inhibitorok) 

Kémiai változások befolyásolása 

Hőtani alapismeretek 

 A rajzolás és festés eszközei. Síkmértani szerkesztések 

   

6.1.2. Színelmélet, színező anyagok     36 óra 

Színek 

Fény 

A fény fogalma 

Alapszínek, színárnyalatok 

A tárgyak színe 

Színlélektan és színdinamika 

Festékek összetevői 

Filmképzők, kötőanyagok: vékony, hártyaszerű film létesítésére alkalmas 

anyagok 

Természetes filmképzők (olajok, bitumenek, természetes gyanták) 

Természetes alapú, vegyileg módosított filmképzők 

Műgyanták 

Oldószerek, hígítók: kötőanyagok oldására, oldatok hígítására alkalmas 

anyagok 

Színezőanyagok: olyan anyagok, amelyek a festékek színét adják  

Színezőanyagok fajtái, tulajdonságai 

Pigmentek 

Színezékek 



 

 503. 

Adalékanyagok (hozzátétanyagok): a festékek valamely tulajdonságát javítják 

Szárítok 

Lágyítók 

Inhibitorok 

Színkeverés 

A szín-beazonosítás folyamata 

A színkeverési munkafolyamat technológiája 

Mintafújás 

A színeltérés korrigálása 

  

 

10482-12 Járműfényező feladatai / Felület előkészítési, fényezési technológiák 

108 óra  

3 óra/hét 

6.1.Témakörök 

 

6.1.1. Gépjárművek tisztítása      54 óra 

A járműápolás kéziszerszámai, eszközei és berendezései 

Gépjármű kézi mosása ápolása 

Mosóberendezések felépítése, működése 

A gépkocsik felkészítése gépi mosásra 

Egy meleg vizes tisztítóberendezés működése 

Automatikus tisztító berendezés 

Elektrosztatikus tisztító berendezés 

Szárazjéggel tisztító berendezés 

Olaj, kátrány és egyéb szennyeződések, eltávolítása 

Felület tisztítása (zsír- és pormentesítés). 

Átadás előtti tisztítást elvégzése. 

Felületek szilikon mentesítése, tisztítása. 

Kézi és gépi járműápolás (mosás, szárítás, vaxolás, fényezés) technológiájának 

elsajátítása 

Kézi és gépi magasnyomású mosóberendezés használatának technológiája 

Vegyszerfelviteli eljárások 



 

 504. 

   

6.1.2. Kézi felületcsiszolási technológiák     54 óra 

Felületek előkészítése megmunkálásra 

Régi festékréteg eltávolításának technológiája 

Régi bevonat eltávolítása 

Mechanikus eljárások: a legolcsóbb eljárás 

Vegyi lemarató eljárások: a művelet végén a felület közömbösítő öblítése 

szükséges 

Leégetős eljárás: vékony lemezfelületen, autókarosszérián nem alkalmazható 

A felület oxidmentesítése, zsírtalanítása, alapozása 

Tapaszcsiszolás 

Csiszolóanyagok, csiszolóeszközök 

Száraz tapaszcsiszolás: gyors eljárás és nincs korróziós veszély 

Nedves tapaszcsiszolás: a legsimább felület érhető el vele, de lassú eljárás 

Kézi tapaszcsiszolás: gyorsabb, termelékenyebb eljárás 

A tapaszcsiszolás minőségi ellenőrzése: szemrevételezéssel, tapintással, 

jelzőfesték használatával történhet 

Lakkcsiszolás 

A lakkcsiszolás eszközei 

A lakkcsiszolás technológiája: ugyan az, mint a tapaszcsiszolásnál, csak sokkal 

finomabb szemcséjű anyagok használatával 

Fafelületek csiszolása: a fafelületet szálirányban csiszoljuk 

Kézi lakkcsiszolási technológiák  

 

10483-12 Általános vállalkozási feladatok / Vállalkozási ismeretek 

36 óra 

1 óra / hét 

6.1.Témakörök  

 

6.1.1. Vállalkozások típusai, jogszabályi háttér    12 óra 

Vállalkozás fogalma, jellemzői 

Az egyéni vállalkozás (EV) létrehozása, működésének jellemzői, nagysága 
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A betéti társaság (Bt) alapítása, nagysága, működési jellemzői 

A közkereseti társaság (Kkt) létrehozása, működési formája, jellemzői 

A korlátolt felelősségű társaság (Kft) létrehozása, működésének, nagyságának 

jellemzői 

A részvénytársaság (Rt) létrehozásának feltételei, működésének és 

nagyságának jellemzői 

E társaságok alapítását és működését befolyásoló alapvető jogszabályok és 

törvények ismerete 

  

 

6.1.2. Vállalkozás indítása, működtetése     12 óra 

Alapvető gazdasági fogalmak (egyéni vállalkozó, jogi személy stb.) 

Vállalkozás indításához szükséges feltételek 

Az indítás dokumentumai, üzleti terv, az indítást engedélyező szervek, 

hatóságok 

A vállalkozás működtetésének jogi és gazdasági feltételei  

A működtetéshez szükséges alapvető jogszabályok ismerete 

A vállalkozás kapcsolattartási kötelezettsége állami szervekkel (pl. NAV, TB, 

stb.) 

A vállalkozás adatszolgáltatási kötelezettségek (pl. KSH, stb.) 

 

6.1.3. Dokumentumok       12 óra 

A vállalkozás működéséhez kapcsolódó dokumentumok (személyi 

nyilvántartások, gazdasági nyilvántartások, stb.) 

A vállalkozás napi tevékenységeihez kapcsolódó dokumentumok vezetése 

Árajánlat készítése, árajánlat elemei (anyag- és munkadíj, garanciális 

feltételek, vállalási határidő, stb.) 

Megrendelés készítése, a megrendelés tartalmi elemei 

Számlatömbök fajtái, tartalmi elemei, vezetése 

Készletnyilvántartások (anyag, eszköz, szerszám, stb.) vezetése 

 

 

Gyakorlatok 
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10163-12 Gépészeti munkabiztonság és környezetvédelem / Elsősegélynyújtás gyakorlata 

18 óra 

0,5 óra / hét 

4.1.Témakörök  

 

4.1.1. Elsősegélynyújtás törések esetén     6 óra 

Általános szabályok 

A sérülést szenvedett állapotának megállapítása 

A sérülés nagyságának és jellegének megállapítása 

Az ellátás lehetséges módjai, eszközei 

Zárt törések és ficamok elsősegélye: 

A sérült rész megnyugtatása, a beteg megtámasztása 

Szoros ruhák, ékszerek végtagokról történő eltávolítása 

Sérült végtag megemelése lehetőségekhez képest 

Nyílt törések elsősegélye 

Sérült testrészek megtartása 

Vérzéscsökkentés steril gézlapokkal 

Sérülés környékének kipárnázása, elfedése 

Sebfedés átkötése a vérkeringés biztosítása mellett 

Mentők értesítése 

Jelentési és adminisztrációs kötelezettségek 

  

 

4.1.2. Elsősegélynyújtás vérzések esetén     6 óra 

Általános szabályok 

A sérülést szenvedett állapotának megállapítása 

A sérülés nagyságának és jellegének megállapítása 

Az ellátás lehetséges módjai, eszközei 

Ellátás folyamata artériás vérzés esetén 

Ellátás folyamata vénás vérzés esetén 

Ellátás folyamata hajszáleres vérzés esetén 
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Belső vérzés felismerése, az ellátás teendői 

Orrvérzés ellátásának folyamata 

A szájból történő vérzés ellátásának folyamata 

Ellátás folyamata csonkolásos vérzéses sérülés esetén 

Jelentési és adminisztrációs kötelezettségek 

  

4.1.3. Elsősegélynyújtás egyéb sérülések esetén    6 óra 

Általános szabályok 

A sérülést szenvedett állapotának megállapítása 

A sérülés nagyságának helyének és jellegének megállapítása 

Az ellátás lehetséges módjai, eszközei 

Teendők az áramforrással 

Vágásos sérülések ellátása  

Égési sérülések ellátása 

Mérgezés okozta sérülések ellátása 

Szemsérülések ellátása 

Mentők értesítése, az értesítés információtartalma 

Jelentési és adminisztrációs kötelezettségek 

   

 

10482-12 Járműfényező feladatai / Felület előkészítés, fényezés 

252 óra 

7 óra / hét 

6.1.Témakörök  

 

6.1.1. Kittelés előtti felület előkészítések     144 óra 

A régi festékrétegek eltávolítása 

A régi bevonatok mechanikai módszerekkel történő eltávolítása 

A régi bevonatok vegyi és kombinált módszerekkel történő eltávolítása 

A régi bevonatok leégetéssel történő eltávolítása 

Rozsdamechanikus úton történő eltávolítása 

A felület oxidmentesítése 
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Mechanikai oxidmentesítő eljárások 

Vegyi oxidmentesítő eljárások 

Öregítés 

Savas maratás (pácolás) 

Sósavas maratás (pácolás) 

Kénsavas maratás (pácolás) 

Foszforsavas maratás (pácolás) 

Elektrolitikus pácolás 

Oxidmentesítés vegyi rozsda-átalakítókkal 

Oxidmentesítés redukáló sóolvadékban 

Lángsugaras (termikus) oxidmentesítés 

Könnyűfém felületen 

Mechanikai eljárással 

Vegyi eljárással 

Oxidmentesített felület ellenőrzése (tisztasági fokozatok) 

Felülettisztasági fokozatok: K0, K1, K2, K3, K4 

Balesetveszély oxidmentesítő eljárások során 

Munkavédelmi előírások 

Műanyag felület esetén lúgos vízzel történő lemosás, tisztaság ellenőrzése 

Járművek ápolása, festési, fényezési műveletek előkészítése 

Kittelés előtti felület előkészítés (oxidmentesítés, zsírtalanítás, felület átmeneti 

védelme) 

Oxidmentesítés acél és egyéb fémfelületeken kémiai módszerekkel 

Zsírtalanítás elvégzése acél és egyéb fémfelületeken kémiai módszerekkel 

Vegyszeres tisztításhoz használt gépi berendezések kezelése 

   

6.1.2. Kittfelhordások       108  óra 

Kittelő anyagok felhasználásra történő előkészítése 

Javított felületre kitt felhordása 

Üvegszál erősítésű poliészter kitt felhordása 

Simító kittelés végzése 

Szóró kittelés anyagának előkészítése 

Szóró kittelés végzése 
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Tapaszolás (kittelés), töltő alapozás technológiája (folt, kés, ecset, szóró) 

Kittelési technológiák elsajátítása 

Kézi és gépi kittelések végzése járműkarosszériákon, javításra szoruló 

karosszéria elemeken 

A tapaszrétegek számának meghatározása 

A tapaszolás technológiája szerinti megkülönböztetése 

Folt- vagy előtapaszolási technológia végrehajtása 

Késtapaszolás és ecsettapaszolás végzése 

Töltőalapozó használata 

Tapaszadagoló használata 

Kittek előkészítése felhordásra 

Kézzel (kézi szerszámokkal) történő kittfelhordás technológiája 

Szóró kittelés technológiája 

Töltőalapozás technológiája 

 

10483-12 Általános vállalkozási feladatok / Vállalkozás gyakorlata 

Heti óraszám: 1+0,5 óra 

Éves óraszám: 54 óra 

 

Témakörök: Óraszám 

Marketing tevékenység 10 óra 

Kapcsolattartási gyakorlatok 13 óra 

Dokumentumok kitöltése 31 óra 

 

Témakörök elemei: 

 

Marketing tevékenység  

 

Saját tevékenység részletes ismerete. 

Hirdetési formák kidolgozása, közzétételi lehetőségek meghatározása. 

Közzétételi lehetőségek kivitelezéséhez megvalósítási lépések. 

Szakkiállításokon történő részvétel fontossága, a megjelenési design kialakítása. 

Sikeres vállalkozáshoz szükséges információforrások fellelése (internet, 

közvélemény kutatás, szakfolyóiratok…) 
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Kapcsolattartási gyakorlatok  

Kapcsolattartás formáinak ismerete. 

Kapcsolattartás írásban, a kapcsolattartás dokumentumainak formája, tartalma. 

Kapcsolattartás szóban, hivatalos, személyes, baráti kapcsolattartási formák, ezek 

használatának megválasztása. 

Egyéb kommunikációs csatornákon keresztül történő kapcsolattartás. 

Alapvető kommunikációs gyakorlatok végzése, begyakorlása (pl. reklamáció 

intézése a garanciális feltételek figyelembevételével, üzleti kapcsolatépítő 

megbeszélés stb.) 

 

Dokumentumok kitöltése  

 

Számlaformátumok megismerése 

A készpénzes számlatömb felépítése, nyomtatványtípusa, sorszámozása. 

A készpénzes számlatömbben található információk fontossága, tartalmi 

irányultsága (a számlakibocsátó, a vevő adatai, a számlázott termék vagy 

szolgáltatás adatai, dátumok). 

Az átutalásos számlatömb felépítése, nyomtatványtípusa, sorszámozása, 

példányszáma. 

Az átutalásos számlatömbben található információk tartalmi irányultsága. 

 

 

Nyári Gyakorlatok 

 

A felület előkészítés, fényezés gyakorlata tantárgy 

140 óra 

 

Kittelés előtti felület előkészítések 

Régi festékréteg eltávolítások 

Rozsda mechanikus úton történő eltávolítása 

A felület oxidmentesítése 

Mechanikai oxidmentesítő eljárások 

Oxidmentesítés vegyi rozsda-átalakítókkal 
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Oxidmentesítés redukáló sóolvadékban 

Lángsugaras (termikus) oxidmentesítés 

Könnyűfém felületen 

Mechanikai eljárással 

Vegyi eljárással 

Oxidmentesített felület ellenőrzése (tisztasági fokozatok) 

Műanyag felület esetén lúgos vízzel történő lemosás, tisztaság ellenőrzése 

Jármű ápolási feladatok, festési, fényezési műveletek előkészítése 

Kittelés előtti felület előkészítés (oxidmentesítés, zsírtalanítás, felület átmeneti 

védelme) 

Oxidmentesítés acél és egyéb fémfelületeken kémiai módszerekkel 

Zsírtalanítás elvégzése acél és egyéb fémfelületeken kémiai módszerekkel 

Vegyszeres tisztításhoz használt gépi berendezések kezelése 

   

Kittfelhordások 

Kittelő anyagok felhasználásra történő előkészítése 

Javított felületre kitt felhordása különféle technikákkal 

Üvegszál erősítésű poliészter kitt felhordása 

Simító kittelések elvégzése 

Kézi és gépi kittelések végzése járműkarosszériákon, javításra szoruló karosszéria 

elemeken 

Folt- vagy előtapaszolás kivitelezése 

Késtapaszolás és ecsettapaszolás begyakorlása 

Töltőalapozó használata 

Tapaszadagoló használata 

Kittek előkészítése felhordásra 

  

Kittcsiszolások 

Kittelt felületek csiszolása, egyenetlenségek, karcmentességek ellenőrzése 

Kittelt felületek csiszolása, majd tisztítása (zsírtalanítás, portalanítás) 

Csiszolási technológiák elsajátítása 

Az oszcillációs és a vibrációs géppel történő tapaszcsiszolás  

A körtányéros (rotációs) csiszológéppel történő tapaszcsiszolás 

Az excenter csiszolóval történő tapaszcsiszolás 
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A tapaszcsiszolás minőségi ellenőrzése 

Kézi és gépi csiszolások végzése járműkarosszériákon, javításra szoruló karosszéria 

elemeken 

Felületek előkészítése megmunkálásra 

Tapaszcsiszolás 

A tapaszcsiszolás minőségi ellenőrzése: szemrevételezéssel, tapintással, jelzőfesték 

használatával történhet. 

   

Kitakarások  

Takaróanyagok alkalmazása 

A fordított maszkolási technológia (elem széle) 

Kitakarások gyakorlása  

Kitakarások és fedések végzése fényezési művelet előkészítése során 

Polírozás előtt műanyag felületek maszkolása 

Polírozás után maszkok, pasztamaradványok szakszerű eltávolítása 

Kőfelverődés készítéséhez kiragasztások készítése 

A kitakarások maszkjának eltávolítási műveletei 

   

Előkészítő technológiák alkalmazása 

Oxidmentesítés (csiszolás, vagy szemcseszórás) 

Felületek tisztítása (zsír- és pormentesítés) 

Fényezendő felületek csiszolása 

Csiszolt felületek zsírtalanítása, szilikonmentesítése 

Fém- és műanyag felületek fényezésre történő előkészítése 

Melléfényezéshez felületek előkészítése (tisztítás, csiszolás, mattítás, fémre kopott 

felületek szigetelése) 

Csiszolt felületek tisztítása (zsírtalanítás, portalanítás) 

Műanyag alapozások végzése 

A fémig csiszolt részekre korrózió gátló alapozó felhordása 

Illesztések tömítése 

A tiszta fémfelületekre alapozó felhordása 

Előkészítő felületkikészítési és fényezési technológiák 

Műanyag és fafelületek előkészítésének technológiája 

A járművek oldható kötéssel rögzített elemeinek (első és hátsó lökhárítók, sárvédők, 
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egyéb szerelhető tartozékok) szerelési műveletei, elemek festékszóró állványra történő 

rögzítése, állványos mozgatás  

   

Festékfelviteli eljárások 

A szükséges eszközök, gépek előkészítése, és üzembe helyezése 

A festés anyagigényének meghatározása 

A festék paramétereinek beállítása, a festék összetevőinek kimérése 

Felhasználandó anyagok megszűrése, szín kikeverése 

Mintalemez fújása 

Előkészített felületek színre fújása 

A szórópisztoly szórásképének beállítása 

Szórónyomás állítása, beszabályozása 

Fényezett felületek szárítása 

A szín beazonosítás módszereinek megismerése 

Kézi és gépi színkeverés technológiájának megismerése, alkalmazása 

Jármű fémfelületek fényezési technológiáinak begyakorlása 

Kőfelverődés anyagának felhordása 

 

Lakkozási technológiák 

A szükséges eszközök, gépek előkészítése és üzembe helyezése 

A lakkozás anyagigényének meghatározása 

A lakk paramétereinek beállítása, a lakk összetevőinek kimérése 

Felület próbafújása 

A szórópisztoly szórásképének beállítása, pisztolybeszabályozás 

Szórónyomás beállítása 

Előkészített felületek lakkozása 

Jármű fémfelületek lakkozási technológiáinak begyakorlása 

  

Javítási technológiák 

A fényezési hibák kijavítása 

Alvázvédelem hibák javítási technológiájának begyakorlása 

Üregvédelem hibák javítási technológiájának begyakorlása 

Járművek javító festése javítási technológiájának begyakorlása 

A csatlakozó elemek egyneműsítése (velírozási technológia alkalmazása, 
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begyakorlása) 

Helyi javítások technológiája 

Karbantartó javítás technológiája 

   

Kőfelverődés elleni és üregvédelmi technológiák 

Korróziós károk és azok megakadályozásának módjai technológiák begyakorlása és 

alkalmazása, a technológiák alkalmazása során használt szerszámok, anyagok készség 

szintű használata 

Alvázvédelemi technológiák begyakorlása és alkalmazása, a technológiák alkalmazása 

során használt szerszámok, anyagok készség szintű használata 

Alvázvédő anyagok használata 

   

Karbantartási műveletek 

A járműfényezés kézi és gépi szerszámai karbantartási ismereteinek elsajátítása, a 

karbantartások elvégzése 

Járműfényezéshez használt kisgépek (csiszoló, szóró, UV, hőlégfúvó) karbantartási 

ismereteinek elsajátítása, a karbantartások elvégzése 

Kéziszerszámok, csiszológépek karbantartása 

Szórópisztolyok tisztítása 

Munkaterületek és eszközök tisztán tartása, karbantartása 

Fényezés gépi, kézi berendezéseinek, és kisgépeinek karbantartása 

Karbantartások folyamán használt anyagok, azok biztonságtechnikájának megismerése  

Környezetvédelmi előírások megismerése és betartása 

 

10. évfolyam 

 

10482-12 Járműfényező feladatai / A felületkezelés alapjai (anyag-, eszköz- és szerszám 

ismeret) 

108 óra 

3 óra / hét 

6.1.1. Tapaszok és jellemzőik      36 óra 

Tapaszok (kittek) típusai, tulajdonságai (szóró, olajos, cellulóz-nitrát, 

klórkaucsuk, műgyanta alapú) 
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A tapaszok alkalmazásának célja. 

A tapaszok kiválasztásának fő szempontjai. 

Késtapaszok (kittek). 

Olajos alapú késtapaszok jellemzői és alkalmazási területei. 

A cellulóznitrát alapú késtapaszok jellemzői és alkalmazási területei. 

Nitro késtapasz 100 és 200 jellemzői és alkalmazási területei. 

Klórkaucsuk alapú késtapasz jellemzői és alkalmazási területei. 

Műgyanta alapú késtapaszok jellemzői és alkalmazási területei. 

Epoxigyanta alapú késztermékek jellemzői és alkalmazási területei. 

Telítetlen poliésztergyanta alapú tapaszok jellemzői és alkalmazási területei. 

Egykomponensű akriltapaszok jellemzői és alkalmazási területei. 

Műanyag tapaszok jellemzői és alkalmazási területei. 

Szórótapaszok jellemzői és alkalmazási területei  

  

6.1.2. Festékek összetevői      36 óra 

Színezőanyagok 

Filmképzők 

Kötőanyagok 

Oldószerek 

Hígítók 

Hozzátétanyagok 

Pigmentek tulajdonságai (színezőképesség, fedőképesség, fény-, és 

időjárásállóság, vegyszerállóság, hőállóság, szemcsealak, olajfelvevő képesség, 

pigment kötőanyag kölcsönhatás, pigmentek vegyi összetétele)  

Pigmentek fajtái 

Szervetlen pigmentek: 

Természetes földfestékek 

Mesterséges földfestékek 

Vegyi úton előállított szervetlen pigmentek (fehér színű, sárga és vörös színű, 

kék és zöld színű fekete színű pigmentek) 

Keverék pigmentek 

Különlegesen előállított pigmentek 

Az anyagok felépítése, színe 
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Kötőanyagok oldásával kapcsolatos fogalmak 

Felhasználásra kész festékek, lakkok, zománcok 

Különleges hatást keltő lakkok és zománcok 

Színmeghatározás 

Összetevők mennyiségi meghatározása kód alapján dokumentációból 

Színadagolás sorrendje 

Keverési technológia 

A fényezéshez szükséges kötőanyagok és filmképző anyagok, alapozó, 

közbenső és átvonó olajfestékek, lakkok, zománcok 

Ezen anyagok alkalmazási feltételei, kötöttségei 

Festékanyagok hígítási ismeretei, viszkozitás ismerete és ellenőrzési módja 

  

6.1.3. Felület előkészítés anyagai, eszközei    36 óra 

Zsírtalanító anyagok 

Szerves oldószerek, 

Emulzióképző anyagok 

Lúgos jellegű anyagok 

Semleges hatású szintetikus anyagok 

Rozsdaátalakító anyagok 

Foszforsavas rozsdaátalakító, sósavas rozsdaátalakító, csersavas 

rozsdaátalakító 

Polírozó és fényesítő anyagok 

Csiszolópaszták 

Polírpaszták 

Polírvizek 

Fedőpaszták 

Fafelületek előkészítésénél használatos anyagok 

Fapácok 

Fehérítő anyagok 

Pórustömítő anyagok 

Beeresztő impregnáló anyagok 

Festékeltávolítók 

Maróhatású festékeltávolító anyagok 
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Oldószeres festékeltávolító anyagok 

Kombinált festékeltávolító anyagok 

Egyéb segédanyagok 

Csiszolókövek, csiszolópapírok, csiszolóvásznak, csiszolónemezek, 

csiszolórácsok, csiszolóporok 

Felület előkezelő készítmények 

Wash primer 

Félolaj 

Műanyag pórustömítők 

 

10482-12 Járműfényező feladatai / A felület előkészítés, fényezési technológiák 

216 óra 

6 óra / hét 

6.1.1. Gépi felületcsiszolási technológiák     40 óra 

Csiszolás gépi szerszámai, berendezései 

Csiszológépek típusai működésük 

Oszcilláló vibrációs (rezgő) csiszológépek 

Körtányéros (rotációs) csiszológépeket 

Excenter csiszolók 

Gépi kittcsiszolási technológiák 

Tapaszolás előtti felületcsiszolás 

Száraz csiszolás 

Csiszolás közbeni porelszívás 

Durva tapaszcsiszolás 

Finom tapaszcsiszolás 

Töltőalapozás csiszolása 

A lakkcsiszolás eszközei 

Gépi lakkcsiszolási technológiák 

A tapaszcsiszolás minőségi ellenőrzése 

Fafelületek csiszolása: a fafelületet szálirányban csiszoljuk 

   

6.1.2. Kittek előkészítése, felhordása    50 óra 

Tapaszolás 
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Tapaszok fajtái 

Tapaszok összetétele 

Pigmentek (pl. horganyfehér, horganyszürke, vasoxidvörös, vasoxidsárga), 

Töltőanyagok (pl. a palaliszt, hegyikréta, súlypát, talkum), 

Olajos műgyanta (főleg alkid), poliészter, vagy nitroalapú kötőanyagok, 

Hígítók, és szükség szerint szárítóanyagok (szikkatívok) gyúradékai. 

Tapaszok rendeltetésük és felhasználásuk szerint  

Mélyedés (fuga- és varrat-), kés, valamint ecsetelhető és szórótapaszok 

A tapaszanyagokkal szemben támasztott követelmények 

A tapaszolás technológiája 

A tapaszrétegek számának meghatározása 

A tapaszolás technológiája szerint megkülönböztetése 

Folt- vagy előtapaszolást 

Késtapaszolást és ecsettapaszolást  

Szórótapaszolás 

Töltőalapozó használat 

Tapaszadagoló használata 

Szakmai számítás: (szükséges anyagmennyiség meghatározása) 

Kittek előkészítése felhordásra 

Kézzel (kézi szerszámokkal) történő kittfelhordás technológiája 

Szóró kittelés technológiája 

Töltőalapozás technológiája 

  

6.1.3. Tapaszolás előtti felület előkészítés    39 óra 

Tapaszolás előtti felület előkészítés 

Oxidmentesítés  

Acél felületen 

Mechanikai oxidmentesítő eljárások 

Mechanikai oxidmentesítő eljárás kézi szerszámai 

Mechanikai oxidmentesítő eljárások kézi-gépi hordozható szerszámai és 

eszközei (kisgépek) 

Mechanikai oxidmentesítő eljárások álló (stabil) vagy kerekekre szerelt 

gördíthető gépei és részben vagy teljesen önműködő (automatizált) 
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berendezései, ill. gépsorai 

Oxidmentesítés koptatódobban („dobolás‖) 

Oxidmentesítés szemcsesugaras eljárásokkal 

Működése alapján két fő csoport 

Fúvó-, ill. fúvó-visszaszívó  

Szóró berendezéseket. 

Vízsugaras eljárás 

Vegyi oxidmentesítő eljárások 

Öregítés 

Savas maratás (pácolás) 

Sósavas maratás (pácolás) 

Kénsavas maratás (pácolás) 

Foszforsavas maratás (pácolás) 

Elektrolitikus pácolás 

Oxidmentesítés vegyi rozsda-átalakítókkal 

Oxidmentesítés redukáló sóolvadékban 

Lángsugaras (termikus) oxidmentesítés 

Könnyűfém felületen 

Mechanikai eljárással 

Vegyi eljárással 

Oxidmentesített felület ellenőrzése (tisztasági fokozatok) 

Felülettisztasági fokozatok: K0, K1, K2, K3, K4 

Balesetveszély oxidmentesítő eljárások során 

Munkavédelmi előírások 

   

6.1.4. Zsírtalanítás        43 óra 

Zsírtalanítás 

Zsírtalanító anyagok fő tulajdonságai 

Acélfelületek zsírtalanítása 

Acélfelületek zsírtalanítása oldószeres  

Acélfelületek zsírtalanítása lúgos eljárással 

Acélfelületek zsírtalanítása leégetéses módszerrel 

Oldószeres zsírtalanítás 
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A leggyakrabban használatos zsírtalanító oldószerek 

Az oldószeres zsírtalanítás módszerei 

Oldószeres zsírtalanítás letörléssel 

Oldószeres zsírtalanítás lemosással 

Oldószeres zsírtalanítás bemártással 

Automatikus mártásos zsírtalanítás 

Oldószeres zsírtalanítás gőzfázisban 

Munkavédelmi előírások oldószeres zsírtalanításkor 

Lúgos, emulziós zsírtalanítás 

Zsírtalanítás lúgoldatba mártással 

Zsírtalanítás lúgoldatos permetezéssel 

Oldószer-emulziós zsírtalanítás 

Elektrolitikus zsírtalanítás 

Zsírtalanítás gőzfúvatással 

Zsírtalanítás szintetikus mosószer oldatban 

Zsírtalanítás bécsimész péppel 

Munkavédelemi előírások lúgos zsírtalanításkor 

Ultrahang alkalmazása zsírtalanításhoz 

Leégető eljárás 

Könnyűfémfelületek zsírtalanítása 

A zsírtalanítás ellenőrzése 

A tapadó szennyeződésektől mentesített acélfelület minősítése 

Tiszta vagy tisztított felületen visszamaradó bezárt szennyeződések fokozatai 

Oldószeres zsírtalanítás gőzfázisban 

Munkavédelemi előírások oldószeres zsírtalanításkor 

  

6.1.5. Nagynyomású festékszórás technológiája    44 óra 

Nagynyomású festékszóró berendezések 

Pneumatikus nagynyomású festékszóró berendezés 

Villamos működtetésű, nagynyomású festékszóró berendezések 

Villamosmotor meghajtású, nagynyomású festékszóró készülékek 

Túlhevített gőzzel működő szórópisztolyok 

Pneumatikus nagynyomású festékszóró berendezés 



 

 521. 

Nagynyomású szivattyú 

Differenciáldugattyús szivattyújának fő részei 

A hidraulikus rész 

Az öblítőanyag-kamra 

A légmotor 

Nagynyomású szórópisztolyok 

Nagynyomású festékszűrő 

Nagynyomású festéktömlők 

Teflon műanyag festéktömlő 

Nylon festéktömlők 

Villamos működésű, nagynyomású festékszóró berendezés 

Szakmai számítások: (szükséges festékmennyiség és festék veszteség 

meghatározása) 

Nagynyomású festékszórás technológiája 

   

 

Gyakorlat 
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576 óra 

16 óra / hét 

Kittelés előtti felület előkészítések     72 óra 

A régi festékrétegek eltávolítása 

A régi bevonatok mechanikai módszerekkel történő eltávolítása 

A régi bevonatok vegyi és kombinált módszerekkel történő eltávolítása 

A régi bevonatok leégetéssel történő eltávolítása 

Rozsdamechanikus úton történő eltávolítása 

A felület oxidmentesítése 

Mechanikai oxidmentesítő eljárások 

Vegyi oxidmentesítő eljárások 

Öregítés 

Savas maratás (pácolás) 

Sósavas maratás (pácolás) 

Kénsavas maratás (pácolás) 
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Foszforsavas maratás (pácolás) 

Elektrolitikus pácolás 

Oxidmentesítés vegyi rozsda-átalakítókkal 

Oxidmentesítés redukáló sóolvadékban 

Lángsugaras (termikus) oxidmentesítés 

Könnyűfém felületen 

Mechanikai eljárással 

Vegyi eljárással 

Oxidmentesített felület ellenőrzése (tisztasági fokozatok) 

Felülettisztasági fokozatok: K0, K1, K2, K3, K4 

Balesetveszély oxidmentesítő eljárások során 

Munkavédelmi előírások 

Műanyag felület esetén lúgos vízzel történő lemosás, tisztaság ellenőrzése 

Járművek ápolása, festési, fényezési műveletek előkészítése 

Kittelés előtti felület előkészítés (oxidmentesítés, zsírtalanítás, felület átmeneti 

védelme) 

Oxidmentesítés acél és egyéb fémfelületeken kémiai módszerekkel 

Zsírtalanítás elvégzése acél és egyéb fémfelületeken kémiai módszerekkel 

Vegyszeres tisztításhoz használt gépi berendezések kezelése 

   

Kittfelhordások       72 óra 

Kittelő anyagok felhasználásra történő előkészítése 

Javított felületre kitt felhordása 

Üvegszál erősítésű poliészter kitt felhordása 

Simító kittelés végzése 

Szóró kittelés anyagának előkészítése 

Szóró kittelés végzése 

Tapaszolás (kittelés), töltő alapozás technológiája (folt, kés, ecset, szóró) 

Kittelési technológiák elsajátítása 

Kézi és gépi kittelések végzése járműkarosszériákon, javításra szoruló 

karosszéria elemeken 

A tapaszrétegek számának meghatározása 

A tapaszolás technológiája szerinti megkülönböztetése 

Folt- vagy előtapaszolási technológia végrehajtása 
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Késtapaszolás és ecsettapaszolás végzése 

Töltőalapozó használata 

Tapaszadagoló használata 

Kittek előkészítése felhordásra 

Kézzel (kézi szerszámokkal) történő kittfelhordás technológiája 

Szóró kittelés technológiája 

Töltőalapozás technológiája 

  

Kittcsiszolások        36 óra 

Kittcsiszolás technológiája 

Kittelt felület csiszolása, egyenetlenségek, karcmentességek ellenőrzése 

Kittelt felületek csiszolása, majd tisztítása (zsírtalanítás, portalanítás). 

Szórókittelt felületek csiszolása, majd tisztítása (zsírtalanítás, portalanítás). 

Csiszolási technológiák elsajátítása 

Az oszcillációs és a vibrációs géppel történő tapaszcsiszolás  

A körtányéros (rotációs) csiszológéppel történő tapaszcsiszolás 

Az excenter csiszolóval történő tapaszcsiszolás 

A tapaszcsiszolás minőségi ellenőrzése 

Kézi és gépi csiszolások végzése járműkarosszériákon, javításra szoruló 

karosszéria elemeken 

Felületek előkészítése megmunkálásra 

Tapaszcsiszolás 

Csiszolóanyagok, csiszolóeszközök 

Száraz tapaszcsiszolás: gyors eljárás és nincs korróziós veszély 

Nedves tapaszcsiszolás: a legsimább felület érhető el vele, de lassú eljárás 

Kézi tapaszcsiszolás: gyorsabb, termelékenyebb eljárás 

A tapaszcsiszolás minőségi ellenőrzése: szemrevételezéssel, tapintással, 

jelzőfesték használatával történhet 

   

Kitakarások        72 óra 

A takarás szükségessége 

Takaróanyagok alkalmazása 

Maszkoló papír 

A fordított maszkolási technológia (elem széle) 

Maszkoló szalagok típusai és felhasználásuk 
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Különleges maszkoló anyagok (szivacs, szalag) és alkalmazásuk  

Kitakarást végez  

Kitakarás elvégzésének munkafolyamata 

Kitakarások és fedések végzése fényezési művelet előkészítése során 

Polírozás előtt műanyag felületek maszkolása 

Polírozás után maszkok, pasztamaradványok eltávolítása 

Kőfelverődés készítéséhez kiragasztások elvégzése 

A kitakarás maszkjának eltávolítása 

Járművek fényezni nem kívánt elemeinek védelme a fényezés során keletkező 

szennyeződésektől kitakarással 

   

Előkészítő technológiák alkalmazása    36 óra 

Oxidmentesítés (csiszolás, vagy szemcseszórás) 

Felületek tisztítása (zsír- és pormentesítés) 

Fényezendő felületek csiszolása 

Csiszolt felületek zsírtalanítása, szilikonmentesítése 

Fém- és műanyag felületek fényezésre történő előkészítése 

Melléfényezéshez felületek előkészítése (tisztítás, csiszolás, mattítás, fémre 

kopott felületek szigetelése) 

Csiszolt felületek tisztítása (zsírtalanítás, portalanítás) 

Műanyag alapozások végzése 

A fémig csiszolt részekre korrózió gátló alapozó felhordási technológiái 

Illesztések tömítése 

A tiszta fémfelületekre alapozó felhordása 

A műanyag hőkezelésének elvégzése (temperálás) 

Előkészítő felületkikészítési és fényezési technológiák 

Műanyag és fafelületek előkészítésének technológiája 

Előkészítő technológiák (felülettisztítás, csiszolás, átmeneti védelem, kittelés, 

kittcsiszolás, töltőalapozás), festékszórási eljárások (kézi, nagynyomású, 

elektrosztatikus, elektroforetikus, stb.) technológiáinak végzése 

Előkészítő technológiák (lúgos lemosás, hőkezelés, műanyag alapozás, kittelés, 

kittcsiszolás, szóró kittelés), festékszórási eljárások (kézi, nagynyomású, 

elektrosztatikus, elektroforetikus, stb.) technológiáinak végzése 

A járművek oldható kötéssel rögzített elemeinek (első és hátsó lökhárítók, 



 

 525. 

sárvédők, egyéb szerelhető tartozékok) szerelési műveletei, elemek festékszóró 

állványra történő rögzítése, állványos mozgatás  

A jármű színének beazonosítása, színszám meghatározása 

Festékkeverési receptúra kiválasztása 

Fényezőkabin előkészítése, kezelése 

Fényezőanyagok felhasználásra történő előkészítése 

   

 

Festékfelviteli eljárások      72 óra 

A szükséges eszközök, gépek előkészítése és üzembe helyezése 

A festés anyagigényének meghatározása 

A festék paramétereinek beállítása, a festék összetevőinek kimérése 

Számítógépes színkeverő szoftver 

Felhasználandó anyagok megszűrése, szín kikeverése 

Mintalemez fújása 

Előkészített felületek színre fújása 

A szórópisztoly szórásképének beállítása, pisztolybeszabályozás 

Szórónyomás beállítása 

Színre fújt felületek ellenőrzései 

Fényezett felületek szárítása 

Dekorációs fényezések készítése 

A szín beazonosítás módszereinek megismerése 

Kézi és gépi színkeverés technológiájának megismerése, alkalmazása 

Jármű fémfelületek fényezési technológiáinak begyakorlása 

Jármű műanyag felületek fényezési technológiáinak begyakorlása 

Rétegek közötti takarások gondos elvégzése 

Precíziós festékfelviteli eljárások, lakkozás technológiájának begyakorlása, 

végzése  

Kőfelverődés anyagának felhordása 

 

Javítási technológiák       72 óra 

A fényezési hibák kijavítása 

Alvázvédelem hibák javítási technológiájának begyakorlása 

Üregvédelem hibák javítási technológiájának begyakorlása 

Járművek javító festése javítási technológiájának begyakorlása 
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Bevonatrendszer javítása javítási technológiájának begyakorlása 

A csatlakozó elemeket egyneműsítése (velírozás alkalmazása) 

Teljes bevonatrendszer felújításának javítási technológiájának begyakorlása  

Fényezési hibák javítási technológiájának begyakorlása, melléfényezések 

elvégzése, összepolírozása 

A hozzáfényezés módszerei javítási technológiái azok megfelelő begyakorlása  

Helyi javítások technológiája 

Karbantartó javítás technológiája 

   

Kőfelverődés elleni és üregvédelmi technológiák   72 óra 

Korróziós károk és azok megakadályozásának módjai technológiák 

begyakorlása és alkalmazása, a technológiák alkalmazása során használt 

szerszámok, anyagok készség szintű használata 

Kőfelverődés elleni védelem technológiák begyakorlása és alkalmazása, a 

technológiák alkalmazása során használt szerszámok, anyagok készség szintű 

használata 

Kőfelverődés elleni védelmek ellenőrzése, vagy javítása 

Alvázvédelemi technológiák begyakorlása és alkalmazása, a technológiák 

alkalmazása során használt szerszámok, anyagok készség szintű használata 

Alvázvédő anyagok használata 

Alváz- és üregvédelem ellenőrizése, majd szükség esetén javítása 

Üregvédelemi technológiák begyakorlása és alkalmazása, a technológiák 

alkalmazása során használt szerszámok, anyagok készség szintű használata 

Az üregvédő anyagok használatának módja 

   

Karbantartási műveletek      72 óra 

A járműfényezés kézi és gépi szerszámai karbantartási ismereteinek 

elsajátítása, a karbantartások elvégzése 

Járműfényezéshez használt kisgépek (csiszoló, szóró, UV, hőlégfúvó) 

karbantartási ismereteinek elsajátítása, a karbantartások elvégzése 

Kéziszerszámok, csiszológépek karbantartása 

Szórópisztolyt tisztít 

Levegőhálózat karbantartási ismereteinek elsajátítása, a karbantartások 

elvégzése 

Elszívó berendezés karbantartási ismereteinek elsajátítása, a karbantartások 
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elvégzése 

Fényező, szárító kabin karbantartási ismereteinek elsajátítása, a karbantartások 

elvégzése (szűrőket tisztít, cserél) 

Munkaterületet és eszközöket tisztán tart, karbantart 

Fényezés gépi, kézi berendezéseinek, és kisgépeinek karbantartása 

Karbantartások folyamán használt anyagok, azok biztonságtechnikájának 

megismerése és alkalmazása  

Festőrobotok 

Környezetvédelmi előírások megismerése és betartása 

A fényezés munkaterületére vonatkozó munka- és környezetvédelmi előírások 

megismerése 

Járműfényező műhely tisztántartásának elvégzése a munka- és 

környezetvédelmi előírások betartása mellett 

 

 

Nyári gyakorlat 
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140 óra 

 

A felület előkészítés, fényezés gyakorlata tantárgy 

Témakörök 

 

Kittelés előtti felület előkészítések 

A felületek oxidmentesítése 

Mechanikai oxidmentesítő eljárások 

Vegyi oxidmentesítő eljárások 

Öregítés 

Savas maratás (pácolás) 

Sósavas maratás (pácolás) 

Kénsavas maratás (pácolás) 

Foszforsavas maratás (pácolás) 

Elektrolitikus pácolás 

Oxidmentesítés vegyi rozsda-átalakítókkal 
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Oxidmentesítés redukáló sóolvadékban 

Lángsugaras (termikus) oxidmentesítés 

Könnyűfém felületen 

Mechanikai eljárással 

Vegyi eljárással 

Oxidmentesített felület ellenőrzése (tisztasági fokozatok) 

Munkavédelmi előírások 

Járművek ápolása, festési, fényezési műveletek előkészítése 

Kittelés előtti felület előkészítés (oxidmentesítés, zsírtalanítás, felület átmeneti 

védelme) 

Oxidmentesítés acél és egyéb fémfelületeken kémiai módszerekkel 

Zsírtalanítás elvégzése acél és egyéb fémfelületeken kémiai módszerekkel 

Vegyszeres tisztításhoz használt gépi berendezések kezelése 

  

  

Kittfelhordások 

Kittelő anyagok felhasználásra történő előkészítése 

Javított felületre kitt felhordása 

Üvegszál erősítésű poliészter kitt felhordása 

Simító kittelés végzése 

Szóró kittelés anyagának előkészítése 

Szóró kittelés technológiájának gyakorlása 

Tapaszolás (kittelés), töltő alapozás technológiája (folt, kés, ecset, szóró) 

Kittelési technológiák elsajátítása 

Kézi és gépi kittelések végzése járműkarosszériákon, javításra szoruló karosszéria 

elemeken 

A tapaszolás technológiája szerinti megkülönböztetése 

Folt- vagy előtapaszolás végzése 

Késtapaszolás és ecsettapaszolás végzése  

Töltőalapozó használata 

Tapaszadagoló használata 

Kittek előkészítése felhordásra 

Kézzel (kézi szerszámokkal) történő kittfelhordás technológiája 

Szóró kittelés technológiája 
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Töltőalapozás technológiája 

  

Kittcsiszolások 

Kittelt felületek csiszolása, egyenetlenségek, karcmentességek ellenőrzése 

Kittelt felületek csiszolása, majd tisztítása (zsírtalanítás, portalanítás) 

Szórókittelt felületet csiszol, majd tisztít (zsírtalanítás, portalanítás) 

Az oszcillációs és a vibrációs géppel történő tapaszcsiszolás  

A körtányéros (rotációs) csiszológéppel történő tapaszcsiszolás 

Az excenter csiszolóval történő tapaszcsiszolás 

A tapaszcsiszolás minőségi ellenőrzése 

Kézi és gépi csiszolások végzése járműkarosszériákon, javításra szoruló karosszéria 

elemeken 

Felületek előkészítése megmunkálásra 

Száraz tapaszcsiszolás: gyors eljárás és nincs korróziós veszély 

Nedves tapaszcsiszolás: a legsimább felület érhető el vele, de lassú eljárás 

Kézi tapaszcsiszolás: gyorsabb, termelékenyebb eljárás 

A tapaszcsiszolás minőségi ellenőrzése: szemrevételezéssel, tapintással, jelzőfesték 

használatával történhet 

   

Kitakarások  

Takaróanyagok alkalmazása 

A fordított maszkolási technológia (elem széle) 

Maszkoló szalagok típusai és felhasználásuk 

Különleges maszkoló anyagok (szivacs, szalag) és alkalmazásuk  

Kitakarások végzése  

Kitakarások elvégzésének munkafolyamatai 

Fedések végzése fényezési művelet előkészítése során 

Polírozás előtt műanyag felületek maszkolása 

Polírozás után maszkok, pasztamaradványok eltávolításának gyakorlása 

Kőfelverődés készítéséhez kiragasztások készítése 

A kitakarások maszkjának eltávolítása 

Járművek fényezni nem kívánt elemeinek védelme a fényezés során keletkező 

szennyeződésektől kitakarással 
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Előkészítő technológiák alkalmazása 

Oxidmentesítés végzése (csiszolások, vagy szemcseszórások) 

Felületek tisztítása (zsír- és pormentesítés). 

Fényezendő felületek csiszolási technológiái 

Csiszolt felületek zsírtalanítása, szilikonmentesítése, portalanítás 

Fém- és műanyag felületek fényezésre történő előkészítése 

Melléfényezéshez felületek előkészítése (tisztítás, csiszolás, mattítás, fémre kopott 

felületek szigetelése) 

Műanyag alapozások végzése 

A fémig csiszolt részekre korrózió gátló alapozó felvitele 

Illesztések tömítése 

A tiszta fémfelületekre alapozó felhordása 

A műanyag hőkezelésének elvégzése (temperálás) 

Műanyag és fafelületek előkészítésének technológiája 

Előkészítő technológiák (felülettisztítás, csiszolás, átmeneti védelem, kittelés, 

kittcsiszolás, töltőalapozás), festékszórási eljárások (kézi, nagynyomású, 

elektrosztatikus, elektroforetikus, stb.) technológiáinak végzése 

Előkészítő technológiák (lúgos lemosás, hőkezelés, műanyag alapozás, kittelés, 

kittcsiszolás, szóró kittelés), festékszórási eljárások (kézi, nagynyomású, 

elektrosztatikus, elektroforetikus, stb.) technológiáinak végzése 

A járművek oldható kötéssel rögzített elemeinek (első és hátsó lökhárítók, sárvédők, 

egyéb szerelhető tartozékok) szerelési műveletei, elemek festékszóró állványra történő 

rögzítése, állványos mozgatás  

   

Festékfelviteli eljárások 

A szükséges eszközök és gépek előkészítése, és üzembe helyezése 

A festés anyagigényének meghatározása 

A festék paramétereinek beállítása, a festék összetevőinek kimérése 

Felhasználandó anyagok megszűrése, szín kikeverése 

Előkészített felületek színre fújása 

A szórópisztoly szórásképének beállítása 

Színre fújt felületek lakkozása 

Fényezett felületek szárítása 

Dekorációs fényezés készítése 
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A szín beazonosítás módszereinek megismerése 

Kézi és gépi színkeverés technológiájának megismerése, alkalmazása 

Jármű fémfelületek fényezési technológiáinak begyakorlása 

Jármű műanyag felületek fényezési technológiáinak begyakorlása 

Rétegek közötti takarások gondos elvégzése 

Precíziós festékfelviteli eljárások, lakkozás technológiájának begyakorlása, végzése  

Kőfelverődés anyagának felhordása 

 

Lakkozási technológiák 

Színre fújt felületek lakkozása 

Lakkozott felületek szárítása 

Dekorációs fényezések lakkozása 

Jármű fémfelületek lakkozási technológiáinak begyakorlása 

Jármű műanyag felületek lakkozási technológiáinak begyakorlása 

Precíziós lakkfelviteli eljárások, lakkozás technológiájának begyakorlása, végzése  

  

Javítási technológiák 

Alvázvédelem hibák javítási technológiájának begyakorlása 

Üregvédelem hibák javítási technológiájának begyakorlása 

Járművek javító festése javítási technológiájának begyakorlása 

Bevonatrendszer javítása javítási technológiájának begyakorlása 

Teljes bevonatrendszer felújításának javítási technológiájának begyakorlása  

Fényezési hibák javítási technológiájának begyakorlása, melléfényezések elvégzése, 

összepolírozása 

A hozzáfényezés módszerei javítási technológiái azok megfelelő begyakorlása  

Helyi javítások technológiája 

Karbantartó javítás technológiája 

   

Kőfelverődés elleni és üregvédelmi technológiák 

Alvázvédelemi technológiák begyakorlása és alkalmazása, a technológiák alkalmazása 

során használt szerszámok, anyagok készség szintű használata 

Alvázvédő anyagok használata 

Alváz- és üregvédelem ellenőrizése, majd szükség esetén javítása 

Üregvédelemi technológiák begyakorlása és alkalmazása, a technológiák alkalmazása 
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során használt szerszámok, anyagok készség szintű használata 

Az üregvédő anyagok használatának módjai 

   

Karbantartási műveletek 

A járműfényezés kézi és gépi szerszámai karbantartási ismereteinek elsajátítása, a 

karbantartások elvégzése 

Járműfényezéshez használt kisgépek (csiszoló, szóró, UV, hőlégfúvó) karbantartási 

ismereteinek elsajátítása, a karbantartások elvégzése 

Kéziszerszámok, csiszológépek karbantartása 

Levegőhálózat karbantartási ismereteinek elsajátítása, a karbantartások elvégzése 

Elszívó berendezés karbantartási ismereteinek elsajátítása, a karbantartások elvégzése 

Fényező, szárító kabin karbantartási ismereteinek elsajátítása, a karbantartások 

elvégzése (szűrőket tisztít, cserél) 

Munkaterületet és eszközöket tisztán tart, karbantart 

Fényezés gépi, kézi berendezéseinek, és kisgépeinek karbantartása 

Karbantartások folyamán használt anyagok, azok biztonságtechnikájának megismerése  

Festőrobotok 

A fényezés munkaterületére vonatkozó munka- és környezetvédelmi előírások 

megismerése 

 

11. évfolyam 

 

11499-12 Foglalkoztatás I. 

62 óra 

2 óra / hét 

 

 Nyelvtani rendszerezés 1       8 óra 

A 8 órás nyelvtani rendszerezés alatt a tanulók a legalapvetőbb igeidőket 

átismétlik, illetve begyakorolják azokat, hogy munkavállaláshoz kapcsolódóan, 

hogy az állásinterjú során ne okozzon gondot a múltra, illetve a jövőre vonatkozó 

kérdések megértése, illetve az azokra adandó válaszok megfogalmazása. Továbbá 

alkalmas lesz a tanuló arra, hogy egy szakmai állásinterjún elhangzott kérdésekre 

összetett mondatokban legyen képes reagálni, helyesen használva az igeidő-
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egyeztetést.  

Az igeidők helyes begyakorlása lehetővé teszi számára, hogy mint leendő 

munkavállaló képes legyen arra, hogy a munkaszerződésben megfogalmazott 

tartalmakat helyesen értelmezze, illetve a jövőbeli karrierlehetőségeket 

feltérképezze. A célként megfogalmazott idegen nyelvi magabiztosság csak az 

igeidők helyes használata révén fog megvalósulni. 

 

 Nyelvtani rendszerezés 2       8 óra 

A 8 órás témakör során a diák a kérdésszerkesztés, a jelen, jövő és múlt idejű 

feltételes mód, illetve a módbeli segédigék (lehetőséget, kötelességet, 

szükségességet, tiltást kifejező) használatát eleveníti fel, amely révén idegen 

nyelven sokkal egzaktabb módon tud bemutatkozni szakmai és személyes 

vonatkozásban egyaránt. A segédigék jelentéstartalmának precíz és pontos 

ismerete alapján alkalmas lesz arra, hogy tudjon tájékozódni a munkahelyi és 

szabadidő lehetőségekről. Precízen meg tudja majd fogalmazni az állásinterjún 

idegen nyelven feltett kérdésekre a választ kihasználva a segédigék által biztosított 

nyelvi precizitás adta kereteket. A kérdésfeltevés alapvető szabályainak elsajátítása 

révén alkalmassá válik a diák arra, hogy egy munkahelyi állásinterjún megértse a 

feltett kérdéseket, illetve esetlegesen ő maga is tisztázó kérdéseket tudjon feltenni 

a munkahelyi meghallgatás során. A szórend, a prepozíciók és a kötőszavak pontos 

használatának elsajátításával olyan egyszerű mondatszerkesztési eljárások 

birtokába jut, amely által alkalmassá válik arra, hogy az állásinterjún elhangozott 

kérdésekre relevánsan tudjon felelni, illetve képes legyen tájékozódni a 

munkakörülményekről és lehetőségekről. 

 

 Nyelvi készségfejlesztés        22 óra 

/Az induktív nyelvtanulási képesség és az idegen nyelvi asszociatív 

memória fejlesztése fonetikai készségfejlesztéssel kiegészítve/ 

A 22 órás nyelvi készségfejlesztő blokk során a diák rendszerezi az idegen nyelvi 

alapszókincshez kapcsolódó ismereteit. E szókincset alapul véve valósul meg az 

induktív nyelvtanulási képességfejlesztés, és az idegen nyelvi asszociatív 

memóriafejlesztés 6 alapvető társalgási témakör szavai, kifejezésein keresztül. Az 

induktív nyelvtanulási képesség által egy adott idegen nyelv struktúráját 
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meghatározó szabályok kikövetkeztetésére lesz alkalmas a tanuló. Ahhoz, hogy a 

diák koherensen lássa a nyelvet és ennek szellemében tudjon idegen nyelven 

reagálni, feltétlenül szükséges ennek a képességnek a minél tudatosabb fejlesztése. 

Ehhez szorosan kapcsolódik az idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesztés, ami 

az idegen nyelvű anyag megtanulásának képessége: képesség arra, hogy létrejöjjön 

a kapcsolat az ingerek (az anyanyelv szavai, kifejezése) és a válaszok (a célnyelv 

szavai és kifejezései) között. Mind a két fejlesztés hétköznapi társalgási témakörök 

elsajátítása során valósul meg.  

Az elsajátítandó témakörök: 

- személyes bemutatkozás 

- a munka világa 

- napi tevékenységek, aktivitás 

- lakás, ház 

- utazás,  

- étkezés   

Ezen a témakörön keresztül valósul meg a fonetikai dekódolási képességfejlesztés 

is, amely során a célnyelv legfontosabb fonetikai szabályaival ismerkedik meg a 

nyelvtanuló. 

 

 Munkavállalói szókincs        24 óra 

/Munkavállalással kapcsolatos alapvető szakszókincs elsajátítása/ 

 

A 24 órás szakmai nyelvi készségfejlesztés csak a 40 órás 3 alapozó témakör 

elsajátítása után lehetséges. Cél, hogy a témakör végére a diák folyékonyan tudjon 

bemutatkozni kifejezetten szakmai vonatkozással. Képes lesz a 

munkalehetőségeket feltérképezni a célnyelvi országban. Begyakorolja az 

alapadatokat tartalmazó formanyomtatvány kitöltését, illetve a szakmai önéletrajz 

és a motivációs levél megírásához szükséges rutint megszerzi. Elsajátítja azt a 

szakmai jellegű szókincset, ami alkalmassá teszi arra, hogy a 

munkalehetőségekről, munkakörülményekről tájékozódjon. A témakör tanulása 
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során közvetlenül a szakmájára vonatkozó gyakran használt kifejezéseket sajátítja 

el. A munkaszerződések kulcskifejezéseinek elsajátítása és fordítása révén 

alkalmas lesz arra, hogy a leendő saját munkaszerződését, illetve munkaköri 

leírását lefordítsa és értelmezze. 

 

11499-12 Foglalkoztatás II. 

15,5 óra 

0,5 óra / hét 

2.6. Témakörök  

 

2.6.1. Munkajogi alapismeretek      3,5 óra 

Munkavállaló jogai (megfelelő körülmények közötti foglalkoztatás, bérfizetés, 

költségtérítés, munkaszerződés módosítás, szabadság), kötelezettségei (megjelenés, 

rendelkezésre állás, munkavégzés, magatartási szabályok, együttműködés, 

tájékoztatás), munkavállaló felelőssége (vétkesen okozott kárért való felelősség, 

megőrzési felelősség, munkavállalói biztosíték). 

Munkajogi alapok: felek a munkajogviszonyban, munkaviszony létesítése, munkakör, 

munkaszerződés módosítása, megszűnése, megszüntetése, felmondás, végkielégítés, 

pihenőidők, szabadság. 

Foglalkoztatási formák: munkaviszony, megbízási jogviszony, vállalkozási jogviszony, 

közalkalmazotti jogviszony, közszolgálati jogviszony. 

Speciális jogviszonyok: egyszerűsített foglalkoztatás, fajtái: a tipikus munkavégzési 

formák az új Munka Törvénykönyve szerint (távmunka, bedolgozói munkaviszony, 

munkaerő-kölcsönzés, rugalmas munkaidőben történő foglalkoztatás, egyszerűsített 

foglalkoztatás (mezőgazdasági, turisztikai idénymunka és alkalmi munka), 

önfoglalkoztatás, őstermelői jogviszony, háztartási munka, iskolaszövetkezet 

keretében végzett diákmunka, önkéntes munka.  

 

2.6.2. Munkaviszony létesítése      3,5 óra 

Munkaviszony létrejötte, fajtái: munkaszerződés, teljes- és részmunkaidő, határozott 

és határozatlan munkaviszony, minimálbér és garantált bérminimum, képviselet 

szabályai, elállás szabályai, próbaidő. 
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Munkavállaláshoz szükséges iratok, munkaviszony megszűnésekor a munkáltató által 

kiadandó dokumentumok. 

Munkaviszony adózási, biztosítási, egészség- és nyugdíjbiztosítási összefüggései: 

munkaadó járulékfizetési kötelezettségei, munkavállaló adó- és járulékfizetési 

kötelezettségei, biztosítottként egészségbiztosítási ellátások fajtái (pénzbeli és 

természetbeli), nyugdíj és munkaviszony. 

 

2.6.3. Álláskeresés         5 óra 

Karrierlehetőségek feltérképezése: önismeret, reális célkitűzések, helyi munkaerőpiac 

ismerete, mobilitás szerepe, képzések szerepe, foglalkoztatási támogatások ismerete. 

Motivációs levél és önéletrajz készítése: fontossága, formai és tartalmi kritériumai, 

szakmai önéletrajz fajtái: hagyományos, Europass, amerikai típusú, önéletrajzban 

szereplő e-mail cím és fénykép megválasztása, motivációs levél felépítése. 

Álláskeresési módszerek: újsághirdetés, internetes álláskereső oldalak, személyes 

kapcsolatok, kapcsolati hálózat fontossága, EURES (Európai Foglalkoztatási Szolgálat 

az Európai Unióban történő álláskeresésben), munkaügyi szervezet segítségével 

történő álláskeresés, cégek adatbázisába történő jelentkezés, közösségi portálok 

szerepe. 

Munkaerőpiaci technikák alkalmazása: Foglalkozási Információs Tanácsadó (FIT), 

Foglalkoztatási Információs Pontok (FIP), Nemzeti Pályaorientációs Portál (NPP).  

Állásinterjú: felkészülés, megjelenés, szereplés az állásinterjún, testbeszéd szerepe. 

 

2.6.4. Munkanélküliség       3,5 óra 

A munkanélküli (álláskereső) jogai, kötelezettségei és lehetőségei: álláskeresőként 

történő nyilvántartásba vétel; a munkaügyi szervezettel történő együttműködési 

kötelezettség főbb kritériumai; együttműködési kötelezettség megszegésének 

szankciói; nyilvántartás szünetelése, nyilvántartásból való törlés; munkaügyi szervezet 

által nyújtott szolgáltatások, kiemelten a munkaközvetítés. 

Álláskeresési ellátások („passzív eszközök‖): álláskeresési járadék és nyugdíj előtti 

álláskeresési segély. Utazási költségtérítés.  

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás.  

Közfoglalkoztatás: közfoglalkoztatás célja, közfoglalkozatás célcsoportja, 

közfoglalkozatás főbb szabályai. 
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Munkaügyi szervezet: Nemzeti Foglalkoztatási Szervezet (NFSZ) felépítése, Nemzeti 

Munkaügyi Hivatal, Munkaügyi Központ, kirendeltség feladatai.  

Az álláskeresők részére nyújtott támogatások („aktív eszközök‖): önfoglalkoztatás 

támogatása, foglalkoztatást elősegítő támogatások (képzések, béralapú támogatások, 

mobilitási támogatások). 

Vállalkozások létrehozása és működtetése: társas vállalkozási formák, egyéni 

vállalkozás, mezőgazdasági őstermelő, nyilvántartásba vétel, működés, vállalkozás 

megszűnésének, megszüntetésének szabályai. 

A munkaerőpiac sajátosságai, NFSZ szolgáltatásai: pályaválasztási tanácsadás, munka- és 

pályatanácsadás, álláskeresési tanácsadás, álláskereső klub, pszichológiai tanácsadás. 

 

10482-12 Járműfényező feladatai / A felületkezelés alapjai (anyag-, eszköz- és szerszám 

ismeret) 

1,5 óra/hét 46,5 óra 

6.1.1. Eszköz- és szerszámismeret      46,5 óra 

Járműápolás kéziszerszámai 

Járműfényezés előkészítésének kéziszerszámai (kézi csiszolószerszámok, 

poroló ecsetek, különféle kialakítású spatulák, stb.) 

Járműfényezéshez használt kéziszerszámok 

Kézi szerszámok kiválasztása, és használatuk módozatai 

Járművek ápolásának, fényezésre történő előkészítésének és fényezésének gépi 

szerszámai, berendezései (mosóberendezések, csiszológépek, kitt- és 

festékszóró pisztolyok, berendezések, szárító berendezések, polírozó gépek, 

stb.) 

Gépi szerszámok megválasztása és használatuk módjai 

A járműfényezés során használt eszközök és berendezések (Csiszolóeszközök, 

kézi és gépi festékszóró berendezések, levegő ellátó rendszer, 

szárítóberendezések, stb.) 

Kőfelverődés elleni és üregvédelmi technológiák begyakorlása és alkalmazása, 

a technológiák alkalmazása során használt szerszámok, anyagok készség szintű 

használata 

 

10482-12 Járműfényező feladatai / A felület előkészítés, fényezési technológiák 



 

 538. 

155 óra 

5 óra / hét 

6.1.1. Elektrosztatikus festékszórás technológiája    39 óra 

Elektrosztatikus festékszórás 

Elektrosztatikus festékszórás fizikai és műszaki alapelvei 

A festék porlasztása 

Az elektrosztatikus szórást befolyásoló tényezők 

A szóráskúp három része 

A kiáramlási terület 

A szétporlasztási terület 

A repülési terület 

Elektrosztatikus festőberendezések 

Az elektrosztatikus festékszóró berendezések műszaki felépítése 

Stabil, helyhez kötött nagy teljesítményű berendezések 

Ransburg-1 

Ransburg-2 

Handspray-2 

Mozgatható (gördíthető) kézi berendezések 

Elektrosztatikus műanyag porszórás 

A műanyagpor felhordási műveletei 

Poradagolás  

A részecskék villamos feltöltése 

A feltöltött részecskék felvitele a munkadarabokra 

Porvisszanyerés és a viszonylag még lazán tapadó porréteg ráolvasztása, 

beégetése 

A műanyag porszórás előnyei a festéssel szemben 

Elektrosztatikus festékszórás technológiája 

Elektrosztatikus festés és porbevonás 

   

6.1.2. Elektroforetikus festékszórás technológiája    39 óra 

Elektroforetikus festési eljárás 

Elektroforetikus festési eljárás eszközei, gépei és berendezései 

Elektroforetikus festési eljárás elvi alapjai 



 

 539. 

Elektroforézis munka folyamata 

Elektrolízis munka folyamata 

Elektroozmózis munka folyamata 

Elektroforetikus festékek 

Az elektroforetikus festés technológiája 

Oxidmentesítés (fémtiszta felület szükséges az eljáráshoz) 

Zsírtalanítás 

Foszfátozás 

Öblítés, forró vízben 

Öblítés, hideg vízben 

Elektroforetikus bevonás 

Öblítés hideg vízben 

Szikkasztás (levegőn) 

A festékréteg „beégetése‖ (mesterséges szárítás) 

Az elektroforetikus festés előnyei és hátrányai 

Elektroforetikus festősor 

Elektroforetikus festés munkavédelmi előírásai 

   

6.1.3. Közúti járművek festése, fényezése     39 óra 

Személy gépkocsik gyári festése, fényezése 

A gyári fényezés műveletei 

Gyári bevonatrendszer elemei 

Autóbuszok festése, fényezése 

Szakmai számítások: (fényezendő felületek méret meghatározása, szükséges 

anyagmennyiségek kiszámítása) 

Tehergépkocsik festése 

Kerékpárok és motorkerékpárok festése 

Járművek javító festése 

Bevonatrendszer javítása 

Felület-előkészítés 

Alapozó festés 

Tapaszolás, tapaszcsiszolás 

Alapzománc vagy töltőzománc felhordása 



 

 540. 

Színkeverés javító fényezés estén 

A helyes színárnyalat meghatározása 

A színállítás szabályai 

Árnyalás, hozzáfényezés 

Előkészítés árnyaláshoz 

A hozzáfényezés módszerei 

Hozzáfényezés kétrétegű metálfényezés esetén 

Hozzáfényezés háromrétegű effekt-lakkbevonat esetén 

Fényezési hibák 

Műanyag felületek fényezése 

A járműveken használatos műanyagok fajtái és azok tulajdonságai 

Hőre lágyuló műanyagok: pl. polikarbonát, polietilén, poliamid, PVC, ABS 

Hőre keményedő műanyagok: pl. Epoxi gyanták, telítetlen poliészter gyanták 

A műanyag elemek fényezésének munkafolyamata 

Bevonatrendszer műanyag felületen 

Új, natúr műanyag elem fényezése 

 Szakmai számítások: (fényezendő felületek kiszámítása, anyagszükséglet és 

veszteség meghatározása) 

  

6.1.4. Kiegészítő és díszítő polírozás, helyi javítások technológiái 38 óra 

Dekorációs fényezés 

Matricák és feliratok 

Szakrajzi feladatok. (feliratok, sablonok készítése) 

Kiegészítő és díszítő festés technológiája 

Színterv készítése 

A díszítő, egyedi (design) kialakítás technológiái 

Air-brus szórópisztoly 

Polírozás 

A polírozással javítható hibák (mattulás, narancshéj-szerű bevonat, festék 

megfolyás, krétásodás, foltosodás, átporzás, apró szilárd szennyezőanyagok a 

bevonatban) 

Csiszoló- és polírozó anyagok 

Polírozó anyagok összetétele, felépítése 
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A polírozás munkafolyamata 

Polírozó eszközök 

Mattító rendszerek 

Polírozó anyagok 

Felületvédők 

SMART javítás 

SMART javítás alkalmazhatóságának feltételei 

A sérülés egy törésvonalhoz 10 cm-nél közelebb van 

A sérülés a jármű könnyen hozzáférhető felületén van 

A teljes javítandó felület max. A4 méretű (20 cm x 30 cm) 

A színtelen lakk árnyalásra kerül a javítási felületen belül 

A javítás nem tart 90 percnél tovább 

UV Gyors alapozó használata 

 

10483-12 Általános vállalkozási feladatok / Vállalkozási ismeretek 

15,5 óra 

0,5 óra / hét 

6.1.2. Marketing tevékenység      2 óra 

Saját tevékenység részletes ismerete 

Hirdetési formák kidolgozása, közzétételi lehetőségek meghatározása 

Közzétételi lehetőségek kivitelezéséhez megvalósítási lépések 

Szakkiállításokon történő részvétel fontossága, a megjelenési design kialakítása 

Szakvásárokon való részvétel, fontossága, a minőségi megjelenés fogalma 

Sikeres vállalkozáshoz szükséges információforrások fellelése (internet, 

közvélemény kutatás, szakfolyóiratok, üzem és gyárlátogatások, felmérések 

készítése, piackutatás  stb.) 

Technológiai változások követése, megújulási készség, megújulás fontossága 

Piackövetés szükségességének megítélése 

 

6.1.3. Kapcsolattartási gyakorlatok      2 óra 

Kapcsolattartás formáinak ismerete 

Kapcsolattartás írásban, a kapcsolattartás dokumentumainak formája, tartalma 



 

 542. 

Kapcsolattartás szóban, hivatalos, személyes, baráti kapcsolattartási formák, 

ezek használatának megválasztása 

Egyéb kommunikációs csatornákon keresztül történő kapcsolattartás 

Alapvető kommunikációs gyakorlatok végzése, begyakorlása (pl. reklamáció 

intézése a garanciális feltételek figyelembevételével, üzleti kapcsolatépítő 

megbeszélés  stb.) 

 

Dokumentumok kitöltése      11,5 óra 

Számlaformátumok megismerése 

A készpénzes számlatömb felépítése, nyomtatványtípusa, sorszámozása 

A készpénzes számlatömbben található információk fontossága, tartalmi 

irányultsága (a számlakibocsátó, a vevő adatai, a számlázott termék vagy 

szolgáltatás adatai, dátumok) 

Az átutalásos számlatömb felépítése, nyomtatványtípusa, sorszámozása, 

példányszáma 

Az átutalásos számlatömbben található információk tartalmi irányultsága 

Elektronikus számla formátuma, tartalmi elemei, kitöltésének szabályai, 

archiválása 

Elektronikus számla kibocsátás, aláírás 

Rontott számla érvénytelenítése (sztornírozás) 

Szállítólevél nyomtatványtípusa, kitöltésének fontossága, példányszáma, 

átvétel igazolásának módja 

Készpénzes számlakitöltési gyakorlatok különböző tételekhez 

Átutalásos számlakitöltési gyakorlatok különböző tételekhez 

Elektronikus számlakitöltő gyakorlatok, számlaarchiválás 

  

 

Gyakorlatok 

 

10482-12 Járműfényező feladatai / A felület előkészítés, fényezés 

434 óra 

14 óra / hét 

 

Kittfelhordások       36 óra 



 

 543. 

Kittelő anyagok felhasználásra történő előkészítése 

Javított felületre kitt felhordása 

Üvegszál erősítésű poliészter kitt felhordása 

Simító kittelés végzése 

Szóró kittelés anyagának előkészítése 

Szóró kittelés végzése 

Tapaszolás (kittelés), töltő alapozás technológiája (folt, kés, ecset, szóró) 

Kittelési technológiák elsajátítása 

Kézi és gépi kittelések végzése járműkarosszériákon, javításra szoruló 

karosszéria elemeken 

A tapaszrétegek számának meghatározása 

A tapaszolás technológiája szerinti megkülönböztetése 

Folt- vagy előtapaszolási technológia végrehajtása 

Késtapaszolás és ecsettapaszolás végzése 

Töltőalapozó használata 

Tapaszadagoló használata 

Kittek előkészítése felhordásra 

Kézzel (kézi szerszámokkal) történő kittfelhordás technológiája 

Szóró kittelés technológiája 

Töltőalapozás technológiája 

  

Kittcsiszolások        65 óra 

Kittcsiszolás technológiája 

Kittelt felület csiszolása, egyenetlenségek, karcmentességek ellenőrzése 

Kittelt felületek csiszolása, majd tisztítása (zsírtalanítás, portalanítás). 

Szórókittelt felületek csiszolása, majd tisztítása (zsírtalanítás, portalanítás). 

Csiszolási technológiák elsajátítása 

Az oszcillációs és a vibrációs géppel történő tapaszcsiszolás  

A körtányéros (rotációs) csiszológéppel történő tapaszcsiszolás 

Az excenter csiszolóval történő tapaszcsiszolás 

A tapaszcsiszolás minőségi ellenőrzése 

Kézi és gépi csiszolások végzése járműkarosszériákon, javításra szoruló 

karosszéria elemeken 

Felületek előkészítése megmunkálásra 



 

 544. 

Tapaszcsiszolás 

Csiszolóanyagok, csiszolóeszközök 

Száraz tapaszcsiszolás: gyors eljárás és nincs korróziós veszély 

Nedves tapaszcsiszolás: a legsimább felület érhető el vele, de lassú eljárás 

Kézi tapaszcsiszolás: gyorsabb, termelékenyebb eljárás 

A tapaszcsiszolás minőségi ellenőrzése: szemrevételezéssel, tapintással, 

jelzőfesték használatával történhet 

   

Kitakarások        65 óra 

A takarás szükségessége 

Takaróanyagok alkalmazása 

Maszkoló papír 

A fordított maszkolási technológia (elem széle) 

Maszkoló szalagok típusai és felhasználásuk 

Különleges maszkoló anyagok (szivacs, szalag) és alkalmazásuk  

Kitakarást végez  

Kitakarás elvégzésének munkafolyamata 

Kitakarások és fedések végzése fényezési művelet előkészítése során 

Polírozás előtt műanyag felületek maszkolása 

Polírozás után maszkok, pasztamaradványok eltávolítása 

Kőfelverődés készítéséhez kiragasztások elvégzése 

A kitakarás maszkjának eltávolítása 

Járművek fényezni nem kívánt elemeinek védelme a fényezés során keletkező 

szennyeződésektől kitakarással 

   

Előkészítő technológiák alkalmazása    72 óra 

Oxidmentesítés (csiszolás, vagy szemcseszórás) 

Felületek tisztítása (zsír- és pormentesítés) 

Fényezendő felületek csiszolása 

Csiszolt felületek zsírtalanítása, szilikonmentesítése 

Fém- és műanyag felületek fényezésre történő előkészítése 

Melléfényezéshez felületek előkészítése (tisztítás, csiszolás, mattítás, fémre 

kopott felületek szigetelése) 

Csiszolt felületek tisztítása (zsírtalanítás, portalanítás) 

Műanyag alapozások végzése 



 

 545. 

A fémig csiszolt részekre korrózió gátló alapozó felhordási technológiái 

Illesztések tömítése 

A tiszta fémfelületekre alapozó felhordása 

A műanyag hőkezelésének elvégzése (temperálás) 

Előkészítő felületkikészítési és fényezési technológiák 

Műanyag és fafelületek előkészítésének technológiája 

Előkészítő technológiák (felülettisztítás, csiszolás, átmeneti védelem, kittelés, 

kittcsiszolás, töltőalapozás), festékszórási eljárások (kézi, nagynyomású, 

elektrosztatikus, elektroforetikus, stb.) technológiáinak végzése 

Előkészítő technológiák (lúgos lemosás, hőkezelés, műanyag alapozás, kittelés, 

kittcsiszolás, szóró kittelés), festékszórási eljárások (kézi, nagynyomású, 

elektrosztatikus, elektroforetikus, stb.) technológiáinak végzése 

A járművek oldható kötéssel rögzített elemeinek (első és hátsó lökhárítók, 

sárvédők, egyéb szerelhető tartozékok) szerelési műveletei, elemek festékszóró 

állványra történő rögzítése, állványos mozgatás  

A jármű színének beazonosítása, színszám meghatározása 

Festékkeverési receptúra kiválasztása 

Fényezőkabin előkészítése, kezelése 

Fényezőanyagok felhasználásra történő előkészítése 

   

Festékfelviteli eljárások      36 óra 

A szükséges eszközök, gépek előkészítése és üzembe helyezése 

A festés anyagigényének meghatározása 

A festék paramétereinek beállítása, a festék összetevőinek kimérése 

Számítógépes színkeverő szoftver 

Felhasználandó anyagok megszűrése, szín kikeverése 

Mintalemez fújása 

Előkészített felületek színre fújása 

A szórópisztoly szórásképének beállítása, pisztolybeszabályozás 

Szórónyomás beállítása 

Színre fújt felületek ellenőrzései 

Fényezett felületek szárítása 

Dekorációs fényezések készítése 

A szín beazonosítás módszereinek megismerése 



 

 546. 

Kézi és gépi színkeverés technológiájának megismerése, alkalmazása 

Jármű fémfelületek fényezési technológiáinak begyakorlása 

Jármű műanyag felületek fényezési technológiáinak begyakorlása 

Rétegek közötti takarások gondos elvégzése 

Precíziós festékfelviteli eljárások, lakkozás technológiájának begyakorlása, 

végzése  

Kőfelverődés anyagának felhordása 

 

  

Lakkozási technológiák      36óra 

A szükséges eszközök, gépek előkészítése és üzembe helyezése 

A lakkozás anyagigényének meghatározása 

A lakk paramétereinek beállítása, a lakk összetevőinek kimérése 

Felület próbafújása 

A szórópisztoly szórásképének beállítása, pisztolybeszabályozás 

Szórónyomás beállítása 

Előkészített felületek lakkozása 

Színre fújt felületek lakkozása 

Lakkozott felületek szárítása 

Dekorációs fényezések lakkozása 

Jármű fémfelületek lakkozási technológiáinak begyakorlása 

Jármű műanyag felületek lakkozási technológiáinak begyakorlása 

Precíziós lakkfelviteli eljárások, lakkozás technológiájának begyakorlása, 

végzése  

 

Javítási technológiák       72 óra 

A fényezési hibák kijavítása 

Alvázvédelem hibák javítási technológiájának begyakorlása 

Üregvédelem hibák javítási technológiájának begyakorlása 

Járművek javító festése javítási technológiájának begyakorlása 

Bevonatrendszer javítása javítási technológiájának begyakorlása 

A csatlakozó elemeket egyneműsítése (velírozás alkalmazása) 

Teljes bevonatrendszer felújításának javítási technológiájának begyakorlása  

Fényezési hibák javítási technológiájának begyakorlása, melléfényezések 

elvégzése, összepolírozása 



 

 547. 

A hozzáfényezés módszerei javítási technológiái azok megfelelő begyakorlása  

Helyi javítások technológiája 

Karbantartó javítás technológiája 

   

Kőfelverődés elleni és üregvédelmi technológiák   36 óra 

Korróziós károk és azok megakadályozásának módjai technológiák 

begyakorlása és alkalmazása, a technológiák alkalmazása során használt 

szerszámok, anyagok készség szintű használata 

Kőfelverődés elleni védelem technológiák begyakorlása és alkalmazása, a 

technológiák alkalmazása során használt szerszámok, anyagok készség szintű 

használata 

Kőfelverődés elleni védelmek ellenőrzése, vagy javítása 

Alvázvédelemi technológiák begyakorlása és alkalmazása, a technológiák 

alkalmazása során használt szerszámok, anyagok készség szintű használata 

Alvázvédő anyagok használata 

Alváz- és üregvédelem ellenőrizése, majd szükség esetén javítása 

Üregvédelemi technológiák begyakorlása és alkalmazása, a technológiák 

alkalmazása során használt szerszámok, anyagok készség szintű használata 

Az üregvédő anyagok használatának módja 

   

Karbantartási műveletek      16 óra 

A járműfényezés kézi és gépi szerszámai karbantartási ismereteinek 

elsajátítása, a karbantartások elvégzése 

Járműfényezéshez használt kisgépek (csiszoló, szóró, UV, hőlégfúvó) 

karbantartási ismereteinek elsajátítása, a karbantartások elvégzése 

Kéziszerszámok, csiszológépek karbantartása 

Szórópisztolyt tisztít 

Levegőhálózat karbantartási ismereteinek elsajátítása, a karbantartások 

elvégzése 

Elszívó berendezés karbantartási ismereteinek elsajátítása, a karbantartások 

elvégzése 

Fényező, szárító kabin karbantartási ismereteinek elsajátítása, a karbantartások 

elvégzése (szűrőket tisztít, cserél) 

Munkaterületet és eszközöket tisztán tart, karbantart 

Fényezés gépi, kézi berendezéseinek, és kisgépeinek karbantartása 
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Karbantartások folyamán használt anyagok, azok biztonságtechnikájának 

megismerése és alkalmazása  

Festőrobotok 

Környezetvédelmi előírások megismerése és betartása 

A fényezés munkaterületére vonatkozó munka- és környezetvédelmi előírások 

megismerése 

Járműfényező műhely tisztántartásának elvégzése a munka- és 

környezetvédelmi előírások betartása mellett 

 

10483-12 Általános vállalkozási feladatok / Vállalkozás gyakorlata 

62 óra 

2óra / hét 

Témakörök: Óraszám 

Marketing tevékenység 31 óra 

Dokumentumok kitöltése 31 óra 

Összesen: 62óra 

 

Témakörök elemei: 

 

Marketing tevékenység  

 

Szakvásárokon való részvétel, fontossága, a minőségi megjelenés fogalma 

Technológiai változások követése, megújulási készség, megújulás fontossága. 

Piackövetés szükségességének megítélése. 

 

Dokumentumok kitöltése  

Elektronikus számla formátuma, tartalmi elemei, kitöltésének szabályai, 

archiválása. 

Elektronikus számla kibocsátás, aláírás. 

Szállítólevél nyomtatványtípusa, kitöltésének fontossága, példányszáma, átvétel 

igazolásának módja. 

Készpénzes számlakitöltési gyakorlatok különböző tételekhez. 

Átutalásos számlakitöltési gyakorlatok különböző tételekhez. 

Elektronikus számlakitöltő gyakorlatok, számlaarchiválás. 
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Diószegi Sámuel Baptista Szakgimnázium és Szakközépiskola 

 OM 100563  
 

A 

 
FODRÁSZ 

SZAKKÉPESÍTÉSHEZ,  

valamint a(z) 

XXX. SZÉPÉSZET 

ÁGAZATHOZ 

OKJ SZÁM: 54 815 02 

 

 

 

 

H E L Y I P R O G R A M J A 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Készült: 

 
A szakképzési kerettantervekről szóló 30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelet alapján 

 
 

Debrecen 2016. 
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A(z) XXX. SZÉPÉSZET ágazathoz az alábbi szakképesítések tartoznak: 

– Férfi fodrász-borbély 

– Fodrász 

– Szépségtanácsadó 

– Kozmetikus 
 

I. A szakképzés jogi háttere 

A szakképzési kerettanterv 

– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 

– a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény, 
 

valamint 

– az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának 

eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Kormányrendelet, 

– az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 

217/2012. (VIII. 9.) Kormányrendelet, 

– a 54 815 01 Fodrász szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit tartalmazó 

rendelet 
 

II. A szakképesítés alapadatai 

 

A szakképesítés azonosító száma: 54 815 01 

Szakképesítés megnevezése: Fodrász 

A szakmacsoport száma és megnevezése: XIX. Egyéb szolgáltatások 

Ágazati besorolás száma és megnevezése: XXX. Szépészet 

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2 év 

Elméleti képzési idő aránya: 30% 

Gyakorlati képzési idő aránya: 70% 

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 

– 5 évfolyamos képzés esetén: a 10. évfolyamot követően 140 óra, a 11. évfolyamot 

követően 140 óra;  

– 2 évfolyamos képzés esetén: az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra 
 

 

III. A szakképzésbe történő belépés feltételei 

 

Iskolai előképzettség: érettségi végzettség 

Bemeneti kompetenciák: — 

Szakmai előképzettség: — 

Előírt gyakorlat: — 

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek 

Pályaalkalmassági követelmények: nincsenek 

 

 

IV. A szakképzés szervezésének feltételei 

 

Személyi feltételek 
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A szakmai elméleti és gyakorlati képzésben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és 

a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény előírásainak megfelelő végzettséggel rendelkező 

pedagógus és egyéb szakember vehet részt.  

Ezen túl az alábbi tantárgyak oktatására az alábbi végzettséggel rendelkező szakember alkalmazható: 

 

Tantárgy Szakképesítés/Szakképzettség 

Szakmai ismeretek Biológia szakos tanár 

Anyagismeret 

Kémia szakos tanár,  vegyészmérnök 

pedagógus szakképzettséggel (pl. mérnök-tanári 

végzettséggel) 

Alkalmazott biológia Biológia szakos tanár 

Alkalmazott kémia 

Kémia szakos tanár, vegyészmérnök 

pedagógus szakképzettséggel (pl. mérnök-tanári 

végzettséggel) 

Művészeti ismeretek Rajz-, és vizuális kultúra tanár 

Fodrász szakmai gyakorlat 
Műszaki szakoktató (fodrász szakirány), fodrász 

szakképesítés mesterlevéllel 

Munkavédelem és marketing 
Közgazdász tanár (marketing, vagy menedzsment 

szakirány) 

 

 

Tárgyi feltételek 

A szakmai képzés lebonyolításához szükséges eszközök és felszerelések felsorolását a szakképesítés 

szakmai és vizsgakövetelménye (szvk) tartalmazza, melynek további részletei az alábbiak: Nincs. 

 

Ajánlás a szakmai képzés lebonyolításához szükséges további eszközökre és felszerelésekre: Nincs. 

 

 

V. A szakképesítés óraterve nappali rendszerű oktatásra 

A szakgimnáziumi képzésben a két évfolyamos képzés második évfolyamának (2/14.) szakmai 

tartalma, tantárgyi rendszere, órakerete megegyezik a 4+1 évfolyamos képzés érettségi utáni 

évfolyamának szakmai tartalmával, tantárgyi rendszerével, órakeretével. A két évfolyamos képzés első 

szakképzési évfolyamának (1/13.) ágazati szakgimnáziumi szakmai tartalma, tantárgyi rendszere, 

összes órakerete megegyezik a 4+1 évfolyamos képzés 9-12. középiskolai évfolyamokra jutó ágazati 

szakgimnáziumi szakmai tantárgyainak tartalmával, összes óraszámával. 
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Szakgimnáziumi képzés esetén a heti és éves szakmai óraszámok: 

 

évfolyam heti óraszám  éves óraszám  

9. évfolyam 11 óra/hét 396 óra/év 

10. évfolyam 12 óra/hét 432 óra/év 

Ögy.  140 óra 

11. évfolyam 10 óra/hét 360 óra/év 

Ögy.  140 óra 

12. évfolyam 10 óra/hét 310 óra/év 

5/13. évfolyam 31 óra/hét 961 óra/év 

Összesen: 2739 óra 

 

Amennyiben a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 

rendeletben a szakgimnáziumok 9-12. évfolyama számára kiadott kerettanterv óraterve 

alapján a kötelezően választható tantárgyak közül a szakmai tantárgyat választja a 

szakképző iskola akkor a 11. évfolyamon 72 óra és a 12. évfolyamon 62 óra időkeret 

szakmai tartalmáról a szakképző iskola szakmai programjában kell rendelkezni. 

 

évfolyam heti óraszám  éves óraszám  

1/13. évfolyam 31 óra/hét 1116 óra/év 

Ögy  160 óra 

2/14. évfolyam 31 óra/hét 961 óra/év 

Összesen: 2237 óra 

 

(A kizárólag 13-14. évfolyamon megszervezett képzésben, illetve a szakgimnázium 9-12., és ezt 

követő 13. évfolyamán megszervezett képzésben az azonos tantárgyakra meghatározott óraszámok 

közötti csekély eltérés a szorgalmi időszak heteinek eltérő száma, és az óraszámok oszthatósága miatt 

keletkezik!) 
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1. számú táblázat 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként 

 

  

9. 10. 11. 12. 5/13. 1/13. 2/14. 

heti 

óraszám 

éves 

óraszám 

heti 

óraszám 
éves óraszám 

ögy 

heti 

óraszám 
éves óraszám 

ögy 

heti 

óraszám 

éves 

óraszám 

heti 

óraszám 

éves 

óraszám 

heti 

óraszám 

éves 

óraszám ögy 

heti 

óraszám 

éves 

óraszám 

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

A fő szakképesítésre 

vonatkozóan: 

Összesen 4 7 144 252 3 9 108 324 

140 

2,5 6,5 90 234 

140 

3 7 93 217 10 21 310 651 10 21 360 756 

160 

10 21 310 651 

Összesen 11 396 12 432 10 360 10 310 31,0 961 31,0 1116 31,0 961 

11499-12 

Foglalkoztatás II. 

Foglalkoztatás 

II. 
          

 
      

 
        0,5   16      

 
  0,5   16  

11498-12 

Foglalkoztatás I. 

(érettségire épülő 

képzések esetén) 

Foglalkoztatás I.           
 

      
 

        2   62      
 

  2   62  

11812-16 Borbély 

Szakmai 

ismeretek 
0,5   18  0,5   18   0,5   18   0,5   16            

 
        

Anyagismeret       0,5   18   0,5   18                   
 

        

Borbély szakmai 

gyakorlat 
  2  72   3,5 

 
126    1,5 

 
54    1  31           

 
        

11728-16 

Munkavédelem és 

marketing 

 

Munkavédelem 

és marketing 
0,5   18      

 
      

 
                  

 
        

11707-16 Fodrász 

manuális 

alapműveletek 

Szakmai 

ismeretek 
      0,5   18       

 
              0,5   18         

Alkalmazott 

biológia 
1   36      

 
      

 
              1   36         
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Alkalmazott 

kémia 
1   36  1   36       

 
              2   72         

Művészeti 

ismeretek 
0,5   18      

 
      

 
              0,5   18         

Fodrász szakmai 

gyakorlat 1. 
  2  72   1 

 
36      

 
                3 

 
108        

11706-16 Férfi 

frizurakészítés 

Szakmai 

ismeretek 
      0,5   18       

 
              0,5   18         

Művészeti 

ismeretek 
0,5   18      

 
  0,5   18   0,5   16        1,5   54         

Fodrász szakmai 

gyakorlat 2. 
  1  36   4,5 

 
162      

 
                5 

 
180        

11708-16 Fodrász 

vegyszeres 

műveletek 

Szakmai 

ismeretek 
          

 
  1   36   1   31        2   72         

Anyagismeret           
 

  1   36   1   31        2   72         

Fodrász szakmai 

gyakorlat 3. 
  2  72     

 
    5 

 
180    6  186         13 

 
468        

11705-16 Női 

frizurakészítés 

Szakmai 

ismeretek 
          

 
      

 
        2,5   77,5      

 
  2,5   77,5  

Anyagismeret           
 

      
 

        2,5   77,5      
 

  2,5   77,5  

Művészeti 

ismeretek 
          

 
      

 
        1,5   46,5      

 
  1,5   46,5  

Fodrász szakmai 

gyakorlat 4. 
                            21  651          21  651 

11709-16 

Szépségszalon 

üzemeltetése 

Munkavédelem 

és marketing 
                          1   31         1   31  

 

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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MODULOK FELOSZTÁSA ÉVFOLYAMONKÉNT 

 

9. Évfolyam 

 

ELMÉLET 

11812-16 Borbély modul 

7. Szakmai ismeretek tantárgy 18 óra 

Heti 0.5 óra 
 

7.1. A tantárgy tanításának célja 
A férfi fodrász-borbély szakma gyakorlásához szükséges anatómiai és szakmai  ismeretek 

elsajátítása. 

 

7.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
Közismereti biológia, Anyagismeret, Borbély szakmai gyakorlat 

 

7.3. Témakörök 

7.3.1. Sejttan, szövettan 10 óra 
A sejt fogalma, sejtalkotók és jellemzőik 

A sejthártya felépítése és jellemzői 

Transzport-folyamatok a sejthártyán keresztül 

A citoplazma felépítése és jellemzése 

Hámszövetek 

Kötő-, és támasztószövetek 

Izomszövetek 

Idegszövet 

 

7.3.2. A mozgás szervrendszere 2 óra 
Az emberi szervezet felépítése, szervrendszerei 

A mozgás szervrendszerének passzív része: csontok, koponyacsontok, varratok, koponya 

rendellenességek, koponyaformák 

A csontok összekapcsolódásának módjai 

A mozgás szervrendszerének aktív része, izmok, a fej és arc izmai 

 

7.3.3. A bőr és függelékeinek anatómiája, élettana 6 óra 
A bőr rétegei és jellemzésük 

A bőrben lejátszódó biokémiai és biofizikai folyamatok 

A bőr funkciói 

A bőr függelékei és jellemzésük, részletese a szőrszál anatómiája, élettana 

 

11728-16 Munkavédelem és marketing 

 

8. Munkavédelem és marketing tantárgy 18 óra/ 
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Heti 0.5 óra 
 

8.1. A tantárgy tanításának célja 
Munka-, környezet-, és tűzvédelmi feladatok megismerése a biztonságos munkavégzés érdekében. 

Alapvető elsősegély-nyújtási feladatok ismerete. Marketing alapismeretek elsajátítása a 

szolgáltatás, értékesítés érdekében. 

 

8.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
 

 

8.3. Témakörök 

8.3.1. Munkavédelem 3 óra 
Munkavédelem fogalma, területei 

Munkavédelmi alapfogalmak 

Szolgáltatással kapcsolatos munkavédelmi ismeretek 

Balesetvédelem 

 

8.3.2. Környezetvédelem 2 óra 
Szolgáltatás során keletkezett hulladékok és kezelésük 

Környezettudatos munkavégzés, munkakörnyezet kialakítása 

 

8.3.3. Tűzvédelem 2 óra 
Tűzvédelem fogalma, területei, tűzvédelmi osztályok 

Tűzvédelmi szabályok az üzletben 

Az anyagok tárolására vonatkozó tűzvédelmi szabályok 

 

8.3.4. Elsősegély-nyújtás 3 óra 
Elsősegély-nyújtás fogalma, területei 

A szolgáltatás során előforduló balesetekkel kapcsolatos elsősegély-nyújtási szabályok 

 

8.3.5. Marketing 8 óra 
Marketing fogalma, területei 

Tevékenységhez kapcsolódó marketing tevékenységek: online és offline hirdetések, 

árképzés, vevőkör kialakítása 

 

11707-16 Fodrász manuális alapműveletek modul 

Heti 1 óra 

9. Alkalmazott biológia tantárgy 36 óra 
 

9.1. A tantárgy tanításának célja 
A szakmai ismeretek tantárgy tanulásához szükséges alapismeretek elsajátítása. 

 

9.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
Közismereti biológia, Szakmai ismeretek, fodrász szakmai gyakorlat 1. 

 

9.3. Témakörök 

9.3.1. Sejttan, szövettan 12 óra 
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Az emberi sejt felépítése  

Szövettan: hámszövetek, kötőszövetek, támasztószövetek, izomszövetek, idegszövet 

A mozgás szervrendszere: koponya csontjai, varratai; törzs csontjai, ízületi összeköttetései 
Izomrendszer: a fej és a nyak izmai 

A keringés szervrendszere: kis vérkör, nagy vérkör; vérzéscsillapítás, véralvadás 

folyamata; nyirokrendszer felépítése és feladata 
 

9.3.2. A bőr és függelékeinek anatómiája, élettana  12 óra 
A bőr anatómiai felépítése: hámréteg, irharéteg, bőralja jellemzése 

A hámban lejátszódó biofizikai, biokémiai folyamatok, a fehérjék és a keratinok típusai, 

tulajdonságai, valamint a melaninok típusai, tulajdonságai 

A bőr vérerei és idegei 

A bőr mirigyei: verejtékmirigyek, faggyúmirigy 

A bőr függelékei: a szőrtüsző, és a haj vagy szőr (később külön fejezet) 

A bőr élettana, funkciói: a bőr védelmi szerepe, a bőr kiválasztó szerepe, a bőr hő 

szabályozó szerepe, a bőr légző szerepe, a bőr érző szerepe, a bőr felszívó szerepe 

A haj; a szőr elnevezése testtájanként; a szőrzet funkciója; a szőrzet csoportosítása 

A haj és a szőrzet kialakulása; a haj és a szőrszál felépítése 

A hajszál tulajdonságai; a hajban található kémiai kötések; a hajváltás folyamata 

Hajrendellenességek: hajhullás. őszülés; hajszál elváltozások, hajszál betegségek 

Az életkorok és évszakok hatása a hajra 
 

9.3.3. Diagnosztizálási alapok 12 óra 

Diagnosztikai alapok: elemi elváltozások, tünettan; alap bőrtípusok 

Gyulladás, allergia fogalma, fajtái, stb. 

Fertőző bőrbetegségek: vírus okozta, baktérium okozta, gomba okozta megbetegedések 

A bőr pigment-rendellenességei  

Szövetszaporulatok: hám eredetű, irha és bőralja eredetű, öregkori daganatok, anyajegyek, 

és azok csoportosítása és felismerése  

Foglalkozási megbetegedések a fodrászatban (mozgásszervi és érrendszeri 

megbetegedések) 
 

10. Alkalmazott kémia tantárgy 36 óra 

Heti 1 óra 
 

10.1. A tantárgy tanításának célja 
A Fodrász szakmai gyakorlat, valamint Szakmai ismeretek tantárgyak tanulásához szükséges 

elméleti alapok elsajátítása. 

 

10.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
Közismereti kémia, Fodrász szakmai gyakorlat 1., Szakmai ismeretek 

 

10.3. Témakörök 

10.3.1. Kémiai alapismeretek 6 óra 

Kémiai alapfogalmak: anyagi részecskék (elemi és kémiai részecskék), kémiai kötések, 

anyagi változások (fizikai, kémiai változások), anyagi halmazok (homogén, heterogén, 

kolloid rendszerek), oldatok, oldódás, telített, telítetlen, túltelített oldatok. Oldatok 

összetétele (tömeg-, térfogat- és vegyes-százalék számítása). Kozmetikumok, mint anyagi 

rendszerek (gélek, emulziók, habok, szuszpenziók, aeroszolok a fodrászatban).  
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 A víz fizikai és kémiai tulajdonságai, hidratáció, a vízkeménység és jelentősége a 

fodrászatban, a pH érték fogalma, a pH jelentősége, indikátorok szerepe a fodrászatban, 

hidrolízis 
 

10.3.2. Fodrászipari eszközök anyagai 6 óra 
A fodrászipari eszközök anyagai: a fémek szerkezete, reakcióképessége, a fémek korróziója, a 

korrózió elleni védekezés módszerei, ötvözés, vas, alumínium, műanyagok, természetes 

anyagok, textíliák 

 

10.3.3. Vérzéscsillapítók fertőtlenítők 6 óra 

Vérzéscsillapítók: a vérzéscsillapító anyagok hatása, képviselőik jellemzői,  

Fertőtlenítőszerek: alkalmazás szerinti felosztása, hatás szerinti felosztása, kémiai 

felépítés szerinti felosztása; antiszeptikumok, bőrfertőtlenítők fajtái, dezinficiensek, 

eszközfertőtlenítők, helyiség fertőtlenítők 
 

10.3.4. Alkoholok és alkoholtartalmú készítmények 6 óra 
Alkoholok és származékaik: alkoholok jellemzése, etanol élettani hatása, a bőrre gyakorolt 

hatása, alkalmazása a szépészetben; többértékű alkoholok képviselői, bőrre gyakorolt hatásuk, 

alkalmazásuk a szépészetben, zsíralkoholok képviselői, bőrre gyakorolt hatásuk, alkalmazásuk a 

szépészetben 

 

10.3.5. Fodrászipari készítmények és alapanyagaik 12 óra 
Illatosítók csoportosítása: természetes, mesterséges; hatásaik; fontosabb képviselőik 

Alkoholtartalmú készítmények: arcvizek, arcszeszek, hajvizek, hajszeszek 

Konzerválószerek és anyagaik: avasodást gátlók, penészedést gátlók, erjedést és rothadást 

gátlók 
Púderek, hintőporok: púderek, hintőporok alapanyagai, csoportosításuk, felhasználásuk 

Hajrögzítők: nyákanyagok, hajrögzítő készítmények: oldatok, gélek, habok, aeroszolok, 

hajlakkok, waxok és egyéb készítmények  
 

 

11. Művészeti ismeretek tantárgy 18 óra 

Heti 0.5 óra 
 

11.1. A tantárgy tanításának célja 
A fodrász szakmát befolyásoló korok, stílusok, stílusjegyek ismerete. 

 

1.1. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
Rajz és vizuáliskultúra, Fodrász szakmai gyakorlat 1., Szakmai ismeretek 

 

1.2. Témakörök 

1.2.1. Szabadkézi rajz 18 óra 
Alapozó rajzgyakorlatok 

Egyenes és ívelt vonalgyakorlatok 

Tónus-és vonalgyakorlatok (fény-árnyék) 

Alaptestek perspektivikus ábrázolása 

Kompozíció síkban és térben 

Az emberi fej 
Az emberi fej alapvető arányai, az emberi fej képletei 
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Arcelemek: szem, száj, orr, fül rajzolása 

Hullámos hajviseletek 

Haj rajzolása, alapképletek rajza, kombinálása 

Vonalas, tónusos ceruzarajz 

Hullám, lokni és a hajfonat tónusos rajza: marcellhullám, hullámok, stb. 

Férfi bajusz-és szakállformák 

Angol, francia, Jávor, pödrött bajuszok rajza 

Férfi halántékfazon, oldalszakáll 

Klasszikus és modern szakállformák 

Férfi klasszikus hajviselet: angol hajviselet, Hindenburg hajviselet 
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12. Művészeti ismeretek tantárgy 18 óra 

Heti 0.5 óra 
 

12.1. A tantárgy tanításának célja 
A fodrász szakma gyakorlásához szükséges frizura-tervezési és korok, stílusok és stílusjegyek 

ismeretének elsajátítása. 

 

12.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
Rajz-, és vizuáliskultúra, Szakmai ismeretek, Fodrász szakmai gyakorlat 2. 

 

12.3. Témakörök 

12.3.1. Szabadkézi rajz 18 óra 

Arcformák 

,,Ideális‖ ovális arcforma 

Kerek arc 

Keskeny, hosszúkás arc 

Háromszög alakú arc 

Színtan 

Fekete- fehér és színes ábrázolások 

Női hajviseletek: egyszerű rövid női hajviselet elől és oldalnézetből 

Modern női nappali hajviselet 

Alkalmi hajviseletek, feltűzött-konty hajviselet 
 

 

GYAKORLAT 

11812-16 Borbély modul 

 

13. Borbély szakmai gyakorlat tantárgy 72 óra 

Heti 2 óra 
 

13.1. A tantárgy tanításának célja 
A férfi fodrász-borbély szakma gyakorlásához szükséges ismeretek, kompetenciák elsajátítása. 

 

13.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
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Közismereti biológia, Közismereti kémia, Anyagismeret, Szakmai ismeretek, Munkavédelem és 

marketing 

 

13.3. Témakörök 

13.3.1. Munka-, a balesetvédelem 6 óra 
Munka-, és balesetvédelem, munkaruha, védőfelszerelés, hulladékkezelés 

Munkanapló vezetésének szabályai 

Elsősegély-nyújtás, személyes higiénia és az üzlet higiéniája 

Fertőtlenítés: eszköz-, helyiség-, felület-, bőr-, textíliák fertőtlenítése 

A különböző munkafolyamatokhoz szükséges eszközök megismerése 
 

13.3.2. Vendégfogadás, vendégkártya 14 óra 
Vendégfogadás: szolgáltatás előtti kommunikáció, a vendég beterítése a szolgáltatáshoz, a 

környezet előkészítése a zavartalan munkavégzéshez  

Etikai kódex a fodrászatban 

A férfi fodrász-borbély és a fodrász feladatai, hatásköre, kötöttség nélkül, kötöttséggel, 

szakmai tanfolyamok után végezhető feladatok 

A hatáskör túllépés veszélyei 
 

13.3.3. Kommunikáció és szolgáltatásetika 52 óra 
Alapvető kommunikációs ismeretek és szabályok a fodrász szalonban: telefonos és szalon etikett, 

kommunikáció az üzletben, szituációs gyakorlatok különböző kommunikációs helyzetekre 

Vendégtípusok, személyiségtípusok 

Információkérés a szolgáltatás sajátosságainak figyelembe vételével 
 

11707-16 Fodrász manuális alapműveletek modul 

14. Fodrász szakmai gyakorlat 1. tantárgy 72 óra 

Heti 2 óra 
 

14.1. A tantárgy tanításának célja 
A fodrász szakma gyakorlásához szükséges kompetenciák, készségek elsajátítása. 

 

14.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
Szakmai ismeretek, Alkalmazott biológia, Alkalmazott kémia, Művészeti ismeretek 

 

14.3. Témakörök 

14.3.1. Vizes és száraz hajformázás 72 óra 

Marcell vízhullám kialakítása babafejen 

Helyes eszközválasztás 

A művelethez megfelelő hajhosszal és mennyiséggel rendelkező babafej, tartóval 

Marcell fésű, hullám csipesz, csipesz, vizező, fixáló termék 

A hullám irányának, formájának meghatározása 

Választékkészítés 

Kezdőhullám kialakítása: mindig hátrafelé indul a hullám 

Hullámvölgy, hullámél kialakítása, összekötése: kétujjnyi széles, max. 4cm. távolság 

alakuljon ki a két hullám él között 

A fennmaradó haj kontúrok esztétikus kialakítása, tincsezése 

A hibák felismerése és kijavítása. 
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Helyes eszközválasztás (bontó fésű - 7 1/2Matador -, stíl fésű, berakó csavarók - méret és 

hossz szerint, csak műanyag - berakó csipeszek, hajkefék, berakó tűk, hajtűk, hajrögzítők, 

lekötő háló, hajlakk, hajfény olaj, stb. 

A csavarók, csipeszek helyes és szükséges elhelyezése 

A hibák felismerése és kijavítása, korrigálása 

Száraz haj formázása 

Technológiai ismeretek elsajátítása (lapos, spirál csavarás, krepp, stb.) 

Főn hullám 

Hajszárítóval, kézzel, különböző fésű, kefék segítségével történő hajformázás 7-9 soros, 

egyoldalú kefe és különböző keresztmetszetű körkefékkel 
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8. Fodrász szakmai gyakorlat 2. tantárgy 36 óra 

Heti 1 óra 
 

8.1.A tantárgy tanításának célja 
A fodrász szakma gyakorlásához szükséges kompetenciák és készségek elsajátítása. 

 

8.2.Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
Szakmai ismeretek, Művészeti ismeretek, Alkalmazott kémia 

 

8.3.Témakörök 

8.3.1. Munka-, és balesetvédelem 4 óra 
Munka-, és balesetvédelem, munkaruha, védőfelszerelés, hulladékkezelés 

Munkanapló vezetésének szabályai 

Elsősegély-nyújtás, személyes higiénia és az üzlet higiéniája 

Fertőtlenítés: eszköz-, helyiség-, felület-, bőr-, textíliák fertőtlenítése 

A különböző munkafolyamatokhoz szükséges eszközök megismerése 
 

8.3.2. Vendégfogadás, vendégkártya 6 óra 
Vendégfogadás: a szolgáltatás előtti kommunikáció, a vendég beterítése a szolgáltatáshoz, a 

környezet előkészítése a zavartalan munkavégzéshez  

Etikai kódex a fodrászatban 

A férfi fodrász-borbély és a fodrász feladatai, hatásköre, kötöttség nélkül, 

kötöttséggel, szakmai tanfolyamok után végezhető feladatok 

A hatáskör túllépés veszélyei 
 

8.3.3. Kommunikáció és szolgáltatásetika 26 óra 
Alapvető kommunikációs ismeretek és szabályok a fodrász szalonban: telefonos és szalon 

etikett, kommunikáció az üzletben, szituációs gyakorlatok különböző kommunikációs 

helyzetekre 

Vendégtípusok, személyiségtípusok 

Információkérés a szolgáltatás sajátosságainak figyelembe vételével 
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9. Fodrász szakmai gyakorlat 3. tantárgy 72 óra 

Heti 2 óra 



 

 562. 

 

9.1.A tantárgy tanításának célja 
A fodrász szakma gyakorlásához szükséges kompetenciák és készségek elsajátítása. 

 

9.2.Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
Szakmai ismeretek, Anyagismeret, Alkalmazott kémia, Művészeti ismeretek 

 

9.3.Témakörök 

9.3.1. Dauercsavarás babafejen 72 óra 

Dauer csavarás egész fejen – babafejen, vegyszer használata nélkül 

Munkatervezés 

Eszközfertőtlenítés 

Baleset- és munkavédelmi ismeretek 

Helyes eszközválasztás (bontó fésű - 7 1/2Matador - , stíl fésű, átmérőben és 

hosszúságban különböző műanyag dauer csavarók, dauer tűk, dauer papír, vizező) 

Csavarási technikák ismerete (lapos, spirál csavarás, ikercsavarás, kétrétegű csavarás, 

egyébcsavarási technikák) 

Különböző csavarók tulajdonságainak ismerete és alkalmazása (pl.: papiloten, piskóta, 

stb.) 

Különböző csavarási formák ismerete, alkalmazási lehetőségei (hagyományos, 

formadauer, tő- és utándauer, részdauer, spiráldauer, stb.) 

A komplex művelet gyakoroltatása 

A hibák felismerése, kijavítása 
 

10. Évfolyam 

 

ELMÉLET 

11812-16 Borbély modul 

1. Szakmai ismeretek tantárgy 18 óra 

Heti 0.5 óra 
 

1.1. A tantárgy tanításának célja 
A férfi fodrász-borbély szakma gyakorlásához szükséges anatómiai és szakmai  ismeretek 

elsajátítása. 

 

1.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
Közismereti biológia, Anyagismeret, Borbély szakmai gyakorlat 

 

1.3. Témakörök 

1.3.1. Diagnosztizálás, rendellenességek 6 óra 
Diagnosztizálás fogalma, szubjektív és objektív tünetek 

A hajas fejbőr és az arcbőr diagnosztizálása, bőrtípusok 

Férfi arcbőr jellemzői, ápolása 

Rendellenességek: faggyútermelés, szaruképzés, hidratáció, keringési rendellenességek, 

szőrnövési és hajrendellenességek, elemi elváltozások, szövetszaporulatok 
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1.3.2. Hajmosás, száraz haj formázása 5 óra 
A hajmosás célja, fajtái, munkafolyamata 

Problémás haj és fejbőr ápolása 

Száraz haj formázás: főnhullám 

 

1.3.3. Szerszámismeret 1 óra 
Munkafolyamathoz szükséges szerszámok: borotválás, hajvágás, hajszárítás eszközei, azok 

tulajdonságai, szerszámfogások 

 

1.3.4. Borotválás, arcszőrzet formázása, bajusz-, és szakállformák 6 óra 
A borotválás munkafolyamata 

Arcszőrzet formázása 

Klasszikus és modern bajusz-, és szakállformák 

 

2. Anyagismeret tantárgy 18 óra 

Heti 0.5 óra 
 

2.1. A tantárgy tanításának célja 
A férfi fodrász-borbély szakma gyakorlásához szükséges anyagok, anyagcsoportok, hatóanyagok 

megismerése. 

 

2.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
Közismeretei kémia, Szakmai ismeretek, Borbély szakmai gyakorlat 

 

2.3. Témakörök 

2.3.1. Víz és hajmosó anyagok 4 óra 
A víz fizikai és kémiai tulajdonságai, kémhatás, pH 

Vízkeménység, vízlágyítás 

Hajmosó anyagok: tenzidek, porsamponok anyagai, gyógy-hatású anyagok 

 

2.3.2. Vérzéscsillapítók 2 óra 
Véralvadást elősegítő anyagok 

Összehúzó anyagok 

 

2.3.3. Fertőtlenítés és anyagai 4 óra 
Fertőzés és fertőtlenítés fogalma 

A fertőtlenítő hatás fokozatai 

Fertőtlenítő eljárások csoportosítása 

Fertőtlenítőszerek csoportosítása alkalmazási terület és hatásmechanizmus szerint és 

jellemzésük  

 

2.3.4. Borotválás anyagai 4 óra 
Borotvaszappanok, borotvakrémek, borotvahabok és anyagaik 

Utókezelők fajtái: arcvizek, arcszeszek, habok, gélek, krémek és jellemzőik 

 

2.3.5. Szerszámok anyagai 4 óra 
A fodrászatban alkalmazott fémek jellemzői 
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Természetes és mesterséges eredetű műanyagok fodrászipari alkalmazása és jellemzőik 

Természetes eredetű anyagok fodrászipari alkalmazása és jellemzőik 
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3. Szakmai ismeretek tantárgy 18 óra 

Heti 0.5 óra 
 

3.1. A tantárgy tanításának célja 
A fodrász szakma gyakorlásához szükséges elméleti ismeretek elsajátítása. 

 

3.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
Alkalmazott biológia, Fodrász szakmai gyakorlat 1., Alkalmazott kémia 

 

3.3. Témakörök 

3.3.1. Hajmosás, vizes és száraz hajformázás 12 óra 
Hajmosás, vizes és száraz haj formázása 

A haj diagnosztizálása; a haj és a fejbőr vizsgálata; a haj vastagsága; a haj minősége; a haj színe; a 

haj növekedési iránya 

A vendég kívánsága 

Hajmosás: elsőmosás, tisztítómosás, gyógy-mosás, gyorsmosás, szárazmosás, 

szeszbedörzsölés 
Fejmasszázs 

A haj táplálása és védelme 

Azonnal ható hajápoló szerek 

Fokozatosan, kúraszerűen ható hajápoló szerek 

Vizes haj formázása (marcell-hullám, csavarók, csipeszek elhelyezése); főnhullám: 

hajszárítóval, kézzel, különböző fésű, kefék segítségével történő hajformázás 7-9 soros 

egyoldalúkefe és különböző keresztmetszetű körkefékkel 

Száraz haj: Technológiai ismeretek (lapos, spirál csavarás, krepp, stb.) 
 

3.3.2. Borotválás 6 óra 
A borotváláshoz szükséges eszközök és anyagok 

Eszközfertőtlenítés 

Az arc diagnosztizálása borotváláshoz 

A bőrtípus megállapítása 

Szőr növekedési irányának megállapítása 

Elváltozások az arcbőrön 

Borotválás munkafolyamata 

Arcszőrzet fazonok, bajusz és szakállformák 

Arcszőrzet festése és színezése 
 

4. Alkalmazott kémia tantárgy 36 óra 

Heti 1 óra 

 

4.1. A tantárgy tanításának célja 
A Fodrász szakmai gyakorlat, valamint Szakmai ismeretek tantárgyak tanulásához szükséges 

elméleti alapok elsajátítása. 
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4.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
Közismereti kémia, Fodrász szakmai gyakorlat 1., Szakmai ismeretek 

 

4.3. Témakörök 

4.3.1. Fodrászipari készítmények és alapanyagaik 36 óra 
Illatosítók csoportosítása: természetes, mesterséges; hatásaik; fontosabb képviselőik 

Alkoholtartalmú készítmények: arcvizek, arcszeszek, hajvizek, hajszeszek 

Konzerválószerek és anyagaik: avasodást gátlók, penészedést gátlók, erjedést és rothadást 

gátlók 
Púderek, hintőporok: púderek, hintőporok alapanyagai, csoportosításuk, felhasználásuk 

Hajrögzítők: nyákanyagok, hajrögzítő készítmények: oldatok, gélek, habok, aeroszolok, 

hajlakkok, waxok és egyéb készítmények  
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5. Szakmai ismeretek tantárgy 18 óra 

Heti 0.5 óra 
 

5.1. A tantárgy tanításának célja 
A fodrász szakma gyakorlásához szükséges elméleti alapok elsajátítása. 

 

5.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
Alkalmazott biológia, Alkalmazott kémia, Művészeti ismeretek, Fodrász szakmai gyakorlat 2. 

 

5.3. Témakörök 

5.3.1. Hajvágás 4 óra 
A fej területi felosztása, leválasztások, kiemelések 

Vágás-technikák 

Fazonok: homlok-, oldal-, és nyakfazon 

 

5.3.2. Modern klasszikus férfi hajvágás 10 óra 
Modern klasszikus férfi hajvágás 

Diagnosztizálás 

Frizuratervezés 

Hajvágás eszközei, anyagai 

Leválasztások 

Férfi hajvágás: tompavágás, fazonvágás, nyakfazon, fülfazon, átmenet-képzés, 

összevágás 

Modern klasszikus férfi hajvágás és szárítás munkafolyamata 
 

5.3.3. Férfi divathajvágás 4 óra 
A férfi divat hajvágás, szárítás 

Diagnosztizálás 

Frizuratervezés 

Hajvágás eszközei, anyagai 

Leválasztások 

Férfi hajvágás: tompavágás, fazonvágás, nyakfazon, fülfazon, átmenet-képzés, 

összevágás 

A férfi divat hajvágás és szárítás munkafolyamata 

Otthoni tanácsadás 
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GYAKORLAT 

11812-16 Borbély modul 

 

6. Borbély szakmai gyakorlat tantárgy 126 óra 

Heti 3.5 óra 
 

6.1. A tantárgy tanításának célja 
A férfi fodrász-borbély szakma gyakorlásához szükséges ismeretek, kompetenciák elsajátítása. 

 

6.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
Közismereti biológia, Közismereti kémia, Anyagismeret, Szakmai ismeretek, Munkavédelem és 

marketing 

 

6.3. Témakörök 

6.3.1. Diagnosztizálás 22 óra 
Információ-kérés, a vendég kívánsága 

Diagnosztizáláshoz használt eszközök: fésű, hajvastagság mérő, hajvizsgáló kamera 

alkalmazása a diagnosztizálás során 

Diagnosztizálás technológiái: szemre vételezéssel, tapintással, kikérdezéssel, 

hajvastagság-mérővel, hajvizsgáló kamera segítségével 

A hajas fejbőr állapotának felmérése, elváltozásai, problémái, ezek rögzítése a 

vendégkártyán 

A haj keresztmetszetének, vastagságának, egyéb tulajdonságainak vizsgálata a szolgáltatás 

elvégzése szempontjából 

A haj szerkezetének, előéletének szolgáltatást meghatározó szempontjai 
 

6.3.2. Hajmosás 38 óra 
Információ-kérés 

Diagnosztizálás 

Munkafolyamat, technológia meghatározása 

Termékválasztás: a szükséges sampon és balzsam-ápoló termékek kiválasztása a 

diagnózisalapján 

A fodrászatban kezelhető problémákra speciális hatóanyag-tartalmú termékeket alkalmaz: 

korpás, zsíros, száraz fejbőr és haj esetében, stb. 

Eszközfertőtlenítés 

Baleset- és munkavédelmi ismeretek 

Vendég beterítése a szolgáltatás elvégzéséhez szükséges módon 

A hajmosó tál beállítása a vendég számára 

A víz hőfokának beállítása 

A hajmosás lépéseinek elvégzése: tisztító hajmosás, majd a második hajmosás 

Fejmasszírozás alkalmazása különböző technológiákkal: nyugtató, élénkítő, stb. 

A haj és fejbőr ápolásának munkafolyamata: balzsamok, pakolók, maszkok segítségével 

A munkafolyamat komplex gyakoroltatása 

A hibák felismerése és kijavítása 
 

6.3.3. Borotválás 66 óra 
Munkatervezés 



 

 567. 

Baleset- és munkavédelmi ismeretek 

Eszközfertőtlenítés 

Az alkalmazott szolgáltatás szerinti eszközök fertőtlenítése 

Bőrfertőtlenítők, bőrfertőtlenítés 

Információ-kérés 
Diagnosztizálás, arcdiagnosztizálás 

Munkatervezés 

Vendég beterítése a szolgáltatás elvégzéséhez 

Helyes eszközválasztás, a művelethez szükséges eszközök ismerete, használata, 

előkészítése; félpengés borotva, borotvapenge, borotva hab, borotvakrém, ecset, tál, 

kiskendő, vérzéscsillapító, fejtámasz 

A borotva balesetmentes használata, borotvafogások elsajátítása 

A borotválás munkafolyamata 

Helyes habképzés ecsettel 

Az arc borotválása a helyes borotva fogások alkalmazásával 

Szükség szerint ismételt habképzés 

Baleset-, és sérülésmentes munkavégzés 

Bajusz-mentes borotválás elvégzése 

Szőr és habmentes arc kialakítása 

A borotválás utáni arckezelés, arcszesz, hintőpor.. stb. 

A modell hajának megfésülése borotválás után 

A munkafolyamat komplex gyakoroltatása 
A hibák felismerése és kijavítása 

A borotválás vizsgaidőre való begyakoroltatása 

 

Szakáll és bajuszformázás  

Információ-kérés 

Diagnosztizálás, arc és arcszőrzet diagnosztizálás 

Munkatervezés 

Eszközfertőtlenítés 
Baleset- és munkavédelmi ismeretek 

Vendég beterítése a szolgáltatás elvégzéséhez 

Helyes eszközválasztás: a művelethez szükséges eszközök előkészítése: félpengés 

borotva, borotvapenge, hajvágó olló, szakállvágó gép - alátétekkel, borotvahab, 

borotvakrém, ecset, tál, kiskendő, vérzéscsillapító, fejtámasz 

Bajusz és szakállformák meghatározása a történelmi és divatkorok ismeretében 

Bajusz-formák kialakítása, ritkítása ollóval, borotvával 

Szakáll formák kialakítása, ritkítása ollóval, borotvával, szakállvágóval 

Szakáll és bajusz formázása kefékkel és hajszárítóval 

A kialakított formák rögzítése bajuszkötővel, pomádéval, stb. 

 

11707-16 Fodrász manuális alapműveletek modul 

7. Fodrász szakmai gyakorlat 1. tantárgy 36 óra 

Heti 1 óra 
 

7.1. A tantárgy tanításának célja 
A fodrász szakma gyakorlásához szükséges kompetenciák, készségek elsajátítása. 

 

7.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
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Szakmai ismeretek, Alkalmazott biológia, Alkalmazott kémia, Művészeti ismeretek 

 

7.3. Témakörök 

7.3.1. Hajmosás 36 óra 

Információ-kérés 

Diagnosztizálás 

Munkatervezés 

Eszközfertőtlenítés 

Baleset- és munkavédelmi ismeretek 

Vendég beterítése a szolgáltatás elvégzéséhez szükséges módon 

Termékválasztás: a szükséges sampon és balzsam-ápoló termékek kiválasztása a 

diagnózisalapján 

Munkafolyamat, technológia meghatározása 

A hajmosó tál beállítása a vendég számára 

A víz hőfokának beállítása 

Elvégzi a tisztító hajmosást, majd a második hajmosást 

Fejmasszírozást alkalmaz (nyugtató, élénkítő, stb.) 

Elvégzi a haj és fejbőr ápolását (balzsamok, pakolók, maszkok segítségével) 

A problémás eseteknél meghatározza az alkalmazott termékeket 

Problémás fejbőr kezelést végez: korpás, zsíros, száraz fejbőr és haj esetében, stb. 

Vegyszeres műveletek után meghatározza a szükséges sampont és elvégzi a vegyszeres 

munkához a haj mosását 

Színstabilizáló, szerkezetkiegyenlítő ápolókat alkalmaz a vegyszeres műveletek 

befejezéseként 

A munkafolyamat komplex gyakoroltatása 
 A hibák felismerése és kijavítása 

 

11706-16 Férfi frizurakészítés modul 

8. Fodrász szakmai gyakorlat 2. tantárgy 162 óra 

Heti 4.5 óra 
 

8.1. A tantárgy tanításának célja 
A fodrász szakma gyakorlásához szükséges kompetenciák és készségek elsajátítása. 

 

8.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
Szakmai ismeretek, Művészeti ismeretek, Alkalmazott kémia 

 

8.3. Témakörök 

8.3.1. Borotválás 40 óra 
Munkatervezés 

Baleset- és munkavédelmi ismeretek 

Eszközfertőtlenítés 

Az alkalmazott szolgáltatás szerinti eszközök fertőtlenítése 

Bőrfertőtlenítők, bőrfertőtlenítés 

Információ-kérés 

Diagnosztizálás, arcdiagnosztizálás 

Munkatervezés 

Vendég beterítése a szolgáltatás elvégzéséhez 
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Helyes eszközválasztás: a művelethez szükséges eszközök ismerete, használata, 

előkészítése; félpengés borotva, borotvapenge, borotva hab, borotvakrém, ecset, tál, 

kiskendő, vérzéscsillapító, fejtámasz 

A borotva balesetmentes használata, borotvafogások elsajátítása 

A borotválás munkafolyamata 

Helyes habképzés ecsettel 

Az arc borotválása a helyes borotva fogások alkalmazásával 

Szükség szerint ismételt habképzés 

Baleset-, és sérülésmentes munkavégzés 

Bajusz-mentes borotválás elvégzése 

Szőr és habmentes arc kialakítása 

A borotválás utáni arckezelés, arcszesz, hintőpor.. stb. 

A modell hajának megfésülése borotválás után 

A munkafolyamat komplex gyakoroltatása 

A hibák felismerése és kijavítása 

A borotválás vizsgaidőre való begyakoroltatása 

Szakáll és bajuszformázás  

Információ-kérés 

Diagnosztizálás, arc és arcszőrzet diagnosztizálás 

Munkatervezés 

Eszközfertőtlenítés 

Baleset- és munkavédelmi ismeretek 

Vendég beterítése a szolgáltatás elvégzéséhez 

Helyes eszközválasztás: a művelethez szükséges eszközök előkészítése: félpengés 

borotva, borotvapenge, hajvágó olló, szakállvágó gép - alátétekkel, borotvahab, 

borotvakrém, ecset, tál, kiskendő, vérzéscsillapító, fejtámasz 

Bajusz és szakállformák meghatározása a történelmi és divatkorok ismeretében 

Bajusz-formák kialakítása, ritkítása ollóval, borotvával 

Szakáll formák kialakítása, ritkítása ollóval, borotvával, szakállvágóval 

Szakáll és bajusz formázása kefékkel és hajszárítóval 

A kialakított formák rögzítése bajuszkötővel, pomádéval, stb. 
 

8.3.2. Modern klasszikus férfi hajvágás 86 óra 
Információ-kérés 

Diagnosztizálás 

Munkatervezés 

Eszközfertőtlenítés 

Baleset- és munkavédelmi ismeretek 

Vendég beterítése a szolgáltatás elvégzéséhez szükséges módon 

Helyes eszközválasztás; a művelethez szükséges eszközök előkészítése: hajvágó fésűk, 

hajvágó ollók, hajvágógép, nyakszirt kefe, hajvágó kendő, hajvágó csipeszek, vizező, 

hajszárító, lakk, olaj, stb. 

A haj területi felosztása, vezetőpasszé, leválasztások irányai, kiemelési szögek, haj 

körvonala, hajvágási technológiák 

Arcformák, fejformák, koponyaformák 

Arcelemek, koponyaformák korrigálása 

A nyakfazon fajtái, a homlokfazon fajtái, az oldalfazon fajtái 

Oldal- és nyakfazon tisztára borotválása 

Borotva hajvágás, a haj átborotválása 

A modern klasszikus férfi hajvágás, szárítás munkafolyamata 
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A haj vizezése vagy mosása 

A vizes haj fejtetőn történő hosszvágása a kívánt mértékben 

A „0‖ pont meghatározása 

Stuccolással az átmenet kialakítása ollóval 

Hajvágógép használata, átmenet-képzés hajvágó-gép segítségével 

A tarkóhaj és a fejtetőhaj összekapcsolása 

Az oldalhajak átmenetképzése 

Tiszta fül kontúrok kialakítása 

Oldalfazonok kiborotválása 

A komplex művelet gyakoroltatása 

A hibák felismerése, kijavítása 

A modern klasszikus férfi vágás szárítás komplex művelet vizsgaidőre való 

gyakoroltatása 
 

8.3.3. Divatos férfi hajvágás 36 óra 
Információ-kérés 

Diagnosztizálás 

Munkatervezés 
Eszközfertőtlenítés 

Baleset- és munkavédelmi ismeretek 

Vendég beterítése a szolgáltatás elvégzéséhez szükséges módon 

Helyes eszközválasztás; a művelethez szükséges eszközök előkészítése: hajvágó fésűk, 

hajvágó olló, hajvágógép, nyakszirt kefe, hajvágó kendő, hajvágó csipeszek, vizező, 

hajszárító, lakk, olaj, stb. 

A haj területi felosztása, vezetőpasszé, leválasztások irányai, kiemelési szögek, haj 

körvonala, hajvágási technológiák 

Arcformák, fejformák, koponyaformák 

Arcelemek, koponyaformák korrigálása 

A nyakfazon fajtái, a homlokfazon fajtái, az oldalfazon fajtái 

Oldal- és nyakfazon kialakítása szükség esetén 

Az aktuális divat férfi trendeknek megfelelő hajvágás elvégzése az adott technológiák 

és technikák alkalmazásával 

A modern divat férfi frizura kialakítása oly módon, hogy az harmonizáljon a modell 

stílusával, öltözékével, karakterével 

A modern divat férfi frizurával harmonizáló bajusz-, és szakállformák kialakítása 

A komplex művelet gyakoroltatása 

A hibák felismerése, kijavítása 

A divat férfi vágás szárítás komplex művelet vizsgaidőre való gyakoroltatása 

 

ÖSSZEFÜGGŐ SZAKMAI GYAKORLAT 

 

10. évfolyamot követően 140 óra 

 

Az összefüggő nyári gyakorlat egészére vonatkozik a meghatározott óraszám, amelynek keretében az 

összes felsorolt elemet kötelezően oktatni kell az óraszámok részletezése nélkül, a tanulók egyéni 

kompetenciafejlesztése érdekében. 

 

A 10. évfolyamot követő szakmai gyakorlat szakmai tartalma: 

A szakmai tartalom részletes kifejtése hiányzik 
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11. Évfolyam 

 

ELMÉLET 

11812-16 Borbély modul 

1. Szakmai ismeretek tantárgy 18 óra 

Heti 0.5 óra 
 

1.1. A tantárgy tanításának célja 
A férfi fodrász-borbély szakma gyakorlásához szükséges anatómiai és szakmai  ismeretek 

elsajátítása. 

 

1.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
Közismereti biológia, Anyagismeret, Borbély szakmai gyakorlat 

 

1.3. Témakörök 

1.3.1. Tervezés 4 óra 
A munkafolyamatok tervezésének menete: előkészítő-, fő-, és utómunka folyamatok 

 

1.3.2. Férfi hajvágás, klasszikus férfi hajvágás, szárítás 14 óra 
Hajvágás alapfogalmai 

A fej területi felosztása, leválasztások, kiemelések, választékok 

Stuccolás munkafolyamata 

Hajkörvonal, homlok, fül-, és oldalfazonok, nyakfazonok 

Hajvágás munkafolyamata 

Klasszikus hajvágás formái: választékkal készült és választék nélküli forma, 

munkafolyamata 

Klasszikus forma stílusjegyei, formajegyei, kialakítási lehetőségei 

 

2. Anyagismeret tantárgy 18 óra 

Heti 0.5 óra 
 

2.1. A tantárgy tanításának célja 
A férfi fodrász-borbély szakma gyakorlásához szükséges anyagok, anyagcsoportok, hatóanyagok 

megismerése. 

 

2.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
Közismeretei kémia, Szakmai ismeretek, Borbély szakmai gyakorlat 

 

2.3. Témakörök 

2.3.1. Kozmetikumok összetétele 9 óra 
Fodrásziparban alkalmazott kozmetikumok alap-, ható-, és segédanyagai 

 

2.3.2. Ápolóanyagok, hajrögzítők, finish termékek 9 óra 
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Ápolóanyagok fajtái és jellemzésük 

Hajrögzítők anyagai és jellemzésük 

Finish termékek fajtái és jellemzésük 

 

11706-16 Férfi frizurakészítés modul 

3. Művészeti ismeretek tantárgy 18 óra 

Heti 0.5 óra 
 

3.1. A tantárgy tanításának célja 
A fodrász szakma gyakorlásához szükséges frizura-tervezési és korok, stílusok és stílusjegyek 

ismeretének elsajátítása. 

 

3.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
Rajz-, és vizuáliskultúra, Szakmai ismeretek, Fodrász szakmai gyakorlat 2. 

 

3.3. Témakörök 

3.3.1. Képzőművészet alapfogalmai 6 óra 

A képzőművészet alapfogalmai 

Az építészet, mint téralkotó művészet 

A gyakorlati cél és a művészi megjelenítés kapcsolata 

A tömeghatás, mint az épület külső megjelenítése 

A térhatás, mint rendeltetésfüggő alaprajz 

A szobrászat, mint formaalkotó művészet 

Kifejezőeszközei: tömeghatás, térhatás, fény-, árnyék-, és színhatás 

Fajtái: szobor, épületdíszítő szobor, dombormű 

A festészet fogalma 

Kifejező eszközei: vonalak, színek, tónusok 

A legjellemzőbb ágazatai: olajfestés, tempera, akvarell, pasztell, grafika, freskó, szekkó, 

mozaik, intarzia, üvegfestés, miniatúra 
 

3.3.2. Ókor művészete és hajviseletei 12 óra 
Az ókor művészete 

Az Egyiptomi művészet: 

Az egyiptomi építészet legjellemzőbb alkotásainak bemutatása 

Az épületek anyaga, építészeti megoldásai 

A Görög művészet 

Jellegzetesen görög építészeti alkotások: a templom, a stadion és a színház bemutatása 

Dór stílusú alkotások bemutatása: a Parthenon 

Ion stílusú templomok bemutatása: Nikéé templom 
A szobrászat fő témája kifejezésmódja 

Az ókori Róma művészete 

A görög kultúra továbbfejlesztett formái az építészetben, a szobrászatban és a 

festészetben, bemutatásuk, összehasonlítások. 

Az ókor hajviselete 

Társadalmi tagozódás szerinti hajviseletek a korai és késői Egyiptomban. Papok, fáraók, 

szolgák hajviselete és nők hajviselete (Kleopátra). 

Görög hajviselet legjellemzőbb jegyei. Lampadiosz, fürt, fonat, konty. 

Római hajviselet legjellemzőbb jegyei. Tonsorok és kalamisztrák szerepe. 
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11708-16 Fodrász vegyszeres műveletek modul 

4. Szakmai ismeretek tantárgy 36 óra 

Heti 1 óra 
 

4.1. A tantárgy tanításának célja 
A fodrász szakma gyakorlásához szükséges elméleti alapok elsajátítása. 

 

4.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
Alkalmazott biológia, Alkalmazott kémia, Anyagismeret, Fodrász szakmai gyakorlat 3. 

 

4.3. Témakörök 

4.3.1. A haj tartós formaváltoztatása 12 óra 

A haj tartós formaváltoztatása 

Hullámosító szerek (HTH vizek, volumennövelők, hajkiegyenesítők) 

Fixáló szerek 

Kémiai folyamatok a hullámosítás során 
A HTH munkafolyamata (csavarási technikák és technológiák) 

A HTH hibái és azok korrigálása 
 

4.3.2. Hajfestés 24 óra 
Festés 

Színtan (színkör, színkeverés) 

Színelmélet 

A színek fajtái 

A színkeverés szabályai 

Szín és anyagszerkezet fodrász-színkezelés 

Hajfestő anyagok és azok csoportosítása 

Oxidációs hajfesték összetétele, hatásmechanizmusa 

A festés során lezajló kémiai folyamatok 

A hajfestés munkafolyamata (elsőfestés, utánfestés, területfestés, választék és 

kontúrfestés) 

A hajfestés különböző esetei 

A festés közben felmerülő problémák és azok korrigálása 
 

5. Anyagismeret tantárgy 36 óra 

Heti 1 óra 
 

5.1. A tantárgy tanításának célja 
A fodrász szakma gyakorlásához szükséges anyagok megismerése. 

 

5.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
Szakmai ismeretek, Alkalmazott kémia, Fodrász szakmai gyakorlat 3. 

 

5.3. Témakörök 

5.3.1. A haj tartós formaváltoztatása 12 óra 

Tartóshullámosítás 

Aminosavak, fehérjék, a haj szerkezete, kötések a hajban 

HTH-kor lejátszódó kémiai folyamatok, változások a hajszálban 
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A tartóshullámosítás anyagai  

A HTH- vizek fajtái, összetétele, hatása: redukálószerek, tenzidek, pH szabályozók, 

vivőszerek, segédanyagok, egyéb összetevők, pl. hajvédő, ápoló anyagok 

A korszerű oxidáló anyagok összetétele, hatása: oxidálószerek, szerves savak, 

habképzők, védőanyagok, segédanyagok 

Előkezelők, utókezelők összetétele, hatásai 

Volumennövelő készítmények összetétele és hatásai 

Tartós hajkiegyenesítés anyagai (lúgos, tioglikolátos, keratinos, szilikonos…) és 

hatásai a hajszálra  
 

5.3.2. Hajfestés 24 óra 
Hajfestékek csoportjai, összetétele, működési elve, hatásai 

A hajfestés, színezés módjai: fizikai, kémiai színmódosítás elve, anyagai; ideiglenes, 

féltartós hajszínezők és tartós hajfestékek működési elve, anyagai. 

Oxidációs hajfestékek és kémiai (oxidációs) hajszínezők, természetes hajszín változató 

anyagok összetétele, működése, hatásai: oxidációs színezőanyagok (PPD, PTD és 

alternatíváik), kapcsoló molekulák (pl. többértékű fenolok, aminofenolok stb.), 

indofestékek, direkt színezékek, pH szabályozó anyagok (ammónium-hidroxid, 

aminok), felületaktív anyagok, vivőszerek, segédanyagok, egyéb (pl. ápoló) anyagok. 

Oxidálószerek összetétele, hatásai.  
 

GYAKORLAT 

11812-16 Borbély modul 

6. Borbély szakmai gyakorlat tantárgy 54 óra 

Heti 1.5 óra 
 

6.1. A tantárgy tanításának célja 
A férfi fodrász-borbély szakma gyakorlásához szükséges ismeretek, kompetenciák elsajátítása. 

 

6.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
Közismereti biológia, Közismereti kémia, Anyagismeret, Szakmai ismeretek, Munkavédelem és 

marketing 

 

6.3. Témakörök 

6.3.1. Férfi klasszikus hajvágás 54 óra 
Információ-kérés 

Diagnosztizálás 

Munkatervezés 

Eszközfertőtlenítés 

Baleset- és munkavédelmi ismeretek 

Vendég beterítése a szolgáltatás elvégzéséhez szükséges módon 

Helyes eszközválasztás; a művelethez szükséges eszközök előkészítése: hajvágó fésűk, 

hajvágó olló, nyakszirt kefe, hajvágó kendő, hajvágó csipeszek, vizező, hajszárító, lakk, 

olaj, stb. 
A haj területi felosztása, vezetőpasszé, leválasztások irányai, kiemelési szögek, haj körvonala, 

hajvágási technológiák 

Arcformák, fejformák, koponyaformák 

Arcelemek, koponyaformák korrigálása 
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A nyakfazon fajtái, a homlokfazon fajtái, az oldalfazon fajtái 

Oldal- és nyakfazon tisztára borotválása 

Borotva hajvágás, a haj átborotválása 
A férfi klasszikus hajvágás, szárítás munkafolyamata 

A haj vizezése vagy mosása 
A vizes haj fejtetőn történő hosszvágása a kívánt mértékben 

A „0‖ pont meghatározása 
Stuccolással az átmenet kialakítása 

A tarkóhaj és a fejtetőhaj összekapcsolása 

Az oldalhajak átmenetképzése 

Tiszta fül kontúrok kialakítása 

Oldalfazonok kiborotválása 

A fejtető és oldalhajak átborotválása a szárítással ellentétes irányban 

A klasszikus lekerekített kocka forma kialakítása a szűkítős hajszárítóval 

Választék kialakítása 

Választék nélküli forma kialakítása 

Plasztikus - tincs mentes - forma fésülése 

A komplex művelet gyakoroltatása 
A hibák felismerése, kijavítása 

A férfi klasszikus vágás szárítás komplex művelet vizsgaidőre való gyakoroltatása 

 

11708-16 Fodrász vegyszeres műveletek modul 

1. Fodrász szakmai gyakorlat 3. tantárgy 180 óra 

Heti 5 óra 
 

1.1. A tantárgy tanításának célja 
A fodrász szakma gyakorlásához szükséges kompetenciák és készségek elsajátítása. 

 

1.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
Szakmai ismeretek, Anyagismeret, Alkalmazott kémia, Művészeti ismeretek 

 

1.3. Témakörök 

1.3.1. Hideg tartóshullámosítás 40 óra 
Dauer csavarás egész fejen - babafejen 

Információ kérés 

Diagnosztizálás 

Munkatervezés 

Eszközfertőtlenítés 

Baleset- és munkavédelmi ismeretek 

Vendég beterítése a szolgáltatás elvégzéséhez szükséges módon 

Helyes eszközválasztás (bontó fésű - 7 1/2Matador - , stíl fésű, átmérőben és 

hosszúságban különböző műanyag dauer csavarók, dauer tűk, dauer papír, vizező) 

Csavarási technikák ismerete (lapos, spirál csavarás, egyébcsavarási technikák) 

Különböző csavarók tulajdonságainak ismerete és alkalmazása  

Különböző csavarási formák ismerete, alkalmazási lehetőségei (hagyományos, 

formadauer, tő- és utándauer, részdauer, spiráldauer, stb.) 

HTH vizek, fixálók ismerete, alkalmazása és hatásmechanizmusa 

HTH munkafolyamata 

A fejterület felosztása a tervezett csavarási irányokat figyelembe véve 
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A dauer csavarók felcsavarása a tervezett frizura forma szerint 

A dauer csavarásánál szükséges felválasztás meghatározása a csavarók átmérőjét és 

hosszát figyelembe véve 

A dauer papír helyes alkalmazása, a pipamentes csavarás érdekében 

A hajtincs helyes csavarási szöge - 100°-110°- a koponya érintőjéhez viszonyítva 

Tiszta csavarás, hosszú haj esetén, szitázó mozdulattal 

A dauer tűk szükséges és helyes alkalmazása a feszes csavarás megtartása végett 

Tő- után dauer munkafolyamatának ismerete, sajátossága, fontossága, szerepe, 

munkafolyamata 

Volumennövelővel történő formaváltoztatás 

Volumennövelő folyadékok, fixálók ismerete, alkalmazása és hatásmechanizmusa, 

sajátossága 

Volumennövelővel történő formaváltoztatás munkafolyamata (lásd fent) 

Hajkiegyenesítővel történő formaváltoztatás 

Hajkiegyenesítő folyadékok, fixálók ismerete, alkalmazása és hatásmechanizmusa, 

sajátossága 

Hajkiegyenesítővel történő formaváltoztatás munkafolyamata (lásd fent) 

Dauer csavarás egész fejen- babafejen gyakoroltatása 

A hibák felismerése és kijavítása. 

A dauer csavarás egész fejen-babafejen vizsgaidőre való begyakoroltatása 
 

1.3.2. Férfi divatfrizura kialakítása dauercsavarással  40 óra 
Dauer csavarás egész fejen - babafejen 

Információ-kérés 

Diagnosztizálás 

Munkatervezés 

Eszközfertőtlenítés 

Baleset- és munkavédelmi ismeretek 

Vendég beterítése a szolgáltatás elvégzéséhez szükséges módon 

Helyes eszközválasztás: bontó fésű - 7 1/2Matador - , stíl fésű, átmérőben és 

hosszúságban különböző műanyag dauer csavarók, dauer tűk, dauer papír, vizező 

Csavarási technikák ismerete (lapos, spirál csavarás, egyéb csavarási technikák) 
Különböző csavarási formák ismerete, alkalmazási lehetőségei: hagyományos, formadauer, stb. 

HTH vizek, fixálók ismerete, alkalmazása és hatásmechanizmusa 

HTH munkafolyamata 

A fejterület felosztása a tervezett csavarási irányokat figyelembe véve 

A dauer csavarók felcsavarása a tervezett frizura forma szerint 

A dauer csavarásánál szükséges felválasztás meghatározása a csavarók átmérőjét és 

hosszát figyelembe véve 

A dauer papír helyes alkalmazása, a pipamentes csavarás érdekében 

A hajtincs helyes csavarási szöge - 100°-110°- a koponya érintőjéhez viszonyítva 

Tiszta csavarás, hosszú haj esetén, szitázó mozdulattal 

A dauer tűk szükséges és helyes alkalmazása a feszes csavarás megtartása végett 

Dauer csavarás egész fejen- babafejen gyakoroltatása 

A hibák felismerése és kijavítása. 

A dauer csavarás egész fejen-babafejen vizsgaidőre való begyakoroltatása 
 

1.3.3. Hajfestés 100 óra 
Színelmélet, színkör ismerete 

Alapszín, kívánt szín meghatározása, felvilágosítás foka 
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Információ-kérés 

Diagnosztizálás 

Munkatervezés 

Eszközfertőtlenítés 

Baleset- és munkavédelmi ismeretek 

Vendég beterítése a szolgáltatás elvégzéséhez szükséges módon 

Színelmélet, színkör ismerete 

Alapszín, kívánt szín meghatározása, felvilágosítás foka 

Oxidációs hajfestések ismerete, hatásmechanizmusa 

A hidrogén-peroxid koncentrációjának meghatározása 

Helyes eszköz meghatározás: fémeszköz nem használható; bontó fésű, stíl fésű, fésűs 

festőecset, festőecsetek, festőtálak, mérleg, mérőhenger, műanyag csipeszek, védő 

felszerelések, védő eszközök, stb. 

Első festés munkafolyamatának ismerete, meghatározása 

Bőrpróba 

Őszülés fokának meghatározása, szerepe 

Ősz haj festése 100% fedéssel, előpigmentálás 

A festékkeverék összeállítása a diagnózisnak megfelelően (az oxidáló hajfesték és az 

oxidálószer keverési arányának (-1+1, 1+1 ½, stb.) meghatározása, mennyiség és 

erősség - %, vol. – tekintetében, festőkönyvbe történő regisztrálása, precíz mérés 

mérleggel, mérőhengerrel) 

A fej területi felosztása, festékfelvitel 

Hatóidők helyes meghatározása a hajhossz és fejterület tekintetében, ellenőrzése 

Hőhatás alkalmazása, ellenőrzése 

A hatóidőt követő emulgeálás, színfelfrissítés 

A festés befejező művelete, hajmosás, hajápolás, 

Tő- és után-festés munkafolyamatának ismerete, meghatározása 

Emulgeálás - színfelfrissítés 
Divat hajszínek festése 

Extra szőke hajszínek festése 

Extra vörös hajszínek festése 

Világosabbra festés 

Sötétebbre festés 
A munkafolyamat komplex gyakoroltatása 

A hibák felismerése és kijavítása. 

A hajfestés műveletének vizsgaidőre való begyakoroltatása. 

Tanácsadás otthoni hajápoláshoz 

 

ÖSSZEFÜGGŐ SZAKMAI GYAKORLAT 

 

10. évfolyamot követően 140 óra 

 
Az összefüggő nyári gyakorlat egészére vonatkozik a meghatározott óraszám, amelynek keretében az 

összes felsorolt elemet kötelezően oktatni kell az óraszámok részletezése nélkül, a tanulók egyéni 

kompetenciafejlesztése érdekében. 

 

A 11. évfolyamot követő szakmai gyakorlat szakmai tartalma: 

A szakmai tartalom részletes kifejtése hiányzik 



 

 578. 

 

 

12. Évfolyam 

 

ELMÉLET 

11812-16 Borbély modul 

1. Szakmai ismeretek tantárgy 16 óra 

Heti 0.5 óra 
 

1.1. A tantárgy tanításának célja 
A férfi fodrász-borbély szakma gyakorlásához szükséges anatómiai és szakmai  ismeretek 

elsajátítása. 

 

1.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
Közismereti biológia, Anyagismeret, Borbély szakmai gyakorlat 

 

1.3. Témakörök 

1.3.1. Vegyszeres műveletek 16 óra 
Férfi arcszőrzet színezése, festése, szőkítése, munkafolyamatai: elő-, fő-, és utómunkák 

 

11706-16 Férfi frizurakészítés modul 

2. Művészeti ismeretek tantárgy 16 óra 

Heti 0.5 óra 
 

2.1. A tantárgy tanításának célja 
A fodrász szakma gyakorlásához szükséges frizura-tervezési és korok, stílusok és stílusjegyek 

ismeretének elsajátítása. 

 

2.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
Rajz-, és vizuáliskultúra, Szakmai ismeretek, Fodrász szakmai gyakorlat 2. 

 

2.3. Témakörök 

2.3.1. Középkor művészete és hajviseletei 16 óra 
A középkor 

A Bizánci művészet 

A bizánci templom, mint a bizánci művészet csúcsalkotása, a Szent Bölcsesség 

templomának bemutatása, elemzése 

A bizánci mozaikművészet 

A Román stílus 

Római hagyományok és korjellemzők egységes megjelenése a templomok, kolostorok 

és várak építésében 

A szobrászat és építészet kapcsolata, az elbeszélő figurális szobrászat (kőbe faragott 

Biblia) díszítőfaragások 

A román stílusú festészet jellemzői, miniatúrák, freskók 
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Gótikus művészet 

A várossá alakulás új építészeti feladatai a gótikában: városházak, céhházak, 

vásárcsarnokok, patríciusházak, kórházak, árvaházak, kolostorok, templomok 

Építőmesterek, kőfaragók és szobrászok feladatainak összekapcsolódása a 

képzőművészetben 

Román és gót keresztboltozat összehasonlítása 

Homlokzati függőleges tagozódás, ablakok, kapuzatok 

A szobrászatban az alakok kilendülése 

A szárnyas oltárok faragott szobrai és festett képei 

Üvegfestés felvirágzása a gótikában, az üvegablakok 

A hazai gótika emlékeinek bemutatása 

A középkor hajviselete 
Bizánci hajviselet: Férfiak: Rövid haj, koncentrikus elrendezésben. Napi borotválkozás, majd 

később teljes körszakáll. Nők: Homlok fölött megemelt haj, oldalt loknikkal, később fej köré 

csavart haj, fátyollal, díszekkel. 

Román hajviselet: Férfiak: Vállig érő középen választott vagy választék nélküli haj. 

Göndörített haj, homlokba fésült tincsekkel, apródfrizura. Fémpánttal díszített hajak. 

Nők: Férjes asszonyoknál kendő, fátyol. Hajadonoknál copfos viselet, főkötő, állkendő, 

fátyol. Szőkítés különböző oldatokkal, napon szárítva. Vendéghajjal való hajdúsítás. 

Gót hajviselet: Férfiak: Hosszú, fonatos hajak. Turbán, csuklya, kalap, föveg. Nők: 
Copf, konty, diaboló, csúcsos főkötő, fátyol, kétágú fejdísz 

 

11708-16 Fodrász vegyszeres műveletek modul 

3. Szakmai ismeretek tantárgy 31 óra 

Heti 1 óra 
 

3.1. A tantárgy tanításának célja 
A fodrász szakma gyakorlásához szükséges elméleti alapok elsajátítása. 

 

3.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
Alkalmazott biológia, Alkalmazott kémia, Anyagismeret, Fodrász szakmai gyakorlat 3. 

 

3.3. Témakörök 

3.3.1. Hajszínezés 8 óra 

A haj színezése 

A színezők csoportosítása 

Ideiglenes, féltartós és tartós színezők összehasonlítása (egyezőségek, különbségek) 
 

3.3.2. Színelvonás, szőkítés 16 óra 
Színelvonás, szőkítés 

Szőkítőszerek hatása a haj szerkezetére 

Szőkítőszerek összetétele 

Szőkítés során lezajló kémiai folyamatok 

Szőkítés munkafolyamata (elsőszőkítés, után- vagy tőszőkítés) 

Előszőkítés vagy alapozás 

Szőkítés utáni színkorrekció 
 

3.3.3. Melírozás 7 óra 
Melírozás 
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A melírozás szempontjai 

A melírozás különböző technikái és technológiái 

A melírozás fajtái, munkafolyamata 

Melírozás és hajfestés egy munkafolyamatban 
 

 

4. Anyagismeret tantárgy 31 óra 

Heti 1 óra 
 

4.1. A tantárgy tanításának célja 
A fodrász szakma gyakorlásához szükséges anyagok megismerése. 

 

4.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
Szakmai ismeretek, Alkalmazott kémia, Fodrász szakmai gyakorlat 3. 

 

4.3. Témakörök 

4.3.1. Hajszínezés 7 óra 
Színezőanyagok  

Természetes hajszínváltoztatás hatóanyagai: növényi eredetű hajszín változtatás 

hatóanyagai, működésük (kémiai: oxidáció, fizikai: adszorpció), alkalmazásuk 

lehetőségei, szabályai. 

Fizikai hajszínezők fajtái, összetétele és működése. 

 

 

Színezőanyagok fogalma, csoportosítása (színezék, pigment, természetes, 

mesterséges), alkalmazása a fodrászatban 

Hajszínváltozás, változtatatás különleges esetei: nehézfémek (pl. vendég által 

alkalmazott ezüstkolloid) festést, szőkítést befolyásoló hatásai; fokozatosan ható 

hajszínváltoztató készítmények  
 

4.3.2. Szőkítés 16 óra 
Hajszíntelenítők (dekolorálók) 

Hajszíntelenítő készítmények típusai, összetétele, hatásai: szőkítő porok (perszulfátok, 

pH szabályozók, tenzidek, sűrítőanyagok, egyéb összetevők: pl. védőanyagok, 

hamvasító színezékek…), szőkítő krémek (oxidálószer, pH szabályozó, stabilizátor, 

tenzid, vivőszer, segédanyagok, egyéb összetevők). Egyéb szőkítő készítmények: pl. 

szőkítő permetek. 
 

4.3.3. Melírozás 8 óra 
Melírozás speciális anyagai, készítményei: melírporok összetétele, hatásai. Melírozó festékek, 

speciális (sűrítő) adalékok. Melírfóliák anyagai. 

 

GYAKORLAT 

11812-16 Borbély modul 

 

5. Borbély szakmai gyakorlat tantárgy 31 óra 

Heti 1 óra 



 

 581. 

 

5.1. A tantárgy tanításának célja 
A férfi fodrász-borbély szakma gyakorlásához szükséges ismeretek, kompetenciák elsajátítása. 

 

5.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
Közismereti biológia, Közismereti kémia, Anyagismeret, Szakmai ismeretek, Munkavédelem és 

marketing 

 

5.3. Témakörök 

5.3.1. Vegyszeres műveletek 31 óra 
Szakáll, bajusz festése, színezése, szőkítése a színváltoztatás technológiái és szabályai szerint 

A komplex művelet gyakoroltatása 

A hibák felismerése, kijavítása 

A szakmai vizsgafeladatok komplex műveleteinek vizsgaidőre való gyakoroltatása 
 

11708-16 Fodrász vegyszeres műveletek modul 

6. Fodrász szakmai gyakorlat 3. tantárgy 186 óra 

Heti 6 óra 
 

6.1. A tantárgy tanításának célja 
A fodrász szakma gyakorlásához szükséges kompetenciák és készségek elsajátítása. 

 

6.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
Szakmai ismeretek, Anyagismeret, Alkalmazott kémia, Művészeti ismeretek 

 

6.3. Témakörök 

6.3.1. Hajszínezés 24 óra 

Információ-kérés 

Diagnosztizálás 

Munkatervezés 

Eszközfertőtlenítés 

Baleset- és munkavédelmi ismeretek 

Vendég beterítése a szolgáltatás elvégzéséhez szükséges módon 

Színelmélet, színkör ismerete 

Alapszín, kívánt szín meghatározása, felvilágosítás foka 

 

Kémiai hajszínezés 

Kémiai hajszínezők ismerete, hatásmechanizmusa 

A hidrogén-peroxid koncentrációjának meghatározása 

Helyes eszköz meghatározás: fém eszköz nem használható; bontó fésű, stíl fésű, fésűs 

festőecset, festőecsetek, festőtálak, mérleg, mérőhenger, műanyag csipeszek, védő 

felszerelések, védő eszközök, stb. 

Féltartós hajszínezés munkafolyamatának ismerete, meghatározása 

Bőrpróba 

Őszülés fokának meghatározása, szerepe 

Az oxidációs színezők színváltoztatási lehetőségeinek meghatározása, alkalmazása az 

ősz haj fedése és a felvilágosítás tekintetében 

A színező keverék összeállítása a diagnózisnak megfelelően (az oxidáló hajfesték és az 

oxidálószer keverési arányának (-1+1, 1+1 ½, stb.) meghatározása, mennyiség és 
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erősség - %, vol. – tekintetében, festőkönyvbe történő regisztrálása, precíz mérés 

mérleggel, mérőhengerrel) 

Hajmosás 

A fej területi felosztása, festékfelvitel 

Hatóidők helyes meghatározása a hajhossz és fejterület tekintetében, ellenőrzése 

Hőhatás alkalmazása, ellenőrzése 

A hatóidőt követő emulgeálás, színfelfrissítés 

A festés befejező művelete, hajmosás, hajápolás, 

Tő- és után színezés munkafolyamatának ismerete, meghatározása 

Emulgeálás - színfelfrissítés 

Ősz haj színezése 

Divat hajszínek színezése 

Extra szőke hajszínek színezése 

Extra vörös hajszínek színezése 

Extrém színek és formák színezése 

Sötétebbre színezés 

A munkafolyamat komplex gyakoroltatása 

A hibák felismerése és kijavítása. 

A hajfestés műveletének vizsgaidőre való begyakoroltatása. 

Tanácsadás otthoni hajápoláshoz 
 

Fizikai hajszínezés 

Információ-kérés 

Diagnosztizálás 

Munkatervezés 

Eszközfertőtlenítés 

Baleset- és munkavédelmi ismeretek 

Vendég beterítése a szolgáltatás elvégzéséhez szükséges módon 

Színelmélet, színkör ismerete 

Alapszín, kívánt szín meghatározása, felvilágosítás foka 

Fizikai hajszínezés 

Fizikai hajszínezők ismerete, hatásmechanizmusa 

Helyes eszköz meghatározás: fém eszköz nem használható; bontó fésű, stíl fésű, fésűs 

festőecset, festőecsetek, festőtálak, mérleg, mérőhenger, műanyag csipeszek, védő 

felszerelések, védő eszközök, stb. 

Ideiglenes hajszínezés munkafolyamatának ismerete, meghatározása 

Az alaphajszín elkészítése a fizikai színező alkalmazásához 

A fej területi felosztása, festékfelvitel 

Hatóidők helyes meghatározása a hajhossz és fejterület tekintetében, ellenőrzése 

Hőhatás alkalmazása, ellenőrzése 

A hatóidőt követő emulgeálás, színfelfrissítés 

A festés befejező művelete, hajmosás, hajápolás, 

Ősz haj színezése 
Divat hajszínek színezése 

Extra szőke hajszínek színezése 

Extra vörös hajszínek színezése 

Extrém színek és formák színezése 

Sötétebbre színezés 

A munkafolyamat komplex gyakoroltatása 

A hibák felismerése és kijavítása. 
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6.3.2.  Szőkítés 96 óra 
Információ-kérés 

Diagnosztizálás 

Munkatervezés 

Eszközfertőtlenítés 

Baleset- és munkavédelmi ismeretek 

Vendég beterítése a szolgáltatás elvégzéséhez szükséges módon 

Szőkítő készítmények ismerete, hatásmechanizmusa 

A hidrogén-peroxid koncentrációjának meghatározása 

Alapozás fogalma, haj színtelenítése, szőkítése definíciója 

Helyes eszköz meghatározás (fém eszköz nem használható; bontó fésű, stíl fésű, fésűs 

festőecset, festőecsetek, festőtálak, mérleg, mérőhenger, műanyag csipeszek, védő 

felszerelések, védő eszközök, stb.) 

Első szőkítés munkafolyamatának ismerete, meghatározása 

Bőrpróba 

Őszülés fokának meghatározása, szerepe 

A színképzés sajátosságai a szőkítő készítményeknél 

Szőkítő keverék összeállítása a diagnózisnak megfelelően (a szőkítő por, szőkítő krém, 

stb. és az oxidálószer keverési arányának (1+2, 1+3. „tejföl sűrűség‖) meghatározása, 

mennyiség és erősség - %, vol. – tekintetében, festőkönyvbe történő regisztrálása, 

precíz mérés mérleggel, mérőhengerrel) 

A fej területi felosztása, szőkítő-keverék felvitele 

Hatóidők helyes meghatározása a hajhossz és fejterület tekintetében, ellenőrzése 

(Alacsony oxidáló szer származék és hosszú hatóidő) 

Hőhatás alkalmazása, ellenőrzése 

A haj túlmelegedésének veszélye, sajátossága 

A hőtorlódás sajátossága, veszélye 

A vizuális hatóidőt követő hajmosás, savas öblítés, közömbösítés, hajápolás 

Tő- és utánszőkítés munkafolyamatának ismerete, meghatározása 

A munkafolyamat komplex gyakoroltatása 

A hibák felismerése és kijavítása 

A hajfestés műveletének vizsgaidőre való begyakoroltatása. 

Tanácsadás otthoni hajápoláshoz 
 

6.3.3.  Melírozás 68 óra 
Információ-kérés 

Diagnosztizálás 
Munkatervezés 

Eszközfertőtlenítés 

Baleset- és munkavédelmi ismeretek 

Vendég beterítése a szolgáltatás elvégzéséhez szükséges módon 

A melírozás definíciója 

Színelmélet, színkör ismerete 

Alapszín, kívánt szín meghatározása, felvilágosítás foka 

Helyes eszköz meghatározás: bontó fésű, stíl fésű, fésűs festőecset, festőecsetek, 

festőtálak, mérleg, mérőhenger, műanyag csipeszek, védő felszerelések, védő 

eszközök, stb.) 

A melírozáshoz használható vegyszerek ismerete, tulajdonságai, meghatározása 

A hidrogén-peroxid koncentrációjának meghatározása 



 

 584. 

Melírozáshoz használt keverék összeállítása 

Melírozási technikák ismerete, megválasztása, alkalmazása az eszközök 

kiválasztásával: a„fóliás‖, plasztik lap, technikáknál a felválasztások: cikkcakk, fűzött, 

lap, melír lapát, melír fésű, melír pisztoly, melír sapka, stb. 

A melírozás technológiájának meghatározása 

A kihagyások mértékével változtatható az intenzitás 

A frizura tervezésénél meghatározott részek kiemelése, terület melír 

Egész fejen diffúz melír 

Tő-után melír a lenövés függvényében 

Hajszál hosszában különválasztott színek 

Több eltérő hajszín alkalmazása a váltakozó tincseknél 

Hajfestés és melírozás egy technológiai folyamatban, a munkafolyamat ismeret és 

alkalmazása, vizsgaidőre történő begyakoroltatása 

A melírozás munkafolyamatának ismerete és alkalmazása, vizsgaidőre történő 

begyakoroltatása 

 
 

1/15. Évfolyam 

 

ELMÉLET 

11499-12 Foglalkoztatás II. modul 

1. Foglalkoztatás II. tantárgy 16 óra 

Heti 0.5 óra 
 

1.1. A tantárgy tanításának célja 
A tanuló általános felkészítése az álláskeresés módszereire, technikáira, valamint a 

munkavállaláshoz, munkaviszony létesítéséhez szükséges alapismeretek elsajátítására. 

 

1.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
— 

 

1.3. Témakörök 

1.3.1. Munkajogi alapismeretek 3 óra 
Munkavállaló jogai (megfelelő körülmények közötti foglalkoztatás, bérfizetés, költségtérítés, 

munkaszerződés módosítás, szabadság), kötelezettségei (megjelenés, rendelkezésre állás, 

munkavégzés, magatartási szabályok, együttműködés, tájékoztatás), munkavállaló 

felelőssége (vétkesen okozott kárért való felelősség, megőrzési felelősség, munkavállalói 

biztosíték). 

Munkajogi alapok: felek a munkajogviszonyban, munkaviszony létesítése, munkakör, 

munkaszerződés módosítása, megszűnése, megszüntetése, felmondás, végkielégítés, 

pihenőidők, szabadság. 

Foglalkoztatási formák: munkaviszony, megbízási jogviszony, vállalkozási jogviszony, 

közalkalmazotti jogviszony, közszolgálati jogviszony. 

Speciális jogviszonyok: egyszerűsített foglalkoztatás: fajtái: atipikus munkavégzési formák 

az új munka törvénykönyve szerint (távmunka, bedolgozói munkaviszony, munkaerő-
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kölcsönzés, rugalmas munkaidőben történő foglalkoztatás, egyszerűsített foglalkoztatás 

(mezőgazdasági, turisztikai idénymunka és alkalmi munka), önfoglalkoztatás, őstermelői 

jogviszony, háztartási munka, iskolaszövetkezet keretében végzett diákmunka, önkéntes 

munka. 

 

1.3.2. Munkaviszony létesítése 4 óra 
Munkaviszony létrejötte, fajtái: munkaszerződés, teljes- és részmunkaidő, határozott és 

határozatlan munkaviszony, minimálbér és garantált bérminimum, képviselet szabályai, 

elállás szabályai, próbaidő. 

Munkavállaláshoz szükséges iratok, munkaviszony megszűnésekor a munkáltató által 

kiadandó dokumentumok. 

Munkaviszony adózási, biztosítási, egészség- és nyugdíjbiztosítási összefüggései: munkaadó 

járulékfizetési kötelezettségei, munkavállaló adó- és járulékfizetési kötelezettségei, 

biztosítottként egészségbiztosítási ellátások fajtái (pénzbeli és természetbeli), nyugdíj és 

munkaviszony. 

 

1.3.3. Álláskeresés 4 óra 
Karrierlehetőségek feltérképezése: önismeret, reális célkitűzések, helyi munkaerőpiac 

ismerete, mobilitás szerepe, képzések szerepe, foglalkoztatási támogatások ismerete. 

Motivációs levél és önéletrajz készítése: fontossága, formai és tartalmi kritériumai, szakmai 

önéletrajz fajtái: hagyományos, Europass, amerikai típusú, önéletrajzban szereplő email cím 

és fénykép megválasztása, motivációs levél felépítése. 

Álláskeresési módszerek: újsághirdetés, internetes álláskereső oldalak, személyes 

kapcsolatok, kapcsolati hálózat fontossága, EURES (Európai Foglalkoztatási Szolgálat az 

Európai Unióban történő álláskeresésben), munkaügyi szervezet segítségével történő 

álláskeresés, cégek adatbázisába történő jelentkezés, közösségi portálok szerepe. 

Munkaerőpiaci technikák alkalmazása: Foglalkozási Információs Tanácsadó (FIT), 

Foglalkoztatási Információs Pontok (FIP), Nemzeti Pályaorientációs Portál (NPP).  

Állásinterjú: felkészülés, megjelenés, szereplés az állásinterjún, testbeszéd szerepe. 

 

1.3.4. Munkanélküliség 5 óra 
A munkanélküli (álláskereső) jogai, kötelezettségei és lehetőségei: álláskeresőként történő 

nyilvántartásba vétel; a munkaügyi szervezettel történő együttműködési kötelezettség főbb 

kritériumai; együttműködési kötelezettség megszegésének szankciói; nyilvántartás 

szünetelése, nyilvántartásból való törlés; munkaügyi szervezet által nyújtott szolgáltatások, 

kiemelten a munkaközvetítés. 

Álláskeresési ellátások („passzív eszközök‖): álláskeresési járadék és nyugdíj előtti 

álláskeresési segély. Utazási költségtérítés.  

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás.  

Közfoglalkoztatás: közfoglalkoztatás célja, közfoglalkozatás célcsoportja, közfoglalkozatás 

főbb szabályai 

Munkaügyi szervezet: Nemzeti Foglalkoztatási Szervezet (NFSZ) felépítése, Nemzeti 

Munkaügyi Hivatal, munkaügyi központ, kirendeltség feladatai.  

Az álláskeresők részére nyújtott támogatások („aktív eszközök‖): önfoglalkoztatás 

támogatása, foglalkoztatást elősegítő támogatások (képzések, béralapú támogatások, 

mobilitási támogatások). 
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Vállalkozások létrehozása és működtetése: társas vállalkozási formák, egyéni vállalkozás, 

mezőgazdasági őstermelő, nyilvántartásba vétel, működés, vállalkozás megszűnésének, 

megszüntetésének szabályai. 

A munkaerőpiac sajátosságai, NFSZ szolgáltatásai: pályaválasztási tanácsadás, munka- és 

pályatanácsadás, álláskeresési tanácsadás, álláskereső klub, pszichológiai tanácsadás. 

 

11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén) modul 

2. Foglalkoztatás I. tantárgy 62 óra 

Heti 2 óra 
 

2.1. A tantárgy tanításának célja 
A tantárgy tanításának célja, hogy a diákok alkalmasak legyenek egy idegen nyelvű állásinterjún 

eredményesen és hatékonyan részt venni. 

Ehhez kapcsolódóan tudjanak idegen nyelven személyes és szakmai vonatkozást is beleértve 

bemutatkozni, a munkavállaláshoz kapcsolódóan pedig egy egyszerű formanyomtatványt 

kitölteni. 

Cél, hogy a rendelkezésre álló 64 tanóra egység keretén belül egyrészt egy nyelvtani rendszerezés 

történjen meg a legalapvetőbb igeidők, segédigék, illetve az állásinterjúhoz kapcsolódóan a 

legalapvetőbb mondatszerkesztési eljárások elsajátítása révén. Majd erre építve történjen meg az 

idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesztés és az induktív nyelvtanulási készségfejlesztés 6 

alapvető, a mindennapi élethez kapcsolódó társalgási témakörön keresztül. Végül ezekre az 

ismertekre alapozva valósuljon meg a szakmájához kapcsolódó idegen nyelvi 

kompetenciafejlesztés. 

 

2.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
Idegen nyelvek 

 

2.3. Témakörök 

2.3.1. Nyelvtani rendszerezés 1 6 óra 
A 8 órás nyelvtani rendszerezés alatt a tanulók a legalapvetőbb igeidőket átismétlik, illetve 

begyakorolják azokat, hogy munkavállaláshoz kapcsolódóan, hogy az állásinterjú során ne 

okozzon gondot a múltra, illetve a jövőre vonatkozó kérdések megértése, illetve az azokra 

adandó válaszok megfogalmazása. Továbbá alkalmas lesz a tanuló arra, hogy egy szakmai 

állásinterjún elhangzott kérdésekre összetett mondatokban legyen képes reagálni, helyesen 

használva az igeidő egyeztetést.  

Az igeidők helyes begyakorlása lehetővé teszi számára, hogy mint leendő munkavállaló 

képes legyen arra, hogy a munkaszerződésben megfogalmazott tartalmakat helyesen 

értelmezze, illetve a jövőbeli karrierlehetőségeket feltérképezze. A célként megfogalmazott 

idegen nyelvi magbiztosság csak az igeidők helyes használata révén fog megvalósulni. 

 

2.3.2. Nyelvtani rendszerezés 2 8 óra 
A 8 órás témakör során a diák a kérdésszerkesztés, a jelen, jövő és múlt idejű feltételes mód, 

illetve a módbeli segédigék (lehetőséget, kötelességet, szükségességet, tiltást kifejező) 

használatát eleveníti fel, amely révén idegen nyelven sokkal egzaktabb módon tud 

bemutatkozni szakmai és személyes vonatkozásban egyaránt. A segédigék 

jelentéstartalmának precíz és pontos ismerete alapján alkalmas lesz arra, hogy tudjon 

tájékozódni a munkahelyi és szabadidő lehetőségekről. Precízen meg tudja majd fogalmazni 
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az állásinterjún idegen nyelven feltett kérdésekre a választ kihasználva a segédigék által 

biztosított nyelvi precizitás adta kereteket. A kérdésfeltevés alapvető szabályainak 

elsajátítása révén alkalmassá válik a diák arra, hogy egy munkahelyi állásinterjún megértse a 

feltett kérdéseket, illetve esetlegesen ő maga is tisztázó kérdéseket tudjon feltenni a 

munkahelyi meghallgatás során. A szórend, a prepozíciók és a kötőszavak pontos 

használatának elsajátításával olyan egyszerű mondatszerkesztési eljárások birtokába jut, 

amely által alkalmassá válik arra, hogy az állásinterjún elhangozott kérdésekre relevánsan 

tudjon felelni, illetve képes legyen tájékozódni a munkakörülményekről és lehetőségekről. 

 

2.3.3. Nyelvi készségfejlesztés 24 óra 
(Az induktív nyelvtanulási képesség és az idegen nyelvi asszociatív memória fejlesztése 

fonetikai készségfejlesztéssel kiegészítve) 

 

A 24 órás nyelvi készségfejlesztő blokk során a diák rendszerezi az idegen nyelvi 

alapszókincshez kapcsolódó ismereteit. E szókincset alapul véve valósul meg az induktív 

nyelvtanulási képességfejlesztés és az idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesztés 6 alapvető 

társalgási témakör szavai, kifejezésein keresztül. Az induktív nyelvtanulási képesség által 

egy adott idegen nyelv struktúráját meghatározó szabályok kikövetkeztetésére lesz alkalmas 

a tanuló. Ahhoz, hogy a diák koherensen lássa a nyelvet, és ennek szellemében tudjon idegen 

nyelven reagálni, feltétlenül szükséges ennek a képességnek a minél tudatosabb fejlesztése. 

Ehhez szorosan kapcsolódik az idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesztés, ami az idegen 

nyelvű anyag megtanulásának képessége: képesség arra, hogy létrejöjjön a kapcsolat az 

ingerek (az anyanyelv szavai, kifejezése) és a válaszok (a célnyelv szavai és kifejezései) 

között. Mind a két fejlesztés hétköznapi társalgási témakörök elsajátítása során valósul meg.  

Az elsajátítandó témakörök: 

- személyes bemutatkozás 

- a munka világa 

- napi tevékenységek, aktivitás 

- lakás, ház 

- utazás,  

- étkezés   

Ezen a témakörön keresztül valósul meg a fonetikai dekódolási képességfejlesztés is, amely 

során a célnyelv legfontosabb fonetikai szabályaival ismerkedik meg a nyelvtanuló. 

 

2.3.4. Munkavállalói szókincs 24 óra 
A 24 órás szakmai nyelvi készségfejlesztés csak a 40 órás 3 alapozó témakör elsajátítása 

után lehetséges. Cél, hogy a témakör végére a diák folyékonyan tudjon bemutatkozni 

kifejezetten szakmai vonatkozással. Képes lesz a munkalehetőségeket feltérképezni a 

célnyelvi országban. Begyakorolja az alapadatokat tartalmazó formanyomtatvány kitöltését, 

illetve a szakmai önéletrajz és a motivációs levél megírásához szükséges rutint megszerzi. 

Elsajátítja azt a szakmai jellegű szókincset, ami alkalmassá teszi arra, hogy a 

munkalehetőségekről, munkakörülményekről tájékozódjon. A témakör tanulása során 

közvetlenül a szakmájára vonatkozó gyakran használt kifejezéseket sajátítja el. A 

munkaszerződések kulcskifejezéseinek elsajátítása és fordítása révén alkalmas lesz arra, 

hogy a leendő saját munkaszerződését, illetve munkaköri leírását lefordítsa és értelmezze. 

 

2.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
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Az órák kb. 50%-a egyszerű tanteremben történjen, egy másik fele pedig számítógépes tanterem, 

hiszen az oktatás egy jelentős részben digitális tananyag által támogatott formában zajlik. 

 

11705-16 Női frizurakészítés modul 

3. Szakmai ismeretek tantárgy  78 óra 

Heti 2.5 óra 
 

3.1. A tantárgy tanításának célja 
A fodrász szakma gyakorlásához szükséges elméleti alapok elsajátítása. 

 

3.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
Alkalmazott biológia, Alkalmazott kémia, Anyagismeret, Művészeti ismeretek, Fodrász szakmai 

gyakorlat 4. 

 

3.3. Témakörök 

3.3.1. Női alaphajvágások 28 óra 

Diagnosztizálás 

Frizuratervezés 

Arcformák, fejformák 

Előnytelennek vélt adottságok és testalkat korrigálása frizura segítségével 

A női hajvágás (leválasztások iránya, kiemelési szögek, stb.) 

Egyhossz kompakt hajvágás munkafolyamata 

Lépcsőzetes hajvágás munkafolyamata 

Uniform hajvágás munkafolyamata 

Fentről lefelé hosszabbodó hajvágás munkafolyamata 

Frizurakészítés 

Otthoni tanácsadás 
 

3.3.2. Női divathajvágás 18 óra 

Diagnosztizálás 

Frizuratervezés 

Hajvágás eszközei, anyagai 

Leválasztások 

Női hajvágás (puhítási technikák, trendek, divatirányzatok, technikák, technológiák) 

A női divat hajvágás és szárítás munkafolyamata 

Otthoni tanácsadás 
 

3.3.3. Alkalmi frizurakészítés 18 óra 
Diagnosztizálás 

Frizuratervezés 
Alkalmi frizura készítés eszközei, anyagai 

Előkészítés 

Díszítési lehetőségek (póthaj-tincs, különböző díszek, épített konty, stb.) 

Női alkalmi frizurakészítés munkafolyamata 

Trendek, divatirányzatok, technikák, technológiák 

Hajhosszabbítási eljárások (csomózás, hőillesztés, stb.) 
 

3.3.4. Ismétlés 14 óra 
Szóbeli tételek kidolgozása, számonkérése 
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Írásbeli vizsgára való felkészülés tesztek segítségével 
 

4. Anyagismeret tantárgy 78 óra 

Heti 2.5 óra 

 

4.1. A tantárgy tanításának célja 
A fodrász szakma gyakorlásához szükséges anyagok ismerete. 

 

4.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
Alkalmazott kémia, Szakmai ismeretek, Fodrász szakmai gyakorlat 4. 

 

4.3. Témakörök 

4.3.1. Kozmetikumok összetétele, alap-, segéd-, és hatóanyagok 78 óra 
Kozmetikumok összetétele, alap-, segéd- és hatóanyagok 

Fodrászatban alkalmazott kozmetikai termékek összetétele: Fodrászatban alkalmazott 

kozmetikai termékek csoportosítása felhasználás szerint (Hajkezelő és hajápoló 

termékek: színezők, festékek, színelvonók; hullámosítók, kiegyenesítők, fixálók, tartós 

hullámhoz használandó termékek; tisztítók (sampon, porsampon); kondicionálók, 

táplálók, védők (lotion, krém, hab, olaj stb.); finish termékek. Borotválkozó termékek 

(krém, hab, lotion stb.); az egyes termékcsoportok tipikus alapanyagai és hatóanyag 

csoportjai. A kozmetikai termékek segédanyagainak csoportjai (pl. tartósító-, színező-, 

illatosító anyagok, konzisztencia szabályozók…) Fodrászatban alkalmazott 

készítmények összetételének felhasználói szintű elemzése INCI-szerint, tipikus 

összetevők, terméktípusok felismerése. 

Hajápoló szerek hatóanyagai, csoportosításuk: Fejbőrön keresztül felszívódva ható 

anyagok és hajszálon, hajszálban ható anyagok; eredet szerinti csoportosítás 

(természetes és mesterséges) 

Hajápoló hatóanyagok és fajtáik: gyógynövény kivonatok, enzimek, hormonok, 

vitaminok, szervkivonatok, algák, szerkezet javító, tömegnövelő anyagok (aminosavak, 

fehérjék, szénhidrátok, mesterséges polimerek, kationos ápolóanyagok stb.), 

védőanyagok (olajok, viaszok, szilikonok, UV szűrő anyagok és) készítmények a 

hajápolásban 

Különleges regeneráló hatóanyagok: Repair Complex, őssejtes készítmények; hajhullás 

és őszülés ellen ható speciális készítmények hatóanyagai és hatásai  

Hajrögzítők: nyákanyagok ismétlése, hajrögzítő készítmények: oldatok, gélek, habok, 

aeroszolok, hajlakkok, waxok és egyéb készítmények  

Hajolajok, hajfény fokozó, hővédő és hajvég ápoló készítmények: paraffinok, 

szilikonok a hajápolásban. Illékony és nem illékony, valamint reaktív és nem reaktív 

szilikonok fodrászati jelentősége 
Finish termékek fajtái, jellegzetes összetevői és hatásai  

Szóbeli tételek kidolgozása, számonkérése 

 

5. Művészeti ismeretek tantárgy 46 óra 

Heti 1.5 óra 
 

5.1. A tantárgy tanításának célja 
A fodrász szakma gyakorlásához szükséges korok, stílusok és stílusjegyek elsajátítása. 

 

5.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
Szakmai ismeretek, Fodrász szakmai gyakorlat 4. Rajz-, vizuáliskultúra 
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5.3. Témakörök 

5.3.1. Újkor művészete és hajviselete 23 óra 
A reneszánsz művészet 

Építészet 

Egyéni építészeti felfogások az olasz reneszánsz építészetében, Michelangelo: a 

Mediciek sírkápolnája és a könyvtár, a római Capitolium tér, a Szent Péter templom 

újratervezése 

A francia reneszánsz építészeti remekei: a Loire – menti kastélyok 

A magyar reneszánsz Mátyás király idejében 

Szobrászat 

Donatello domborműszobrászata, épületplasztikái és a szabadon álló emlékműszobrai 

Egyéniség és típus a reneszánsz szobrászatban, a kor embereszményének 

megformálása, 
Michelangelo, Dávid, Mózes 

Festészet 

Vonal-, szín- és levegőperspektíva elméleti megalapozása 

Kutatófestők: Masaccio, Mantegna, Botticelli 

Festőegyéniségek Itáliában: Leonardo da Vinci, Michelangelo, Raffaello, Tiziano 

A német festészet gótikába gyökerező reneszánsz alkotásai, Albert Dürer 

A hazai reneszánsz festészet: az erdélyi reneszánsz, Mátyás király corvinái 

A barokk és a rokokó művészet 

A barokk stílus kialakulásának történelmi körülményei 

A barokk és a rokokó (kagyló) eszközei 

A pompa és a fényűzés 

A hatalom kifejezésére való törekvés 

Reneszánsz és a reformkor hajviselete: Férfiak: Kezdetben hullámos, hosszú haj, majd 

rövid haj, hosszú szakáll, bajusz. Nők: Magas homlok hatását keltő frizurák, gyöngyök, 

diadém, fátyol, főkötő, hódkalap, barettsapka. (Hajbetét, vendéghaj, Tízianvörös 

eredete) 

Barokk építészet 

Az építészet jellemzői: zsúfolt építészeti formák, egyenesek megtörése, a 

tömegkialakítás mozgalmasabbá válása, a formák hullámzása, fény-árnyék hatás 

fokozása a plasztikushatás érdekében 

Barokk templomok, kastélyok parkok, városi paloták, középületek (királyi palota – 

Versailles, 

Zwinger-Drezda, Belvedere palota – Bécs, Eszterházi kastély – Fertőd) 

A képzőművészeti ágak összemosódása 

Az építészet, szobrászat, festészet, mint képzőművészeti ágak összemosódásának 

bemutatása a barokk művészetben 

A barokk festészet 

A spanyol barokk festészet bemutatása: Greco, Velasquez 

Németalföldi barokk festészet: Rubens, Rembrandt 

A magyar barokk festészet: Mányoki Ádám 

Barokk hajviselet: Férfiak: Gallér, papilotta, bigondi, allonge parókák, hegyes szakáll. 

Nők: Hajporozás, púderezés, garcette(tollpamacs). Kutyafülhaj, kis kalapok, fontages 

hajviselet. 

Rokokó hajviselet: Férfiak: Copf befonva, zacskóba, tokba húzva. Púderezés. Nők: 

Tornyos hajviseletek, drótváz. Madame Pompadour szerepe. 
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5.3.2. Legújabb kor és a XX. század művészete és hajviselete 23 óra 
Legújabb kor 

A 19. és 20. század művészete 

A század első felének művészeti stílusai: a klasszicizmus és a romantika 

A klasszicizmus ismertető jegyei (újat nem alkot) 

A romantika ismertető jegyei 

A képzelet az egyéniség szabad szárnyalása a művészetek minden területén a 

romantikában 

A romantika és a klasszicizmus egyidejűsége, jellemzőik összehasonlítása 

Építészeti alkotások 

Neoromán és neogótikus építészeti alkotások 

A monumentális, merev, emlékmű jellegű alkotások bemutatása 

Hazai köz és lakóépületek bemutatása 

Szobrászat 

A hazai klasszicista szobrászat legjelentősebb képviselőjének, Ferenczy István, 

műveinek bemutatása 

Barabás Miklós, mint a nemzeti irányzat első képviselőjének, festményeinek 

bemutatása 

A festői hatásokra törekvő szenvedélyesség a romantika szobrászatában 

Festészet 

A romantika festészetének bemutatása: Goya, Delacroix, Zichy Mihály, Madarász 

Viktor, 

Székely Bertalan 

Az újkor hajviselete 

Reneszánsz és a reformkor hajviselete: Férfiak: Kezdetben hullámos, hosszú haj, majd 

rövid haj, hosszú szakáll, bajusz. Nők: Magas homlok hatását keltő frizurák, gyöngyök, 

diadém, fátyol, főkötő, hódkalap, barettsapka. (Hajbetét, vendéghaj, Tízian-vörös 

eredete) 

Rokokó hajviselet: Férfiak: Copf befonva, zacskóba, tokba húzva. Púderezés. Nők: 

Tornyos hajviseletek, drótváz. Madame Pompadour szerepe. 

A 19. század második felének képzőművészete 

Építészet 

A XX. Század építészeti alapjainak megteremtése, új szerkezeti megoldások: acél-üveg 

szerkezetek (a párizsi világkiállítás) 

Stílusismétlések a hagyományos építészetben, eklektika 

Reneszánsz paloták, barokk kastélyok, klasszicista múzeumok, barokk katolikus 

templomok, gótikus és klasszicista protestáns templomok, arab-mór zsidó templomok, 

hazai építészeti példák bemutatásával 

Szobrászat 

Rodin alkotások bemutatása 

A magyar emlékműszobrászat bemutatása 

Festészet 

Naturalizmus a festészetben 

Az impresszionizmus 

Magyar festészet: Szinnyei Merse Pál. Munkácsy Mihály 
XX. századi hajviseletek 

Férfi: Sima hátrafésült vagy választékos haj, majd tüske, kefe hajforma. Oldal-, kecske-, kör- 

és császárszakáll. 

Nők: Konty középválasztékkal, hagymakonty, bubi, grechen és aszimmetrikus formák, eton, 

tartóshullám, Marcell-hullám, Vidal Sassoon, hajhosszabbítási technikák 
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11709-16 Szépségszalon üzemeltetése modul 

6. Munkavédelem és marketing tantárgy 31 óra 

Heti 1 óra 
 

6.1. A tantárgy tanításának célja 
A fodrász szolgáltatás végzéséhez szükséges készségek elsajátítása. 

 

6.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
Fodrász szakmai gyakorlat 

 

6.3. Témakörök 

6.3.1. Munkavédelem 16 óra 
A felmerülő munkavédelmi, tűzvédelmi feladatok 

A biztonságos munkavégzés személyi és tárgyi feltételei 

A baleset és munkabaleset fogalma, teendők bekövetkezésük esetén 

Egyéni védőeszközök fogalma, fajtái, alkalmazásuk 

Foglalkozási megbetegedések, munkahelyi ártalmak 

Tűzvédelem és tűzmegelőzés 

Baleset-elhárítás, elsősegély-nyújtás 

Alapvető elsősegély-nyújtási feladatok ismerete 

Környezetvédelem fogalma, területei, eszközei és módszerei 

Környezettudatos viselkedés a minden napokban és a munkahelyen 

Speciális higiéniás műveletek a szépségszalonokban 
Fogyasztóvédelmi alapismeretek 

Alapfogalmak: tudatos fogyasztó: tudatos (kritikus) fogyasztó: olyan tájékozott, megfontolt 

fogyasztó, aki rendelkezik vonzónak tűnő reklám és marketinghatások hátrányaira vonatkozó 

felismerés készségével, jellemzi a valós fogyasztói szükségletek folyamatos megléte, továbbá 

a felmerülő fogyasztói problémák megértésének és megoldásának a képessége. 

o Fogyasztó (Fgytv. 2. § a) pont) 

o Vállalkozás (Fgytv. 2. § b) pont) 

o Termék és szolgáltatás (Fgytv. 2. § f) és g) pont) 

o Eladási ár és egységár (Fgytv. 2. § m) és n) pont) 
Az ár feltüntetése (feltüntetés módja, több ár feltüntetése, Fgytv. 14. §) 

Gyermek- és fiatalkorúak védelmét szolgáló előírások (alkohol, dohánytermék, szexuális 

termék kiszolgálásának tilalma, Fgytv. 16/A. §) 

Panaszkezelés, ügyfélszolgálat (panasztételi lehetőségek, szóbeli, írásbeli panasz, jegyzőkönyv 

felvétele, válaszadás módja és ideje, Fgytv. 17/A. §) 

Békéltető testület (alternatív vitarendezés lényege, fogalma, feladatai, Fgytv. 2. § o) pont és 

18. §) 

Fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek (fogalma, feladatai, Fgytv. 2. § e) pont és 

45. §) 

Piacfelügyeleti alapfogalmak  

o Biztonságos termék (Pftv. 2. § 1. pont) 

o CE megfelelőségi jelölés (Pftv. 2. § 2. pont és 6. §) 
Kereskedelmi törvény fogyasztóvédelmi rendelkezései 

o Méret, súly, használhatóság ellenőrzése [Kertv. 5. § (2) bekezdés] 

o Vásárlók könyve vezetése [Kertv. 5. § (4) bekezdés] 
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o Üzlet nyitvatartásáról szóló tájékoztatás [Kertv. 6. § (2) bekezdés b) pont] 

o üzlethelyiségen kívüli és távollevők közötti ügyletekhez (e-kereskedelemhez) 

kapcsolódó fogyasztóvédelmi előírások [kötelező tájékoztatás, elállási jog, 

45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 11. §, 20. §] 
Szavatosságra és jótállásra vonatkozó tudnivalók 

Kellékszavatosság (fogalom, Ptk. 6:159.§-6:167. §) 

Jótállás (fogalom, Ptk. 6:171.§-6:173. §) 

o egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállás [értékhatár, jótállási 

idő, érintett termékek, 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet 2. §, 3. §, melléket] 

o egyes javító-karbantartó szolgáltatásokra vonatkozó kötelező jótállás [értékhatár, 

jótállási idő, érintett szolgáltatások, 249/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelet 1. §, 

melléket] 

o szavatossági, jótállási igények intézése [jegyzőkönyv, kijavítás vagy kicserélés 

ideje, 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet 4. §, 5. § ] 
A tananyagban szereplő jogszabályok 

o A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fgytv.) 

o A termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXVIII. törvény (Pftv.) 

o A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény (Kertv.) 

o A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)  

o A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 

45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 

o Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 

151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet 

o Az egyes javító-karbantartó szolgáltatásokra vonatkozó kötelező jótállásról szóló 

249/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelet 
A fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó 

szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) 

NGM rendelet 

 

6.3.2. Marketing 15 óra 
Marketing alapismeretek 

Marketing szerepe a szolgáltatásban, tanácsadás során 

Marketing tevékenység a gyakorlatban 

Az információ jelentősége a szolgáltatás, tanácsadás során 

Árkalkuláció, árlista készítése 

Célcsoport meghatározás, üzleti terv készítése 

 

GYAKORLAT 

11705-16 Női frizurakészítés modul 

7. Fodrász szakmai gyakorlat 4. tantárgy 651 óra 

Heti 21 óra 
 

7.1. A tantárgy tanításának célja 
A fodrász szakma gyakorlásához szükséges kompetenciák és készségek elsajátítása. 

 

7.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 



 

 594. 

Szakmai ismeretek, Anyagismeret, Művészeti ismeretek 

 

7.3. Témakörök 

7.3.1. Női alaphajvágások 400 óra 
Női alaphajvágások I.-II.-III.-IV.  

Információ-kérés 

Diagnosztizálás 

Munkatervezés 

Eszközfertőtlenítés 

Baleset- és munkavédelmi ismeretek 

Vendég beterítése a szolgáltatás elvégzéséhez szükséges módon 

Helyes eszközválasztás; a művelethez szükséges eszközök előkészítése: ritka fogú fésű, 

stuccoló fésű, hajvágó fésű, hajvágó olló, nyakszirt kefe, hajvágó kendő, hajvágó 

csipesz, vizező, vatta, hajszárító-szűkítővel, lakk, olaj, stb. 

A haj területi felosztása, vezetőpasszé, leválasztások irányai, kiemelési szögek, haj 

körvonala, hajvágási technikák, tompa hajvágási technika 

Arcformák, fejformák, koponyaformák 

Arcelemek, koponyaformák korrigálása 

Frizuratervezés 

A női alaphajvágások munkafolyamata 

Hajmosás 

A meghatározott alaphajvágási forma megtervezése 
Az alaphajvágási formának megfelelő területi felosztás: az anatómiai pontok és a geometriai 

ismeretek figyelembe vételével 

A vezető passzé meghatározása 

A hajvágás formájának megfelelően alakítja ki a haj külső vonalát - horizontális, előre 

hosszabbodó, hátra hosszabbodó, uniformizált, fentről lefelé hosszabbodó - a hajvágás 

formájának megfelelően határozza meg a kiemelési szögeket- 0°,-22,5°,-45°,-67,5°,-

90°,- vagy 90°-180°. 

Folyamatos, ellentétes irányú ellenőrzéssel biztosítja a hajvágás precízségét 

Folyamatosan ellenőrzi a szimmetriát 

A tükör szükséges használata 

Hajszárító segítségével megszárítja a formát a kiemelési szögek és külső élek 

figyelembe vételével, a szükséges kefékkel 

A kész formát átfésülve ellenőrzést végez, beállítja a modellt 

A komplex művelet gyakoroltatása 

A hibák felismerése, kijavítása 

A női alaphajvágás - I., II., III. és IV. forma - szárítás komplex művelet vizsgaidőre 

való gyakoroltatása 
 

7.3.2. Modern divat női hajvágások 104 óra 
Információ-kérés 

Diagnosztizálás 

Munkatervezés 

Eszközfertőtlenítés 

Baleset- és munkavédelmi ismeretek 

Vendég beterítése a szolgáltatás elvégzéséhez szükséges módon 

Helyes eszközválasztás; a művelethez szükséges eszközök előkészítése: hajvágó fésűk, 

hajvágó ollók, nyakszirt kefe, hajvágó kendő, hajvágó csipeszek, hajszárító, hajsimítók, 

kreppelők, lapos kefék, körkefék, vizező, hajfixáló, lakk, olaj, stb. 
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Arcformák, fejformák, koponyaformák 

Arcelemek, koponyaformák korrigálása 

Frizuratervezés 

Az adott divatidőszak stílusjegyeinek ismerete, figyelembevétele a frizura tervezésénél 

Az előre elkészítendő hajszín kialakítása a forma hangsúlyozása érdekében 

A női divatos hajvágás fontosabb szempontjai az oktatás során 

A fejterületek tudatos leválasztásaival, anatómiai és geometriai pontjai 

meghatározásával alakítsa ki a hajvágást 

Határozza meg a vezetőpasszé helyét, hosszát, kiemelési szögeit 

A vezetőpasszéhoz viszonyítsa a fej többi területeit 

Alkalmazza a különböző hajvágó technológiák és technikák adta lehetőségeket 

Hangsúlyozza a fej területi elkülönítési lehetőségeit - kapcsolat nélküli hajvágás - 

Alkalmazza az asszimmetria adta lehetőségeket a formajegyek kialakításában 

Folyamatosan végezzen ellenőrzést 

A hajszárítással hangsúlyozza a kialakított formát 

A száraz hajon történő hajvágás alkalmával bizonyítsa jártasságát a hajtömeg 

megváltoztatásában, a végső forma kialakításában 

A száraz hajvágási technológia segítségével fokozza a megjelenést 

Használja ki a divatidőszak formaváltoztató eszközeit- hajsimító, kreppelő stb. 

A finis termékekkel hangsúlyozza a stílust 

A komplex művelet gyakoroltatása 

A hibák felismerése, kijavítása 

A női divatos hajvágás, szárítás komplex művelet vizsgaidőre való gyakoroltatása 
 

7.3.3. Alkalmi frizurakészítés 104 óra 
Információ-kérés 

Diagnosztizálás 

Munkatervezés 

Eszközfertőtlenítés 

Baleset- és munkavédelmi ismeretek 
Vendég beterítése a szolgáltatás elvégzéséhez szükséges módon 

Arcformák, fejformák, koponyaformák 

Arcelemek, koponyaformák korrigálása 

Frizuratervezés 

Az adott divatidőszak stílusjegyeinek ismerete, figyelembevétele a frizura tervezésénél  

Helyes eszközválasztás: bontó fésű - 7 ½ Matador -, stíl fésű, hossz, hajkefék, hajtűk, 

hajcsattok, hajbetétek, pótrészek, póttincsek, díszek, díszek hajból, hajrögzítők, hajsütő 

vasak, hajsimítók, kreppelők, hajlakk, hajfény olaj, wax, zselé, stb. 

A frizura stílus és formajegyeinek ismerete, meghatározása: konty, alkalmi, koktél, 

estélyi, extrém, stb. 

Az alkalmi frizura készítésének fontosabb szempontjai az oktatás során 

A fésülés helyes és szükséges sorrendjének meghatározása 
A fésülés során a kialakításhoz szükséges technikák, technológiák alkalmazása 

A formajegyek hangsúlyos megjelenéséhez kiegészítők, póthaj, hajbetét, póttincs, stb. 

felhasználása 

Csatok, hajtűk, stb. alkalmazása a feltűzés, eltűzés, díszek elhelyezése során 

Hajlakk, hajfény olaj, stb. tudatos alkalmazása a frizura készítése során 

A díszek tudatos tervezése, elkészítése, alkalmazása és használata a kiválasztott és 

megtervezett frizura formajegyeinek megfelelően 

A kész frizurát rögzítse hajlakk, hajfény olaj, zselé, wax, stb. segítségével 
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Sodrással, fonással, szövéssel kialakított formajegyek tudatos beépítése a 

munkafolyamat során 

Csat, hajtű, kontybetét tudatos beépítése a munkafolyamat során 

Tupírozás technikájának tudatos alkalmazása a munkafolyamat során 

A feltűzött és szabadon lévő tincsek, hajszakaszok esztétikus és divatos megtervezése 

és elkészítése 

Tudatosan alkalmazza a frizurakészítés során a szükséges simítókat, hullámosítókat, 

hajsütő vasakat 

A komplex munkafolyamat gyakoroltatása 

A hibák felismerése és kijavítása, korrigálása 

A konty, alkalmi, koktél, estélyi, extrém, stb. frizura művelet vizsgaidőre való 

begyakoroltatása 

Hosszabbítás, hajhosszabbítás anyagainak, eszközeinek bemutatása 
 

7.3.4. Gyakorlás 45 óra 
A Szakmai és Vizsgakövetelmények vizsgafeladatainak gyakoroltatása a szakmai vizsgára 

 

 

MODULOK FELOSZTÁSA ÉVFOLYAMONKÉNT 

1/13. Évfolyam 

 

ELMÉLET 

 

11707-16 Fodrász manuális alapműveletek modul 

1. Szakmai ismeretek tantárgy 18 óra 

Heti 0.5 óra 
 

1.1. A tantárgy tanításának célja 
A fodrász szakma gyakorlásához szükséges elméleti ismeretek elsajátítása. 

 

1.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
Alkalmazott biológia, Fodrász szakmai gyakorlat 1., Alkalmazott kémia 

 

1.3. Témakörök 

1.3.1. Hajmosás, vizes és száraz hajformázás 12 óra 
Hajmosás, vizes és száraz haj formázása 

A haj diagnosztizálása; a haj és a fejbőr vizsgálata; a haj vastagsága; a haj minősége; a haj színe; a 

haj növekedési iránya 

A vendég kívánsága 

Hajmosás: elsőmosás, tisztítómosás, gyógy-mosás, gyorsmosás, szárazmosás, 

szeszbedörzsölés 
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Fejmasszázs 

A haj táplálása és védelme 

Azonnal ható hajápoló szerek 

Fokozatosan, kúraszerűen ható hajápoló szerek 

Vizes haj formázása (marcell-hullám, csavarók, csipeszek elhelyezése); főnhullám: 

hajszárítóval, kézzel, különböző fésű, kefék segítségével történő hajformázás 7-9 soros 

egyoldalúkefe és különböző keresztmetszetű körkefékkel 

Száraz haj: Technológiai ismeretek (lapos, spirál csavarás, krepp, stb.) 
 

1.3.2. Borotválás 6 óra 
A borotváláshoz szükséges eszközök és anyagok 

Eszközfertőtlenítés 

Az arc diagnosztizálása borotváláshoz 

A bőrtípus megállapítása 

Szőr növekedési irányának megállapítása 

Elváltozások az arcbőrön 

Borotválás munkafolyamata 

Arcszőrzet fazonok, bajusz és szakállformák 

Arcszőrzet festése és színezése 

 
 

2. Alkalmazott biológia tantárgy 36 óra 

Heti 1 óra 
 

2.1. A tantárgy tanításának célja 
A szakmai ismeretek tantárgy tanulásához szükséges alapismeretek elsajátítása. 

 

2.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
Közismereti biológia, Szakmai ismeretek, fodrász szakmai gyakorlat 1. 

 

2.3. Témakörök 

2.3.1. Sejttan, szövettan 12 óra 
Az emberi sejt felépítése  

Szövettan: hámszövetek, kötőszövetek, támasztószövetek, izomszövetek, idegszövet 

A mozgás szervrendszere: koponya csontjai, varratai; törzs csontjai, ízületi összeköttetései 
Izomrendszer: a fej és a nyak izmai 

A keringés szervrendszere: kis vérkör, nagy vérkör; vérzéscsillapítás, véralvadás 

folyamata; nyirokrendszer felépítése és feladata 
 

2.3.2. A bőr és függelékeinek anatómiája, élettana  12 óra 
A bőr anatómiai felépítése: hámréteg, irharéteg, bőralja jellemzése 

A hámban lejátszódó biofizikai, biokémiai folyamatok, a fehérjék és a keratinok típusai, 

tulajdonságai, valamint a melaninok típusai, tulajdonságai 

A bőr vérerei és idegei 

A bőr mirigyei: verejtékmirigyek, faggyúmirigy 

A bőr függelékei: a szőrtüsző, és a haj vagy szőr (később külön fejezet) 

A bőr élettana, funkciói: a bőr védelmi szerepe, a bőr kiválasztó szerepe, a bőr hő 

szabályozó szerepe, a bőr légző szerepe, a bőr érző szerepe, a bőr felszívó szerepe 

A haj; a szőr elnevezése testtájanként; a szőrzet funkciója; a szőrzet csoportosítása 
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A haj és a szőrzet kialakulása; a haj és a szőrszál felépítése 

A hajszál tulajdonságai; a hajban található kémiai kötések; a hajváltás folyamata 

Hajrendellenességek: hajhullás. őszülés; hajszál elváltozások, hajszál betegségek 

Az életkorok és évszakok hatása a hajra 
 

2.3.3. Diagnosztizálási alapok 12 óra 

Diagnosztikai alapok: elemi elváltozások, tünettan; alap bőrtípusok 

Gyulladás, allergia fogalma, fajtái, stb. 

Fertőző bőrbetegségek: vírus okozta, baktérium okozta, gomba okozta megbetegedések 

A bőr pigment-rendellenességei  

Szövetszaporulatok: hám eredetű, irha és bőralja eredetű, öregkori daganatok, anyajegyek, 

ésazok csoportosítása és felismerése  

Foglalkozási megbetegedések a fodrászatban (mozgásszervi és érrendszeri 

megbetegedések) 
 

3. Alkalmazott kémia tantárgy 72 óra 

Heti 2 óra 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

3.1. A tantárgy tanításának célja 
A Fodrász szakmai gyakorlat, valamint Szakmai ismeretek tantárgyak tanulásához szükséges 

elméleti alapok elsajátítása. 

 

3.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
Közismereti kémia, Fodrász szakmai gyakorlat 1., Szakmai ismeretek 

 

3.3. Témakörök 

3.3.1. Kémiai alapismeretek 6 óra 

Kémiai alapfogalmak: anyagi részecskék (elemi és kémiai részecskék), kémiai kötések, 

anyagi változások (fizikai, kémiai változások), anyagi halmazok (homogén, heterogén, 

kolloid rendszerek), oldatok, oldódás, telített, telítetlen, túltelített oldatok. Oldatok 

összetétele (tömeg-, térfogat- és vegyes-százalék számítása). Kozmetikumok, mint anyagi 

rendszerek (gélek, emulziók, habok, szuszpenziók, aeroszolok a fodrászatban).  

 A víz fizikai és kémiai tulajdonságai, hidratáció, a vízkeménység és jelentősége a 

fodrászatban, a pH érték fogalma, a pH jelentősége, indikátorok szerepe a fodrászatban, 

hidrolízis 
 

3.3.2. Fodrászipari eszközök anyagai 6 óra 
A fodrászipari eszközök anyagai: a fémek szerkezete, reakcióképessége, a fémek korróziója, a 

korrózió elleni védekezés módszerei, ötvözés, vas, alumínium, műanyagok, természetes 

anyagok, textíliák 

 

3.3.3. Vérzéscsillapítók fertőtlenítők 6 óra 

Vérzéscsillapítók: a vérzéscsillapító anyagok hatása, képviselőik jellemzői,  

Fertőtlenítőszerek: alkalmazás szerinti felosztása, hatás szerinti felosztása, kémiai 

felépítés szerinti felosztása; antiszeptikumok, bőrfertőtlenítők fajtái, dezinficiensek, 

eszközfertőtlenítők, helyiség fertőtlenítők 
 

3.3.4. Alkoholok és alkoholtartalmú készítmények 6 óra 
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Alkoholok és származékaik: alkoholok jellemzése, etanol élettani hatása, a bőrre gyakorolt 

hatása, alkalmazása a szépészetben; többértékű alkoholok képviselői, bőrre gyakorolt hatásuk, 

alkalmazásuk a szépészetben, zsíralkoholok képviselői, bőrre gyakorolt hatásuk, alkalmazásuk a 

szépészetben 

 

3.3.5. Fodrászipari készítmények és alapanyagaik 48 óra 
Illatosítók csoportosítása: természetes, mesterséges; hatásaik; fontosabb képviselőik 

Alkoholtartalmú készítmények: arcvizek, arcszeszek, hajvizek, hajszeszek 

Konzerválószerek és anyagaik: avasodást gátlók, penészedést gátlók, erjedést és rothadást 

gátlók 
Púderek, hintőporok: púderek, hintőporok alapanyagai, csoportosításuk, felhasználásuk 

Hajrögzítők: nyákanyagok, hajrögzítő készítmények: oldatok, gélek, habok, aeroszolok, 

hajlakkok, waxok és egyéb készítmények  
 

 

4. Művészeti ismeretek tantárgy 18 óra 

Heti 0.5 óra 
 

4.1. A tantárgy tanításának célja 
A fodrász szakmát befolyásoló korok, stílusok, stílusjegyek ismerete. 

 

4.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
Rajz és vizuáliskultúra, Fodrász szakmai gyakorlat 1., Szakmai ismeretek 

 

4.3. Témakörök 

4.3.1. Szabadkézi rajz 18 óra 
Alapozó rajzgyakorlatok 

Egyenes és ívelt vonalgyakorlatok 

Tónus-és vonalgyakorlatok (fény-árnyék) 

Alaptestek perspektivikus ábrázolása 

Kompozíció síkban és térben 

Az emberi fej 
Az emberi fej alapvető arányai, az emberi fej képletei 

Arcelemek: szem, száj, orr, fül rajzolása 

Hullámos hajviseletek 

Haj rajzolása, alapképletek rajza, kombinálása 

Vonalas, tónusos ceruzarajz 

Hullám, lokni és a hajfonat tónusos rajza: marcellhullám, hullámok,stb. 

Férfi bajusz-és szakállformák 

Angol, francia, Jávor, pödrött bajuszok rajza 

Férfi halántékfazon, oldalszakáll 

Klasszikus és modern szakállformák 

Férfi klasszikus hajviselet: angol hajviselet, Hindenburg hajviselet 
 

 

11706-16 Férfi frizurakészítés modul 

5. Szakmai ismeretek tantárgy 18 óra 

Heti 0.5 óra 
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5.1. A tantárgy tanításának célja 
A fodrász szakma gyakorlásához szükséges elméleti alapok elsajátítása. 

 

5.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
Alkalmazott biológia, Alkalmazott kémia, Művészeti ismeretek, Fodrász szakmai gyakorlat 2. 

 

5.3. Témakörök 

5.3.1. Hajvágás 4 óra 
A fej területi felosztása, leválasztások, kiemelések 

Vágás-technikák 

Fazonok: homlok-, oldal-, és nyakfazon 

 

5.3.2. Modern klasszikus férfi hajvágás 10 óra 
Modern klasszikus férfi hajvágás 

Diagnosztizálás 

Frizuratervezés 

Hajvágás eszközei, anyagai 

Leválasztások 

Férfi hajvágás: tompavágás, fazonvágás, nyakfazon, fülfazon, átmenet-képzés, 

összevágás 

Modern klasszikus férfi hajvágás és szárítás munkafolyamata 
 

5.3.3. Férfi divathajvágás 4 óra 
A férfi divat hajvágás, szárítás 

Diagnosztizálás 

Frizuratervezés 

Hajvágás eszközei, anyagai 

Leválasztások 

Férfi hajvágás: tompavágás, fazonvágás, nyakfazon, fülfazon, átmenet-képzés, 

összevágás 

A férfi divat hajvágás és szárítás munkafolyamata 

Otthoni tanácsadás 
 

6. Művészeti ismeretek tantárgy 54 óra 

Heti 1.5 óra 
 

6.1. A tantárgy tanításának célja 
A fodrász szakma gyakorlásához szükséges frizura-tervezési és korok, stílusok és stílusjegyek 

ismeretének elsajátítása. 

 

6.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
Rajz-, és vizuáliskultúra, Szakmai ismeretek, Fodrász szakmai gyakorlat 2. 

 

6.3. Témakörök 

6.3.1. Szabadkézi rajz 18 óra 

Arcformák 

,,Ideális‖ ovális arcforma 

Kerek arc 

Keskeny, hosszúkás arc 
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Háromszög alakú arc 

Színtan 

Fekete- fehér és színes ábrázolások 

Női hajviseletek: egyszerű rövid női hajviselet elől és oldalnézetből 

Modern női nappali hajviselet 

Alkalmi hajviseletek, feltűzött-konty hajviselet 
 

6.3.2. Képzőművészet alapfogalmai 6 óra 

A képzőművészet alapfogalmai 

Az építészet, mint téralkotó művészet 

A gyakorlati cél és a művészi megjelenítés kapcsolata 

A tömeghatás, mint az épület külső megjelenítése 

A térhatás, mint rendeltetésfüggő alaprajz 

A szobrászat, mint formaalkotó művészet 

Kifejezőeszközei: tömeghatás, térhatás, fény-, árnyék-, és színhatás 

Fajtái: szobor, épületdíszítő szobor, dombormű 

A festészet fogalma 

Kifejező eszközei: vonalak, színek, tónusok 

A legjellemzőbb ágazatai: olajfestés, tempera, akvarell, pasztell, grafika, freskó, szekkó, 

mozaik, intarzia, üvegfestés, miniatúra 
 

6.3.3. Ókor művészete és hajviseletei 14 óra 
Az ókor művészete 

Az Egyiptomi művészet: 

Az egyiptomi építészet legjellemzőbb alkotásainak bemutatása 

Az épületek anyaga, építészeti megoldásai 

A Görög művészet 

Jellegzetesen görög építészeti alkotások: a templom, a stadion és a színház bemutatása 

Dór stílusú alkotások bemutatása: a Parthenon 

Ion stílusú templomok bemutatása: Nikéé templom 
A szobrászat fő témája kifejezésmódja 

Az ókori Róma művészete 

A görög kultúra továbbfejlesztett formái az építészetben, a szobrászatban és a 

festészetben,bemutatásuk, összehasonlítások. 

Az ókor hajviselete 

Társadalmi tagozódás szerinti hajviseletek a korai és késői Egyiptomban. Papok, fáraók, 

szolgák hajviselete és nők hajviselete (Kleopátra). 

Görög hajviselet legjellemzőbb jegyei. Lampadiosz, fürt, fonat, konty. 

Római hajviselet legjellemzőbb jegyei. Tonsorok és kalamisztrák szerepe. 
 

6.3.4. Középkor művészete és hajviseletei 16 óra 
A középkor 

A Bizánci művészet 

A bizánci templom, mint a bizánci művészet csúcsalkotása, a Szent Bölcsesség 

templománakbemutatása, elemzése 

A bizánci mozaikművészet 

A Román stílus 

Római hagyományok és korjellemzők egységes megjelenése a templomok, kolostorok 

és várak építésében 

A szobrászat és építészet kapcsolata, az elbeszélő figurális szobrászat (kőbe faragott 
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Biblia) díszítőfaragások 

A román stílusú festészet jellemzői, miniatúrák, freskók 

Gótikus művészet 

A várossá alakulás új építészeti feladatai a gótikában: városházak, céhházak, 

vásárcsarnokok,patríciusházak, kórházak, árvaházak, kolostorok, templomok 

Építőmesterek, kőfaragók és szobrászok feladatainak összekapcsolódása a 

képzőművészetben 

Román és gót keresztboltozat összehasonlítása 

Homlokzati függőleges tagozódás, ablakok, kapuzatok 

A szobrászatban az alakok kilendülése 

A szárnyas oltárok faragott szobrai és festett képei 

Üvegfestés felvirágzása a gótikában, az üvegablakok 

A hazai gótika emlékeinek bemutatása 

A középkor hajviselete 
Bizánci hajviselet: Férfiak: Rövid haj, koncentrikus elrendezésben. Napi borotválkozás,majd 

később teljes körszakáll. Nők: Homlok fölött megemelt haj, oldalt loknikkal, későbbfej köré 

csavart haj, fátyollal, díszekkel. 

Román hajviselet: Férfiak: Vállig érő középen választott vagy választék nélküli haj. 

Göndörített haj, homlokba fésült tincsekkel, apródfrizura. Fémpánttal díszített hajak. 

Nők: Férjes asszonyoknál kendő, fátyol. Hajadonoknál copfos viselet, főkötő, állkendő, 

fátyol. Szőkítés különböző oldatokkal, napon szárítva. Vendéghajjal való hajdúsítás. 

Gót hajviselet: Férfiak: Hosszú, fonatos hajak. Turbán, csuklya, kalap, föveg. Nők: 
Copf, konty, diaboló, csúcsos főkötő, fátyol, kétágú fejdísz 

 

11708-16 Fodrász vegyszeres műveletek modul 

7. Szakmai ismeretek tantárgy 72 óra 

Heti 2 óra 
 

7.1. A tantárgy tanításának célja 
A fodrász szakma gyakorlásához szükséges elméleti alapok elsajátítása. 

 

7.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
Alkalmazott biológia, Alkalmazott kémia, Anyagismeret, Fodrász szakmai gyakorlat 3. 

 

7.3. Témakörök 

7.3.1. A haj tartós formaváltoztatása 12 óra 

A haj tartós formaváltoztatása 

Hullámosító szerek (HTH vizek, volumennövelők, hajkiegyenesítők) 

Fixáló szerek 

Kémiai folyamatok a hullámosítás során 
A HTH munkafolyamata (csavarási technikák és technológiák) 

A HTH hibái és azok korrigálása 
 

7.3.2. Hajfestés 26 óra 
Festés 

Színtan (színkör, színkeverés) 

Színelmélet 

A színek fajtái 
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A színkeverés szabályai 

Szín és anyagszerkezet fodrász-színkezelés 

Hajfestő anyagok és azok csoportosítása 

Oxidációs hajfesték összetétele, hatásmechanizmusa 

A festés során lezajló kémiai folyamatok 

A hajfestés munkafolyamata (elsőfestés, utánfestés, területfestés, választék és 

kontúrfestés) 

A hajfestés különböző esetei 

A festés közben felmerülő problémák és azok korrigálása 
 

7.3.3.  Hajszínezés 8 óra 

A haj színezése 

A színezők csoportosítása 

Ideiglenes, féltartós és tartós színezők összehasonlítása (egyezőségek, különbségek) 
 

7.3.4. Színelvonás, szőkítés 18 óra 
Színelvonás, szőkítés 

Szőkítőszerek hatása a haj szerkezetére 

Szőkítőszerek összetétele 

Szőkítés során lezajló kémiai folyamatok 

Szőkítés munkafolyamata (elsőszőkítés, után- vagy tőszőkítés) 

Előszőkítés vagy alapozás 

Szőkítés utáni színkorrekció 
 

7.3.5. Melírozás 8 óra 
Melírozás 

A melírozás szempontjai 

A melírozás különböző technikái és technológiái 

A melírozás fajtái, munkafolyamata 

Melírozás és hajfestés egy munkafolyamatban 

 

8. Anyagismeret tantárgy 72 óra 

Heti 2 óra 
 

8.1.A tantárgy tanításának célja 
A fodrász szakma gyakorlásához szükséges anyagok megismerése. 

 

8.2.Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
Szakmai ismeretek, Alkalmazott kémia, Fodrász szakmai gyakorlat 3. 

 

8.3.Témakörök 

8.3.1. A haj tartós formaváltoztatása 12 óra 

Tartóshullámosítás 

Aminosavak, fehérjék, a haj szerkezete, kötések a hajban 

HTH-kor lejátszódó kémiai folyamatok, változások a hajszálban 

A tartóshullámosítás anyagai  

A HTH- vizek fajtái, összetétele, hatása: redukálószerek, tenzidek, pH szabályozók, 

vivőszerek, segédanyagok, egyéb összetevők, pl. hajvédő, ápoló anyagok 

A korszerű oxidáló anyagok összetétele, hatása: oxidálószerek, szerves savak, 

habképzők, védőanyagok, segédanyagok 
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Előkezelők, utókezelők összetétele, hatásai 

Volumennövelő készítmények összetétele és hatásai 

Tartós hajkiegyenesítés anyagai (lúgos, tioglikolátos, keratinos, szilikonos…) és 

hatásai a hajszálra  
 

8.3.2. Hajfestés 26 óra 
Hajfestékek csoportjai, összetétele, működési elve, hatásai 

A hajfestés, színezés módjai: fizikai, kémiai színmódosítás elve, anyagai; ideiglenes, 

féltartós hajszínezők és tartós hajfestékek működési elve, anyagai. 

Oxidációs hajfestékek és kémiai (oxidációs) hajszínezők, természetes hajszín változató 

anyagok összetétele, működése, hatásai: oxidációs színezőanyagok (PPD, PTD és 

alternatíváik), kapcsoló molekulák (pl. többértékű fenolok, aminofenolok stb.), 

indofestékek, direkt színezékek, pH szabályozó anyagok (ammónium-hidroxid, 

aminok), felületaktív anyagok, vivőszerek, segédanyagok, egyéb (pl. ápoló) anyagok. 

Oxidálószerek összetétele, hatásai.  
 

8.3.3. Hajszínezés 8 óra 
Színezőanyagok  

Természetes hajszínváltoztatás hatóanyagai: növényi eredetű hajszín változtatás 

hatóanyagai, működésük (kémiai: oxidáció, fizikai: adszorpció), alkalmazásuk 

lehetőségei, szabályai. 

Fizikai hajszínezők fajtái, összetétele és működése. 

 

 

Színezőanyagok fogalma, csoportosítása (színezék, pigment, természetes, 

mesterséges), alkalmazása a fodrászatban 

Hajszínváltozás, változtatatás különleges esetei: nehézfémek (pl. vendég által 

alkalmazott ezüstkolloid) festést, szőkítést befolyásoló hatásai; fokozatosan ható 

hajszínváltoztató készítmények  
 

8.3.4. Szőkítés 18 óra 
Hajszíntelenítők (dekolorálók) 

Hajszíntelenítő készítmények típusai, összetétele, hatásai: szőkítő porok (perszulfátok, 

pH szabályozók, tenzidek, sűrítőanyagok, egyéb összetevők: pl. védőanyagok, 

hamvasító színezékek…), szőkítő krémek (oxidálószer, pH szabályozó, stabilizátor, 

tenzid, vivőszer, segédanyagok, egyéb összetevők). Egyéb szőkítő készítmények: pl. 

szőkítő permetek. 
 

8.3.5. Melírozás 8 óra 
Melírozás speciális anyagai, készítményei: melírporok összetétele, hatásai. Melírozó festékek, 

speciális (sűrítő) adalékok. Melírfóliák anyagai. 

 

 

GYAKORLAT 
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9. Fodrász szakmai gyakorlat 1. tantárgy 108 óra 

Heti 3 óra 
 

9.1.A tantárgy tanításának célja 
A fodrász szakma gyakorlásához szükséges kompetenciák, készségek elsajátítása. 

 

9.2.Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
Szakmai ismeretek, Alkalmazott biológia, Alkalmazott kémia, Művészeti ismeretek 

 

9.3.Témakörök 

9.3.1. Vizes és száraz hajformázás 72 óra 

Marcell vízhullám kialakítása babafejen 

Helyes eszközválasztás 

A művelethez megfelelő hajhosszal és mennyiséggel rendelkező babafej, tartóval 

Marcell fésű, hullám csipesz, csipesz, vizező, fixáló termék 

A hullám irányának, formájának meghatározása 

Választékkészítés 

Kezdőhullám kialakítása: mindig hátrafelé indul a hullám 

Hullámvölgy, hullámél kialakítása, összekötése: kétujjnyi széles, max. 4cm. 

távolságalakuljon ki a két hullám él között 

A fennmaradó haj kontúrok esztétikus kialakítása, tincsezése 

A hibák felismerése és kijavítása. 

Helyes eszközválasztás (bontó fésű - 7 1/2Matador -, stíl fésű, berakó csavarók - méret és 

hossz szerint, csak műanyag - berakó csipeszek, hajkefék, berakó tűk, hajtűk, hajrögzítők, 

lekötő háló, hajlakk, hajfény olaj, stb. 

A csavarók, csipeszek helyes és szükséges elhelyezése 

A hibák felismerése és kijavítása, korrigálása 

Száraz haj formázása 

Technológiai ismeretek elsajátítása (lapos, spirál csavarás, krepp, stb.) 

Főn hullám 

Hajszárítóval, kézzel, különböző fésű, kefék segítségével történő hajformázás 7-9 soros, 

egyoldalú kefe és különböző keresztmetszetű körkefékkel 
 

9.3.2. Hajmosás 36 óra 

Információ-kérés 

Diagnosztizálás 

Munkatervezés 

Eszközfertőtlenítés 

Baleset- és munkavédelmi ismeretek 

Vendég beterítése a szolgáltatás elvégzéséhez szükséges módon 

Termékválasztás: a szükséges sampon és balzsam-ápoló termékek kiválasztása a 

diagnózisalapján 

Munkafolyamat, technológia meghatározása 

A hajmosó tál beállítása a vendég számára 

A víz hőfokának beállítása 

Elvégzi a tisztító hajmosást, majd a második hajmosást 

Fejmasszírozást alkalmaz (nyugtató, élénkítő, stb.) 

Elvégzi a haj és fejbőr ápolását (balzsamok, pakolók, maszkok segítségével) 

A problémás eseteknél meghatározza az alkalmazott termékeket 

Problémás fejbőr kezelést végez: korpás, zsíros, száraz fejbőr és haj esetében, stb. 
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Vegyszeres műveletek után meghatározza a szükséges sampont és elvégzi a vegyszeres 

munkához a haj mosását 

Színstabilizáló, szerkezetkiegyenlítő ápolókat alkalmaz a vegyszeres műveletek 

befejezéseként 

A munkafolyamat komplex gyakoroltatása 
 A hibák felismerése és kijavítása 
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10. Fodrász szakmai gyakorlat 2. tantárgy 180 óra 
 

10.1. A tantárgy tanításának célja 
A fodrász szakma gyakorlásához szükséges kompetenciák és készségek elsajátítása. 

 

10.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
Szakmai ismeretek, Művészeti ismeretek, Alkalmazott kémia 

 

10.3. Témakörök 

10.3.1. Munka-, és balesetvédelem 4 óra 
Munka-, és balesetvédelem, munkaruha, védőfelszerelés, hulladékkezelés 

Munkanapló vezetésének szabályai 

Elsősegély-nyújtás, személyes higiénia és az üzlet higiéniája 

Fertőtlenítés: eszköz-, helyiség-, felület-, bőr-, textíliák fertőtlenítése 

A különböző munkafolyamatokhoz szükséges eszközök megismerése 
 

10.3.2. Vendégfogadás, vendégkártya 6 óra 
Vendégfogadás: a szolgáltatás előtti kommunikáció, a vendég beterítése a szolgáltatáshoz, a 

környezet előkészítése a zavartalan munkavégzéshez  

Etikai kódex a fodrászatban 

A férfi fodrász-borbély és a fodrász feladatai, hatásköre, kötöttség nélkül, 

kötöttséggel, szakmai tanfolyamok után végezhető feladatok 

A hatáskör túllépés veszélyei 
 

10.3.3. Kommunikáció és szolgáltatásetika 26 óra 
Alapvető kommunikációs ismeretek és szabályok a fodrász szalonban: telefonos és szalon 

etikett, kommunikáció az üzletben, szituációs gyakorlatok különböző kommunikációs 

helyzetekre 

Vendégtípusok, személyiségtípusok 

Információkérés a szolgáltatás sajátosságainak figyelembe vételével 

 

10.3.4. Borotválás 40 óra 
Munkatervezés 

Baleset- és munkavédelmi ismeretek 

Eszközfertőtlenítés 

Az alkalmazott szolgáltatás szerinti eszközök fertőtlenítése 

Bőrfertőtlenítők, bőrfertőtlenítés 

Információ-kérés 

Diagnosztizálás, arcdiagnosztizálás 

Munkatervezés 
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Vendég beterítése a szolgáltatás elvégzéséhez 

Helyes eszközválasztás: a művelethez szükséges eszközök ismerete, használata, 

előkészítése; félpengés borotva, borotvapenge, borotva hab, borotvakrém, ecset, tál, 

kiskendő, vérzéscsillapító, fejtámasz 

A borotva balesetmentes használata, borotvafogások elsajátítása 

A borotválás munkafolyamata 

Helyes habképzés ecsettel 

Az arc borotválása a helyes borotva fogások alkalmazásával 

Szükség szerint ismételt habképzés 

Baleset-, és sérülésmentes munkavégzés 

Bajusz-mentes borotválás elvégzése 

Szőr és habmentes arc kialakítása 

A borotválás utáni arckezelés, arcszesz, hintőpor.. stb. 

A modell hajának megfésülése borotválás után 

A munkafolyamat komplex gyakoroltatása 

A hibák felismerése és kijavítása 

A borotválás vizsgaidőre való begyakoroltatása 

Szakáll és bajuszformázás  

Információ-kérés 

Diagnosztizálás, arc és arcszőrzet diagnosztizálás 

Munkatervezés 

Eszközfertőtlenítés 

Baleset- és munkavédelmi ismeretek 

Vendég beterítése a szolgáltatás elvégzéséhez 

Helyes eszközválasztás: a művelethez szükséges eszközök előkészítése: félpengés 

borotva, borotvapenge, hajvágó olló, szakállvágó gép - alátétekkel, borotvahab, 

borotvakrém, ecset, tál, kiskendő, vérzéscsillapító, fejtámasz 

Bajusz és szakállformák meghatározása a történelmi és divatkorok ismeretében 

Bajusz-formák kialakítása, ritkítása ollóval, borotvával 

Szakáll formák kialakítása, ritkítása ollóval, borotvával, szakállvágóval 

Szakáll és bajusz formázása kefékkel és hajszárítóval 

A kialakított formák rögzítése bajuszkötővel, pomádéval, stb. 
 

10.3.5. Modern klasszikus férfi hajvágás 86 óra 
Információ-kérés 

Diagnosztizálás 

Munkatervezés 

Eszközfertőtlenítés 

Baleset- és munkavédelmi ismeretek 

Vendég beterítése a szolgáltatás elvégzéséhez szükséges módon 

Helyes eszközválasztás; a művelethez szükséges eszközök előkészítése: hajvágó fésűk, 

hajvágó ollók, hajvágógép, nyakszirt kefe, hajvágó kendő, hajvágó csipeszek, vizező, 

hajszárító, lakk, olaj, stb. 

A haj területi felosztása, vezetőpasszé, leválasztások irányai, kiemelési szögek, haj 

körvonala, hajvágási technológiák 

Arcformák, fejformák, koponyaformák 

Arcelemek, koponyaformák korrigálása 

A nyakfazon fajtái, a homlokfazon fajtái, az oldalfazon fajtái 

Oldal- és nyakfazon tisztára borotválása 

Borotva hajvágás, a haj átborotválása 
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A modern klasszikus férfi hajvágás, szárítás munkafolyamata 

A haj vizezése vagy mosása 

A vizes haj fejtetőn történő hosszvágása a kívánt mértékben 

A „0‖ pont meghatározása 

Stuccolással az átmenet kialakítása ollóval 

Hajvágógép használata, átmenet-képzés hajvágó-gép segítségével 

A tarkóhaj és a fejtetőhaj összekapcsolása 

Az oldalhajak átmenetképzése 

Tiszta fül kontúrok kialakítása 

Oldalfazonok kiborotválása 

A komplex művelet gyakoroltatása 

A hibák felismerése, kijavítása 

A modern klasszikus férfi vágás szárítás komplex művelet vizsgaidőre való 

gyakoroltatása 
 

10.3.6. Divatos férfi hajvágás 28 óra 
Információ-kérés 

Diagnosztizálás 

Munkatervezés 
Eszközfertőtlenítés 

Baleset- és munkavédelmi ismeretek 

Vendég beterítése a szolgáltatás elvégzéséhez szükséges módon 

Helyes eszközválasztás; a művelethez szükséges eszközök előkészítése: hajvágó fésűk, 

hajvágó olló, hajvágógép, nyakszirt kefe, hajvágó kendő, hajvágó csipeszek, vizező, 

hajszárító, lakk, olaj, stb. 

A haj területi felosztása, vezetőpasszé, leválasztások irányai, kiemelési szögek, haj 

körvonala, hajvágási technológiák 

Arcformák, fejformák, koponyaformák 

Arcelemek, koponyaformák korrigálása 

A nyakfazon fajtái, a homlokfazon fajtái, az oldalfazon fajtái 

Oldal- és nyakfazon kialakítása szükség esetén 

Az aktuális divat férfi trendeknek megfelelő hajvágás elvégzése az adott technológiák 

és technikák alkalmazásával 

A modern divat férfi frizura kialakítása oly módon, hogy az harmonizáljon a modell 

stílusával, öltözékével, karakterével 

A modern divat férfi frizurával harmonizáló bajusz-, és szakállformák kialakítása 

A komplex művelet gyakoroltatása 

A hibák felismerése, kijavítása 

A divat férfi vágás szárítás komplex művelet vizsgaidőre való gyakoroltatása 
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11. Fodrász szakmai gyakorlat 3. tantárgy 440 óra 

Heti 13 óra 
 

11.1. A tantárgy tanításának célja 
A fodrász szakma gyakorlásához szükséges kompetenciák és készségek elsajátítása. 

 

11.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
Szakmai ismeretek, Anyagismeret, Alkalmazott kémia, Művészeti ismeretek 
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11.3. Témakörök 

11.3.1. Dauercsavarás babafejen 72 óra 

Dauer csavarás egész fejen – babafejen, vegyszer használata nélkül 

Munkatervezés 

Eszközfertőtlenítés 

Baleset- és munkavédelmi ismeretek 

Helyes eszközválasztás (bontó fésű - 7 1/2Matador - , stíl fésű, átmérőben és 

hosszúságban különböző műanyag dauer csavarók, dauer tűk, dauer papír, vizező) 

Csavarási technikák ismerete (lapos, spirál csavarás, ikercsavarás, kétrétegű csavarás, 

egyébcsavarási technikák) 

Különböző csavarók tulajdonságainak ismerete és alkalmazása (pl.: papiloten, piskóta, 

stb.) 

Különböző csavarási formák ismerete, alkalmazási lehetőségei (hagyományos, 

formadauer, tő- és utándauer, részdauer, spiráldauer, stb.) 

A komplex művelet gyakoroltatása 

A hibák felismerése, kijavítása 
 

11.3.2. Hideg tartóshullámosítás 40 óra 
Dauer csavarás egész fejen - babafejen 

Információ kérés 

Diagnosztizálás 

Munkatervezés 

Eszközfertőtlenítés 

Baleset- és munkavédelmi ismeretek 

Vendég beterítése a szolgáltatás elvégzéséhez szükséges módon 

Helyes eszközválasztás (bontó fésű - 7 1/2Matador - , stíl fésű, átmérőben és 

hosszúságban különböző műanyag dauer csavarók, dauer tűk, dauer papír, vizező) 

Csavarási technikák ismerete (lapos, spirál csavarás, egyébcsavarási technikák) 

Különböző csavarók tulajdonságainak ismerete és alkalmazása  

Különböző csavarási formák ismerete, alkalmazási lehetőségei (hagyományos, 

formadauer, tő- és utándauer, részdauer, spiráldauer, stb.) 

HTH vizek, fixálók ismerete, alkalmazása és hatásmechanizmusa 

HTH munkafolyamata 

A fejterület felosztása a tervezett csavarási irányokat figyelembe véve 

A dauer csavarók felcsavarása a tervezett frizura forma szerint 

A dauer csavarásánál szükséges felválasztás meghatározása a csavarók átmérőjét és 

hosszát figyelembe véve 

A dauer papír helyes alkalmazása, a pipamentes csavarás érdekében 

A hajtincs helyes csavarási szöge - 100°-110°- a koponya érintőjéhez viszonyítva 

Tiszta csavarás, hosszú haj esetén, szitázó mozdulattal 

A dauer tűk szükséges és helyes alkalmazása a feszes csavarás megtartása végett 

Tő- után dauer munkafolyamatának ismerete, sajátossága, fontossága, szerepe, 

munkafolyamata 

Volumennövelővel történő formaváltoztatás 

Volumennövelő folyadékok, fixálók ismerete, alkalmazása és hatásmechanizmusa, 

sajátossága 

Volumennövelővel történő formaváltoztatás munkafolyamata (lásd fent) 

Hajkiegyenesítővel történő formaváltoztatás 
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Hajkiegyenesítő folyadékok, fixálók ismerete, alkalmazása és hatásmechanizmusa, 

sajátossága 

Hajkiegyenesítővel történő formaváltoztatás munkafolyamata (lásd fent) 

Dauer csavarás egész fejen- babafejen gyakoroltatása 

A hibák felismerése és kijavítása. 

A dauer csavarás egész fejen-babafejen vizsgaidőre való begyakoroltatása 
 

11.3.3. Férfi divatfrizura kialakítása dauercsavarással  40 óra 
Dauer csavarás egész fejen - babafejen 

Információ-kérés 

Diagnosztizálás 

Munkatervezés 

Eszközfertőtlenítés 

Baleset- és munkavédelmi ismeretek 

Vendég beterítése a szolgáltatás elvégzéséhez szükséges módon 

Helyes eszközválasztás: bontó fésű - 7 1/2Matador - , stíl fésű, átmérőben és 

hosszúságban különböző műanyag dauer csavarók, dauer tűk, dauer papír, vizező 

Csavarási technikák ismerete (lapos, spirál csavarás, egyéb csavarási technikák) 
Különböző csavarási formák ismerete, alkalmazási lehetőségei: hagyományos, formadauer, stb. 

HTH vizek, fixálók ismerete, alkalmazása és hatásmechanizmusa 

HTH munkafolyamata 

A fejterület felosztása a tervezett csavarási irányokat figyelembe véve 

A dauer csavarók felcsavarása a tervezett frizura forma szerint 

A dauer csavarásánál szükséges felválasztás meghatározása a csavarók átmérőjét és 

hosszát figyelembe véve 

A dauer papír helyes alkalmazása, a pipamentes csavarás érdekében 

A hajtincs helyes csavarási szöge - 100°-110°- a koponya érintőjéhez viszonyítva 

Tiszta csavarás, hosszú haj esetén, szitázó mozdulattal 

A dauer tűk szükséges és helyes alkalmazása a feszes csavarás megtartása végett 

Dauer csavarás egész fejen- babafejen gyakoroltatása 

A hibák felismerése és kijavítása. 

A dauer csavarás egész fejen-babafejen vizsgaidőre való begyakoroltatása 
 

11.3.4. Hajfestés 100 óra 
Színelmélet, színkör ismerete 

Alapszín, kívánt szín meghatározása, felvilágosítás foka 

Információ-kérés 

Diagnosztizálás 

Munkatervezés 

Eszközfertőtlenítés 

Baleset- és munkavédelmi ismeretek 

Vendég beterítése a szolgáltatás elvégzéséhez szükséges módon 

Színelmélet, színkör ismerete 

Alapszín, kívánt szín meghatározása, felvilágosítás foka 

Oxidációs hajfestések ismerete, hatásmechanizmusa 

A hidrogén-peroxid koncentrációjának meghatározása 

Helyes eszköz meghatározás: fémeszköz nem használható; bontó fésű, stíl fésű, fésűs 

festőecset, festőecsetek, festőtálak, mérleg, mérőhenger, műanyag csipeszek, védő 

felszerelések, védő eszközök, stb. 

Első festés munkafolyamatának ismerete, meghatározása 
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Bőrpróba 

Őszülés fokának meghatározása, szerepe 

Ősz haj festése 100% fedéssel, előpigmentálás 

A festékkeverék összeállítása a diagnózisnak megfelelően (az oxidáló hajfesték és az 

oxidálószer keverési arányának (-1+1, 1+1 ½, stb.) meghatározása, mennyiség és 

erősség - %, vol. – tekintetében, festőkönyvbe történő regisztrálása, precíz mérés 

mérleggel, mérőhengerrel) 

A fej területi felosztása, festékfelvitel 

Hatóidők helyes meghatározása a hajhossz és fejterület tekintetében, ellenőrzése 

Hőhatás alkalmazása, ellenőrzése 

A hatóidőt követő emulgeálás, színfelfrissítés 

A festés befejező művelete, hajmosás, hajápolás, 

Tő- és után-festés munkafolyamatának ismerete, meghatározása 

Emulgeálás - színfelfrissítés 
Divat hajszínek festése 

Extra szőke hajszínek festése 

Extra vörös hajszínek festése 

Világosabbra festés 

Sötétebbre festés 
A munkafolyamat komplex gyakoroltatása 

A hibák felismerése és kijavítása. 

A hajfestés műveletének vizsgaidőre való begyakoroltatása. 

Tanácsadás otthoni hajápoláshoz 
 

11.3.5. Hajszínezés 24 óra 

Információ-kérés 

Diagnosztizálás 

Munkatervezés 

Eszközfertőtlenítés 

Baleset- és munkavédelmi ismeretek 

Vendég beterítése a szolgáltatás elvégzéséhez szükséges módon 

Színelmélet, színkör ismerete 

Alapszín, kívánt szín meghatározása, felvilágosítás foka 

 

Kémiai hajszínezés 

Kémiai hajszínezők ismerete, hatásmechanizmusa 

A hidrogén-peroxid koncentrációjának meghatározása 

Helyes eszköz meghatározás: fém eszköz nem használható; bontó fésű, stíl fésű, fésűs 

festőecset, festőecsetek, festőtálak, mérleg, mérőhenger, műanyag csipeszek, védő 

felszerelések, védő eszközök, stb. 

Féltartós hajszínezés munkafolyamatának ismerete, meghatározása 

Bőrpróba 

Őszülés fokának meghatározása, szerepe 

Az oxidációs színezők színváltoztatási lehetőségeinek meghatározása, alkalmazása az 

ősz haj fedése és a felvilágosítás tekintetében 

A színező keverék összeállítása a diagnózisnak megfelelően (az oxidáló hajfesték és az 

oxidálószer keverési arányának (-1+1, 1+1 ½, stb.) meghatározása, mennyiség és 

erősség - %, vol. – tekintetében, festőkönyvbe történő regisztrálása, precíz mérés 

mérleggel, mérőhengerrel) 

Hajmosás 
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A fej területi felosztása, festékfelvitel 

Hatóidők helyes meghatározása a hajhossz és fejterület tekintetében, ellenőrzése 

Hőhatás alkalmazása, ellenőrzése 

A hatóidőt követő emulgeálás, színfelfrissítés 

A festés befejező művelete, hajmosás, hajápolás, 

Tő- és után színezés munkafolyamatának ismerete, meghatározása 

Emulgeálás - színfelfrissítés 

Ősz haj színezése 

Divat hajszínek színezése 

Extra szőke hajszínek színezése 

Extra vörös hajszínek színezése 

Extrém színek és formák színezése 

Sötétebbre színezés 

A munkafolyamat komplex gyakoroltatása 

A hibák felismerése és kijavítása. 

A hajfestés műveletének vizsgaidőre való begyakoroltatása. 

Tanácsadás otthoni hajápoláshoz 
 

Fizikai hajszínezés 

Információ-kérés 

Diagnosztizálás 

Munkatervezés 

Eszközfertőtlenítés 

Baleset- és munkavédelmi ismeretek 

Vendég beterítése a szolgáltatás elvégzéséhez szükséges módon 

Színelmélet, színkör ismerete 

Alapszín, kívánt szín meghatározása, felvilágosítás foka 

Fizikai hajszínezés 

Fizikai hajszínezők ismerete, hatásmechanizmusa 

Helyes eszköz meghatározás: fém eszköz nem használható; bontó fésű, stíl fésű, fésűs 

festőecset, festőecsetek, festőtálak, mérleg, mérőhenger, műanyag csipeszek, védő 

felszerelések, védő eszközök, stb. 

Ideiglenes hajszínezés munkafolyamatának ismerete, meghatározása 

Az alaphajszín elkészítése a fizikai színező alkalmazásához 

A fej területi felosztása, festékfelvitel 

Hatóidők helyes meghatározása a hajhossz és fejterület tekintetében, ellenőrzése 

Hőhatás alkalmazása, ellenőrzése 

A hatóidőt követő emulgeálás, színfelfrissítés 

A festés befejező művelete, hajmosás, hajápolás, 

Ősz haj színezése 
Divat hajszínek színezése 

Extra szőke hajszínek színezése 

Extra vörös hajszínek színezése 

Extrém színek és formák színezése 

Sötétebbre színezés 

A munkafolyamat komplex gyakoroltatása 

A hibák felismerése és kijavítása. 
 

11.3.6.  Szőkítés 96 óra 
Információ-kérés 
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Diagnosztizálás 

Munkatervezés 

Eszközfertőtlenítés 

Baleset- és munkavédelmi ismeretek 

Vendég beterítése a szolgáltatás elvégzéséhez szükséges módon 

Szőkítő készítmények ismerete, hatásmechanizmusa 

A hidrogén-peroxid koncentrációjának meghatározása 

Alapozás fogalma, haj színtelenítése, szőkítése definíciója 

Helyes eszköz meghatározás (fém eszköz nem használható; bontó fésű, stíl fésű, fésűs 

festőecset, festőecsetek, festőtálak, mérleg, mérőhenger, műanyag csipeszek, védő 

felszerelések, védő eszközök, stb.) 

Első szőkítés munkafolyamatának ismerete, meghatározása 

Bőrpróba 

Őszülés fokának meghatározása, szerepe 

A színképzés sajátosságai a szőkítő készítményeknél 

Szőkítő keverék összeállítása a diagnózisnak megfelelően (a szőkítő por, szőkítő krém, 

stb. és az oxidálószer keverési arányának (1+2, 1+3. „tejföl sűrűség‖) meghatározása, 

mennyiség és erősség - %, vol. – tekintetében, festőkönyvbe történő regisztrálása, 

precíz mérés mérleggel, mérőhengerrel) 

A fej területi felosztása, szőkítő-keverék felvitele 

Hatóidők helyes meghatározása a hajhossz és fejterület tekintetében, ellenőrzése 

(Alacsony oxidáló szer származék és hosszú hatóidő) 

Hőhatás alkalmazása, ellenőrzése 

A haj túlmelegedésének veszélye, sajátossága 

A hőtorlódás sajátossága, veszélye 

A vizuális hatóidőt követő hajmosás, savas öblítés, közömbösítés, hajápolás 

Tő- és utánszőkítés munkafolyamatának ismerete, meghatározása 

A munkafolyamat komplex gyakoroltatása 

A hibák felismerése és kijavítása 

A hajfestés műveletének vizsgaidőre való begyakoroltatása. 

Tanácsadás otthoni hajápoláshoz 
 

11.3.7.  Melírozás 108 óra 
Információ-kérés 

Diagnosztizálás 
Munkatervezés 

Eszközfertőtlenítés 

Baleset- és munkavédelmi ismeretek 

Vendég beterítése a szolgáltatás elvégzéséhez szükséges módon 

A melírozás definíciója 

Színelmélet, színkör ismerete 

Alapszín, kívánt szín meghatározása, felvilágosítás foka 

Helyes eszköz meghatározás: bontó fésű, stíl fésű, fésűs festőecset, festőecsetek, 

festőtálak, mérleg, mérőhenger, műanyag csipeszek, védő felszerelések, védő 

eszközök, stb.) 

A melírozáshoz használható vegyszerek ismerete, tulajdonságai, meghatározása 

A hidrogén-peroxid koncentrációjának meghatározása 

Melírozáshoz használt keverék összeállítása 
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Melírozási technikák ismerete, megválasztása, alkalmazása az eszközök 

kiválasztásával: a„fóliás‖, plasztik lap, technikáknál a felválasztások: cikkcakk, fűzött, 

lap, melír lapát, melír fésű, melír pisztoly, melír sapka, stb. 

A melírozás technológiájának meghatározása 

A kihagyások mértékével változtatható az intenzitás 

A frizura tervezésénél meghatározott részek kiemelése, terület melír 

Egész fejen diffúz melír 

Tő-után melír a lenövés függvényében 

Hajszál hosszában különválasztott színek 

Több eltérő hajszín alkalmazása a váltakozó tincseknél 

Hajfestés és melírozás egy technológiai folyamatban, a munkafolyamat ismeret és 

alkalmazása, vizsgaidőre történő begyakoroltatása 

A melírozás munkafolyamatának ismerete és alkalmazása, vizsgaidőre történő 

begyakoroltatása 

 

ÖSSZEFÜGGŐ SZAKMAI GYAKORLAT 

 

1. évfolyamot követően 160 óra 

 

 

Az összefüggő nyári gyakorlat egészére vonatkozik a meghatározott óraszám, amelynek keretében az 

összes felsorolt elemet kötelezően oktatni kell az óraszámok részletezése nélkül, a tanulók egyéni 

kompetenciafejlesztése érdekében. 

 

Az 1. évfolyamot követő szakmai gyakorlat szakmai tartalma: 

A szakmai tartalom részletes kifejtése hiányzik 

 

2/14. Évfolyam 

ELMÉLET 

11499-12 Foglalkoztatás II. modul 

1. Foglalkoztatás II. tantárgy 16 óra 

Heti 0.5 óra 
 

1.1.A tantárgy tanításának célja 
A tanuló általános felkészítése az álláskeresés módszereire, technikáira, valamint a 

munkavállaláshoz, munkaviszony létesítéséhez szükséges alapismeretek elsajátítására. 

 

1.2.Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
— 

 

1.3.Témakörök 

1.3.1. Munkajogi alapismeretek 3 óra 
Munkavállaló jogai (megfelelő körülmények közötti foglalkoztatás, bérfizetés, költségtérítés, 

munkaszerződés módosítás, szabadság), kötelezettségei (megjelenés, rendelkezésre állás, 
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munkavégzés, magatartási szabályok, együttműködés, tájékoztatás), munkavállaló 

felelőssége (vétkesen okozott kárért való felelősség, megőrzési felelősség, munkavállalói 

biztosíték). 

Munkajogi alapok: felek a munkajogviszonyban, munkaviszony létesítése, munkakör, 

munkaszerződés módosítása, megszűnése, megszüntetése, felmondás, végkielégítés, 

pihenőidők, szabadság. 

Foglalkoztatási formák: munkaviszony, megbízási jogviszony, vállalkozási jogviszony, 

közalkalmazotti jogviszony, közszolgálati jogviszony. 

Speciális jogviszonyok: egyszerűsített foglalkoztatás: fajtái: atipikus munkavégzési formák 

az új munka törvénykönyve szerint (távmunka, bedolgozói munkaviszony, munkaerő-

kölcsönzés, rugalmas munkaidőben történő foglalkoztatás, egyszerűsített foglalkoztatás 

(mezőgazdasági, turisztikai idénymunka és alkalmi munka), önfoglalkoztatás, őstermelői 

jogviszony, háztartási munka, iskolaszövetkezet keretében végzett diákmunka, önkéntes 

munka. 

 

1.3.2. Munkaviszony létesítése 4 óra 
Munkaviszony létrejötte, fajtái: munkaszerződés, teljes- és részmunkaidő, határozott és 

határozatlan munkaviszony, minimálbér és garantált bérminimum, képviselet szabályai, 

elállás szabályai, próbaidő. 

Munkavállaláshoz szükséges iratok, munkaviszony megszűnésekor a munkáltató által 

kiadandó dokumentumok. 

Munkaviszony adózási, biztosítási, egészség- és nyugdíjbiztosítási összefüggései: munkaadó 

járulékfizetési kötelezettségei, munkavállaló adó- és járulékfizetési kötelezettségei, 

biztosítottként egészségbiztosítási ellátások fajtái (pénzbeli és természetbeli), nyugdíj és 

munkaviszony. 

 

1.3.3. Álláskeresés 4 óra 
Karrierlehetőségek feltérképezése: önismeret, reális célkitűzések, helyi munkaerőpiac 

ismerete, mobilitás szerepe, képzések szerepe, foglalkoztatási támogatások ismerete. 

Motivációs levél és önéletrajz készítése: fontossága, formai és tartalmi kritériumai, szakmai 

önéletrajz fajtái: hagyományos, Europass, amerikai típusú, önéletrajzban szereplő email cím 

és fénykép megválasztása, motivációs levél felépítése. 

Álláskeresési módszerek: újsághirdetés, internetes álláskereső oldalak, személyes 

kapcsolatok, kapcsolati hálózat fontossága, EURES (Európai Foglalkoztatási Szolgálat az 

Európai Unióban történő álláskeresésben), munkaügyi szervezet segítségével történő 

álláskeresés, cégek adatbázisába történő jelentkezés, közösségi portálok szerepe. 

Munkaerőpiaci technikák alkalmazása: Foglalkozási Információs Tanácsadó (FIT), 

Foglalkoztatási Információs Pontok (FIP), Nemzeti Pályaorientációs Portál (NPP).  

Állásinterjú: felkészülés, megjelenés, szereplés az állásinterjún, testbeszéd szerepe. 

 

1.3.4. Munkanélküliség 5 óra 
A munkanélküli (álláskereső) jogai, kötelezettségei és lehetőségei: álláskeresőként történő 

nyilvántartásba vétel; a munkaügyi szervezettel történő együttműködési kötelezettség főbb 

kritériumai; együttműködési kötelezettség megszegésének szankciói; nyilvántartás 

szünetelése, nyilvántartásból való törlés; munkaügyi szervezet által nyújtott szolgáltatások, 

kiemelten a munkaközvetítés. 

Álláskeresési ellátások („passzív eszközök‖): álláskeresési járadék és nyugdíj előtti 

álláskeresési segély. Utazási költségtérítés.  
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Foglalkoztatást helyettesítő támogatás.  

Közfoglalkoztatás: közfoglalkoztatás célja, közfoglalkozatás célcsoportja, közfoglalkozatás 

főbb szabályai 

Munkaügyi szervezet: Nemzeti Foglalkoztatási Szervezet (NFSZ) felépítése, Nemzeti 

Munkaügyi Hivatal, munkaügyi központ, kirendeltség feladatai.  

Az álláskeresők részére nyújtott támogatások („aktív eszközök‖): önfoglalkoztatás 

támogatása, foglalkoztatást elősegítő támogatások (képzések, béralapú támogatások, 

mobilitási támogatások). 

Vállalkozások létrehozása és működtetése: társas vállalkozási formák, egyéni vállalkozás, 

mezőgazdasági őstermelő, nyilvántartásba vétel, működés, vállalkozás megszűnésének, 

megszüntetésének szabályai. 

A munkaerőpiac sajátosságai, NFSZ szolgáltatásai: pályaválasztási tanácsadás, munka- és 

pályatanácsadás, álláskeresési tanácsadás, álláskereső klub, pszichológiai tanácsadás. 

 

11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén) modul 

2. Foglalkoztatás I. tantárgy 62 óra 

Heti 2 óra 
 

2.1.A tantárgy tanításának célja 
A tantárgy tanításának célja, hogy a diákok alkalmasak legyenek egy idegen nyelvű állásinterjún 

eredményesen és hatékonyan részt venni. 

Ehhez kapcsolódóan tudjanak idegen nyelven személyes és szakmai vonatkozást is beleértve 

bemutatkozni, a munkavállaláshoz kapcsolódóan pedig egy egyszerű formanyomtatványt 

kitölteni. 

Cél, hogy a rendelkezésre álló 64 tanóra egység keretén belül egyrészt egy nyelvtani rendszerezés 

történjen meg a legalapvetőbb igeidők, segédigék, illetve az állásinterjúhoz kapcsolódóan a 

legalapvetőbb mondatszerkesztési eljárások elsajátítása révén. Majd erre építve történjen meg az 

idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesztés és az induktív nyelvtanulási készségfejlesztés 6 

alapvető, a mindennapi élethez kapcsolódó társalgási témakörön keresztül. Végül ezekre az 

ismertekre alapozva valósuljon meg a szakmájához kapcsolódó idegen nyelvi 

kompetenciafejlesztés. 

 

2.2.Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
Idegen nyelvek 

 

2.3.Témakörök 

2.3.1. Nyelvtani rendszerezés 1 6 óra 
A 8 órás nyelvtani rendszerezés alatt a tanulók a legalapvetőbb igeidőket átismétlik, illetve 

begyakorolják azokat, hogy munkavállaláshoz kapcsolódóan, hogy az állásinterjú során ne 

okozzon gondot a múltra, illetve a jövőre vonatkozó kérdések megértése, illetve az azokra 

adandó válaszok megfogalmazása. Továbbá alkalmas lesz a tanuló arra, hogy egy szakmai 

állásinterjún elhangzott kérdésekre összetett mondatokban legyen képes reagálni, helyesen 

használva az igeidő egyeztetést.  

Az igeidők helyes begyakorlása lehetővé teszi számára, hogy mint leendő munkavállaló 

képes legyen arra, hogy a munkaszerződésben megfogalmazott tartalmakat helyesen 

értelmezze, illetve a jövőbeli karrierlehetőségeket feltérképezze. A célként megfogalmazott 

idegen nyelvi magbiztosság csak az igeidők helyes használata révén fog megvalósulni. 
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2.3.2. Nyelvtani rendszerezés 2 8 óra 
A 8 órás témakör során a diák a kérdésszerkesztés, a jelen, jövő és múlt idejű feltételes mód, 

illetve a módbeli segédigék (lehetőséget, kötelességet, szükségességet, tiltást kifejező) 

használatát eleveníti fel, amely révén idegen nyelven sokkal egzaktabb módon tud 

bemutatkozni szakmai és személyes vonatkozásban egyaránt. A segédigék 

jelentéstartalmának precíz és pontos ismerete alapján alkalmas lesz arra, hogy tudjon 

tájékozódni a munkahelyi és szabadidő lehetőségekről. Precízen meg tudja majd fogalmazni 

az állásinterjún idegen nyelven feltett kérdésekre a választ kihasználva a segédigék által 

biztosított nyelvi precizitás adta kereteket. A kérdésfeltevés alapvető szabályainak 

elsajátítása révén alkalmassá válik a diák arra, hogy egy munkahelyi állásinterjún megértse a 

feltett kérdéseket, illetve esetlegesen ő maga is tisztázó kérdéseket tudjon feltenni a 

munkahelyi meghallgatás során. A szórend, a prepozíciók és a kötőszavak pontos 

használatának elsajátításával olyan egyszerű mondatszerkesztési eljárások birtokába jut, 

amely által alkalmassá válik arra, hogy az állásinterjún elhangozott kérdésekre relevánsan 

tudjon felelni, illetve képes legyen tájékozódni a munkakörülményekről és lehetőségekről. 

 

2.3.3. Nyelvi készségfejlesztés 24 óra 
(Az induktív nyelvtanulási képesség és az idegen nyelvi asszociatív memória fejlesztése 

fonetikai készségfejlesztéssel kiegészítve) 

 

A 24 órás nyelvi készségfejlesztő blokk során a diák rendszerezi az idegen nyelvi 

alapszókincshez kapcsolódó ismereteit. E szókincset alapul véve valósul meg az induktív 

nyelvtanulási képességfejlesztés és az idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesztés 6 alapvető 

társalgási témakör szavai, kifejezésein keresztül. Az induktív nyelvtanulási képesség által 

egy adott idegen nyelv struktúráját meghatározó szabályok kikövetkeztetésére lesz alkalmas 

a tanuló. Ahhoz, hogy a diák koherensen lássa a nyelvet, és ennek szellemében tudjon idegen 

nyelven reagálni, feltétlenül szükséges ennek a képességnek a minél tudatosabb fejlesztése. 

Ehhez szorosan kapcsolódik az idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesztés, ami az idegen 

nyelvű anyag megtanulásának képessége: képesség arra, hogy létrejöjjön a kapcsolat az 

ingerek (az anyanyelv szavai, kifejezése) és a válaszok (a célnyelv szavai és kifejezései) 

között. Mind a két fejlesztés hétköznapi társalgási témakörök elsajátítása során valósul meg.  

Az elsajátítandó témakörök: 

- személyes bemutatkozás 

- a munka világa 

- napi tevékenységek, aktivitás 

- lakás, ház 

- utazás,  

- étkezés   

Ezen a témakörön keresztül valósul meg a fonetikai dekódolási képességfejlesztés is, amely 

során a célnyelv legfontosabb fonetikai szabályaival ismerkedik meg a nyelvtanuló. 

 

2.3.4. Munkavállalói szókincs 24 óra 
A 24 órás szakmai nyelvi készségfejlesztés csak a 40 órás 3 alapozó témakör elsajátítása 

után lehetséges. Cél, hogy a témakör végére a diák folyékonyan tudjon bemutatkozni 

kifejezetten szakmai vonatkozással. Képes lesz a munkalehetőségeket feltérképezni a 

célnyelvi országban. Begyakorolja az alapadatokat tartalmazó formanyomtatvány kitöltését, 

illetve a szakmai önéletrajz és a motivációs levél megírásához szükséges rutint megszerzi. 



 

 618. 

Elsajátítja azt a szakmai jellegű szókincset, ami alkalmassá teszi arra, hogy a 

munkalehetőségekről, munkakörülményekről tájékozódjon. A témakör tanulása során 

közvetlenül a szakmájára vonatkozó gyakran használt kifejezéseket sajátítja el. A 

munkaszerződések kulcskifejezéseinek elsajátítása és fordítása révén alkalmas lesz arra, 

hogy a leendő saját munkaszerződését, illetve munkaköri leírását lefordítsa és értelmezze. 

 

2.4.A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
Az órák kb. 50%-a egyszerű tanteremben történjen, egy másik fele pedig számítógépes tanterem, 

hiszen az oktatás egy jelentős részben digitális tananyag által támogatott formában zajlik. 

 

11705-16 Női frizurakészítés modul 

3. Szakmai ismeretek tantárgy  78 óra 

Heti 2.5 óra 
 

3.1.A tantárgy tanításának célja 
A fodrász szakma gyakorlásához szükséges elméleti alapok elsajátítása. 

 

3.2.Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
Alkalmazott biológia, Alkalmazott kémia, Anyagismeret, Művészeti ismeretek, Fodrász szakmai 

gyakorlat 4. 

 

3.3.Témakörök 

3.3.1. Női alaphajvágások 28 óra 

Diagnosztizálás 

Frizuratervezés 

Arcformák, fejformák 

Előnytelennek vélt adottságok és testalkat korrigálása frizura segítségével 

A női hajvágás (leválasztások iránya, kiemelési szögek, stb.) 

Egyhossz kompakt hajvágás munkafolyamata 

Lépcsőzetes hajvágás munkafolyamata 

Uniform hajvágás munkafolyamata 

Fentről lefelé hosszabbodó hajvágás munkafolyamata 

Frizurakészítés 

Otthoni tanácsadás 
 

3.3.2. Női divathajvágás 18 óra 

Diagnosztizálás 

Frizuratervezés 

Hajvágás eszközei, anyagai 

Leválasztások 

Női hajvágás (puhítási technikák, trendek, divatirányzatok, technikák, technológiák) 

A női divat hajvágás és szárítás munkafolyamata 

Otthoni tanácsadás 
 

3.3.3. Alkalmi frizurakészítés 18 óra 
Diagnosztizálás 

Frizuratervezés 
Alkalmi frizura készítés eszközei, anyagai 
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Előkészítés 

Díszítési lehetőségek (póthaj-tincs, különböző díszek, épített konty, stb.) 

Női alkalmi frizurakészítés munkafolyamata 

Trendek, divatirányzatok, technikák, technológiák 

Hajhosszabbítási eljárások (csomózás, hőillesztés, stb.) 
 

3.3.4. Ismétlés 14 óra 
Szóbeli tételek kidolgozása, számonkérése 

Írásbeli vizsgára való felkészülés tesztek segítségével 
 

4. Anyagismeret tantárgy 78 óra 

Heti 2.5 óra 

 

4.1.A tantárgy tanításának célja 
A fodrász szakma gyakorlásához szükséges anyagok ismerete. 

 

4.2.Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
Alkalmazott kémia, Szakmai ismeretek, Fodrász szakmai gyakorlat 4. 

 

4.3.Témakörök 

4.3.1. Kozmetikumok összetétele, alap-, segéd-, és hatóanyagok 78 óra 
Kozmetikumok összetétele, alap-, segéd- és hatóanyagok 

Fodrászatban alkalmazott kozmetikai termékek összetétele: Fodrászatban alkalmazott 

kozmetikai termékek csoportosítása felhasználás szerint (Hajkezelő és hajápoló 

termékek: színezők, festékek, színelvonók; hullámosítók, kiegyenesítők, fixálók, tartós 

hullámhoz használandó termékek; tisztítók (sampon, porsampon); kondicionálók, 

táplálók, védők (lotion, krém, hab, olaj stb.); finish termékek. Borotválkozó termékek 

(krém, hab, lotion stb.); az egyes termékcsoportok tipikus alapanyagai és hatóanyag 

csoportjai. A kozmetikai termékek segédanyagainak csoportjai (pl. tartósító-, színező-, 

illatosító anyagok, konzisztencia szabályozók…) Fodrászatban alkalmazott 

készítmények összetételének felhasználói szintű elemzése INCI-szerint, tipikus 

összetevők, terméktípusok felismerése. 

Hajápoló szerek hatóanyagai, csoportosításuk: Fejbőrön keresztül felszívódva ható 

anyagok és hajszálon, hajszálban ható anyagok; eredet szerinti csoportosítás 

(természetes és mesterséges) 

Hajápoló hatóanyagok és fajtáik: gyógynövény kivonatok, enzimek, hormonok, 

vitaminok, szervkivonatok, algák, szerkezet javító, tömegnövelő anyagok (aminosavak, 

fehérjék, szénhidrátok, mesterséges polimerek, kationos ápolóanyagok stb.), 

védőanyagok (olajok, viaszok, szilikonok, UV szűrő anyagok és) készítmények a 

hajápolásban 

Különleges regeneráló hatóanyagok: Repair Complex, őssejtes készítmények; hajhullás 

és őszülés ellen ható speciális készítmények hatóanyagai és hatásai  

Hajrögzítők: nyákanyagok ismétlése, hajrögzítő készítmények: oldatok, gélek, habok, 

aeroszolok, hajlakkok, waxok és egyéb készítmények  

Hajolajok, hajfény fokozó, hővédő és hajvég ápoló készítmények: paraffinok, 

szilikonok a hajápolásban. Illékony és nem illékony, valamint reaktív és nem reaktív 

szilikonok fodrászati jelentősége 
Finish termékek fajtái, jellegzetes összetevői és hatásai  

Szóbeli tételek kidolgozása, számonkérése 
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5. Művészeti ismeretek tantárgy 46 óra 

Heti 1.5 óra 
 

5.1.A tantárgy tanításának célja 
A fodrász szakma gyakorlásához szükséges korok, stílusok és stílusjegyek elsajátítása. 

 

5.2.Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
Szakmai ismeretek, Fodrász szakmai gyakorlat 4. Rajz-, vizuáliskultúra 

 

5.3.Témakörök 

5.3.1. Újkor művészete és hajviselete 23 óra 
A reneszánsz művészet 

Építészet 

Egyéni építészeti felfogások az olasz reneszánsz építészetében, Michelangelo: a 

Mediciek sírkápolnája és a könyvtár, a római Capitolium tér, a Szent Péter templom 

újratervezése 

A francia reneszánsz építészeti remekei: a Loire – menti kastélyok 

A magyar reneszánsz Mátyás király idejében 

Szobrászat 

Donatello domborműszobrászata, épületplasztikái és a szabadon álló emlékműszobrai 

Egyéniség és típus a reneszánsz szobrászatban, a kor embereszményének 

megformálása, 
Michelangelo, Dávid, Mózes 

Festészet 

Vonal-, szín- és levegőperspektíva elméleti megalapozása 

Kutatófestők: Masaccio, Mantegna, Botticelli 

Festőegyéniségek Itáliában: Leonardo da Vinci, Michelangelo, Raffaello, Tiziano 

A német festészet gótikába gyökerező reneszánsz alkotásai, Albert Dürer 

A hazai reneszánsz festészet: az erdélyi reneszánsz, Mátyás király corvinái 

A barokk és a rokokó művészet 

A barokk stílus kialakulásának történelmi körülményei 

A barokk és a rokokó (kagyló) eszközei 

A pompa és a fényűzés 

A hatalom kifejezésére való törekvés 

Reneszánsz és a reformkor hajviselete: Férfiak: Kezdetben hullámos, hosszú haj, majd 

rövid haj, hosszú szakáll, bajusz. Nők: Magas homlok hatását keltő frizurák, gyöngyök, 

diadém, fátyol, főkötő, hódkalap, barettsapka. (Hajbetét, vendéghaj, Tízian-vörös 

eredete) 

Barokk építészet 

Az építészet jellemzői: zsúfolt építészeti formák, egyenesek megtörése, a 

tömegkialakítás mozgalmasabbá válása, a formák hullámzása, fény-árnyék hatás 

fokozása a plasztikushatás érdekében 

Barokk templomok, kastélyok parkok, városi paloták, középületek (királyi palota – 

Versailles, 

Zwinger-Drezda, Belvedere palota – Bécs, Eszterházi kastély – Fertőd) 

A képzőművészeti ágak összemosódása 

Az építészet, szobrászat, festészet, mint képzőművészeti ágak összemosódásának 

bemutatása a barokk művészetben 

A barokk festészet 

A spanyol barokk festészet bemutatása: Greco, Velasquez 



 

 621. 

Németalföldi barokk festészet: Rubens, Rembrandt 

A magyar barokk festészet: Mányoki Ádám 

Barokk hajviselet: Férfiak: Gallér, papilotta, bigondi, allonge parókák, hegyes szakáll. 

Nők: Hajporozás, púderezés, garcette (tollpamacs). Kutyafülhaj, kis kalapok, fontages 

hajviselet. 

Rokokó hajviselet: Férfiak: Copf befonva, zacskóba, tokba húzva. Púderezés. Nők: 

Tornyos hajviseletek, drótváz. Madame Pompadour szerepe. 
 

5.3.2. Legújabb kor és a XX. század művészete és hajviselete 23 óra 
Legújabb kor 

A 19. és 20. század művészete 

A század első felének művészeti stílusai: a klasszicizmus és a romantika 

A klasszicizmus ismertető jegyei (újat nem alkot) 

A romantika ismertető jegyei 

A képzelet az egyéniség szabad szárnyalása a művészetek minden területén a 

romantikában 

A romantika és a klasszicizmus egyidejűsége, jellemzőik összehasonlítása 

Építészeti alkotások 

Neoromán és neogótikus építészeti alkotások 

A monumentális, merev, emlékmű jellegű alkotások bemutatása 

Hazai köz és lakóépületek bemutatása 

Szobrászat 

A hazai klasszicista szobrászat legjelentősebb képviselőjének, Ferenczy István, 

műveinek bemutatása 

Barabás Miklós, mint a nemzeti irányzat első képviselőjének, festményeinek 

bemutatása 

A festői hatásokra törekvő szenvedélyesség a romantika szobrászatában 

Festészet 

A romantika festészetének bemutatása: Goya, Delacroix, Zichy Mihály, Madarász 

Viktor, 

Székely Bertalan 

Az újkor hajviselete 

Reneszánsz és a reformkor hajviselete: Férfiak: Kezdetben hullámos, hosszú haj, majd 

rövid haj, hosszú szakáll, bajusz. Nők: Magas homlok hatását keltő frizurák, gyöngyök, 

diadém, fátyol, főkötő, hódkalap, barettsapka. (Hajbetét, vendéghaj, Tízian-vörös 

eredete) 

Rokokó hajviselet: Férfiak: Copf befonva, zacskóba, tokba húzva. Púderezés. Nők: 

Tornyos hajviseletek, drótváz. Madame Pompadour szerepe. 

A 19. század második felének képzőművészete 

Építészet 

A XX. Század építészeti alapjainak megteremtése, új szerkezeti megoldások: acél-üveg 

szerkezetek (a párizsi világkiállítás) 

Stílusismétlések a hagyományos építészetben, eklektika 

Reneszánsz paloták, barokk kastélyok, klasszicista múzeumok, barokk katolikus 

templomok, gótikus és klasszicista protestáns templomok, arab-mór zsidó templomok, 

hazai építészeti példák bemutatásával 

Szobrászat 

Rodin alkotások bemutatása 

A magyar emlékműszobrászat bemutatása 

Festészet 
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Naturalizmus a festészetben 

Az impresszionizmus 

Magyar festészet: Szinnyei Merse Pál. Munkácsy Mihály 
XX. századi hajviseletek 

Férfi: Sima hátrafésült vagy választékos haj, majd tüske, kefe hajforma. Oldal-, kecske-, kör- 

és császárszakáll. 

Nők: Konty középválasztékkal, hagymakonty, bubi, grechen és aszimmetrikus formák, eton, 

tartóshullám, Marcell-hullám, Vidal Sassoon, hajhosszabbítási technikák 

 

11709-16 Szépségszalon üzemeltetése modul 

6. Munkavédelem és marketing tantárgy 31 óra 

Heti 1 óra 
 

6.1.A tantárgy tanításának célja 
A fodrász szolgáltatás végzéséhez szükséges készségek elsajátítása. 

 

6.2.Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
Fodrász szakmai gyakorlat 

 

6.3.Témakörök 

6.3.1. Munkavédelem 16 óra 
A felmerülő munkavédelmi, tűzvédelmi feladatok 

A biztonságos munkavégzés személyi és tárgyi feltételei 

A baleset és munkabaleset fogalma, teendők bekövetkezésük esetén 

Egyéni védőeszközök fogalma, fajtái, alkalmazásuk 

Foglalkozási megbetegedések, munkahelyi ártalmak 

Tűzvédelem és tűzmegelőzés 

Baleset-elhárítás, elsősegély-nyújtás 

Alapvető elsősegély-nyújtási feladatok ismerete 

Környezetvédelem fogalma, területei, eszközei és módszerei 

Környezettudatos viselkedés a minden napokban és a munkahelyen 

Speciális higiéniás műveletek a szépségszalonokban 
Fogyasztóvédelmi alapismeretek 

Alapfogalmak: tudatos fogyasztó: tudatos (kritikus) fogyasztó: olyan tájékozott, megfontolt 

fogyasztó, aki rendelkezik vonzónak tűnő reklám és marketinghatások hátrányaira vonatkozó 

felismerés készségével, jellemzi a valós fogyasztói szükségletek folyamatos megléte, továbbá 

a felmerülő fogyasztói problémák megértésének és megoldásának a képessége. 

o Fogyasztó (Fgytv. 2. § a) pont) 

o Vállalkozás (Fgytv. 2. § b) pont) 

o Termék és szolgáltatás (Fgytv. 2. § f) és g) pont) 

o Eladási ár és egységár (Fgytv. 2. § m) és n) pont) 
Az ár feltüntetése (feltüntetés módja, több ár feltüntetése, Fgytv. 14. §) 

Gyermek- és fiatalkorúak védelmét szolgáló előírások (alkohol, dohánytermék, szexuális 

termék kiszolgálásának tilalma, Fgytv. 16/A. §) 

Panaszkezelés, ügyfélszolgálat (panasztételi lehetőségek, szóbeli, írásbeli panasz, jegyzőkönyv 

felvétele, válaszadás módja és ideje, Fgytv. 17/A. §) 

Békéltető testület (alternatív vitarendezés lényege, fogalma, feladatai, Fgytv. 2. § o) pont és 

18. §) 
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Fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek (fogalma, feladatai, Fgytv. 2. § e) pont és 

45. §) 

Piacfelügyeleti alapfogalmak  

o Biztonságos termék (Pftv. 2. § 1. pont) 

o CE megfelelőségi jelölés (Pftv. 2. § 2. pont és 6. §) 
Kereskedelmi törvény fogyasztóvédelmi rendelkezései 

o Méret, súly, használhatóság ellenőrzése [Kertv. 5. § (2) bekezdés] 

o Vásárlók könyve vezetése [Kertv. 5. § (4) bekezdés] 

o Üzlet nyitvatartásáról szóló tájékoztatás [Kertv. 6. § (2) bekezdés b) pont] 

o üzlethelyiségen kívüli és távollevők közötti ügyletekhez (e-kereskedelemhez) 

kapcsolódó fogyasztóvédelmi előírások [kötelező tájékoztatás, elállási jog, 

45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 11. §, 20. §] 
Szavatosságra és jótállásra vonatkozó tudnivalók 

Kellékszavatosság (fogalom, Ptk. 6:159.§-6:167. §) 

Jótállás (fogalom, Ptk. 6:171.§-6:173. §) 

o egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállás [értékhatár, jótállási 

idő, érintett termékek, 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet 2. §, 3. §, melléket] 

o egyes javító-karbantartó szolgáltatásokra vonatkozó kötelező jótállás [értékhatár, 

jótállási idő, érintett szolgáltatások, 249/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelet 1. §, 

melléket] 

o szavatossági, jótállási igények intézése [jegyzőkönyv, kijavítás vagy kicserélés 

ideje, 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet 4. §, 5. § ] 
A tananyagban szereplő jogszabályok 

o A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fgytv.) 

o A termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXVIII. törvény (Pftv.) 

o A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény (Kertv.) 

o A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)  

o A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 

45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 

o Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 

151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet 

o Az egyes javító-karbantartó szolgáltatásokra vonatkozó kötelező jótállásról szóló 

249/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelet 
A fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó 

szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) 

NGM rendelet 

 

6.3.2. Marketing 15 óra 
Marketing alapismeretek 

Marketing szerepe a szolgáltatásban, tanácsadás során 

Marketing tevékenység a gyakorlatban 

Az információ jelentősége a szolgáltatás, tanácsadás során 

Árkalkuláció, árlista készítése 

Célcsoport meghatározás, üzleti terv készítése 

 

GYAKORLAT 

11705-16 Női frizurakészítés modul 
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7. Fodrász szakmai gyakorlat 4. tantárgy 651 óra 

Heti 21 óra 
 

7.1.A tantárgy tanításának célja 
A fodrász szakma gyakorlásához szükséges kompetenciák és készségek elsajátítása. 

 

7.2.Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
Szakmai ismeretek, Anyagismeret, Művészeti ismeretek 

 

7.3.Témakörök 

7.3.1. Női alaphajvágások 400 óra 
Női alaphajvágások I.-II.-III.-IV.  

Információ-kérés 

Diagnosztizálás 

Munkatervezés 

Eszközfertőtlenítés 

Baleset- és munkavédelmi ismeretek 

Vendég beterítése a szolgáltatás elvégzéséhez szükséges módon 

Helyes eszközválasztás; a művelethez szükséges eszközök előkészítése: ritka fogú fésű, 

stuccoló fésű, hajvágó fésű, hajvágó olló, nyakszirt kefe, hajvágó kendő, hajvágó 

csipesz, vizező, vatta, hajszárító-szűkítővel, lakk, olaj, stb. 

A haj területi felosztása, vezetőpasszé, leválasztások irányai, kiemelési szögek, haj 

körvonala, hajvágási technikák, tompa hajvágási technika 

Arcformák, fejformák, koponyaformák 

Arcelemek, koponyaformák korrigálása 

Frizuratervezés 

A női alaphajvágások munkafolyamata 

Hajmosás 

A meghatározott alaphajvágási forma megtervezése 
Az alaphajvágási formának megfelelő területi felosztás: az anatómiai pontok és a geometriai 

ismeretek figyelembe vételével 

A vezető passzé meghatározása 

A hajvágás formájának megfelelően alakítja ki a haj külső vonalát - horizontális, előre 

hosszabbodó, hátra hosszabbodó, uniformizált, fentről lefelé hosszabbodó - a hajvágás 

formájának megfelelően határozza meg a kiemelési szögeket- 0°,-22,5°,-45°,-67,5°,-

90°,- vagy 90°-180°. 

Folyamatos, ellentétes irányú ellenőrzéssel biztosítja a hajvágás precízségét 

Folyamatosan ellenőrzi a szimmetriát 

A tükör szükséges használata 

Hajszárító segítségével megszárítja a formát a kiemelési szögek és külső élek 

figyelembe vételével, a szükséges kefékkel 

A kész formát átfésülve ellenőrzést végez, beállítja a modellt 

A komplex művelet gyakoroltatása 

A hibák felismerése, kijavítása 

A női alaphajvágás - I., II., III. és IV. forma - szárítás komplex művelet vizsgaidőre 

való gyakoroltatása 
 

7.3.2. Modern divat női hajvágások 104 óra 
Információ-kérés 

Diagnosztizálás 
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Munkatervezés 

Eszközfertőtlenítés 

Baleset- és munkavédelmi ismeretek 

Vendég beterítése a szolgáltatás elvégzéséhez szükséges módon 

Helyes eszközválasztás; a művelethez szükséges eszközök előkészítése: hajvágó fésűk, 

hajvágó ollók, nyakszirt kefe, hajvágó kendő, hajvágó csipeszek, hajszárító, hajsimítók, 

kreppelők, lapos kefék, körkefék, vizező, hajfixáló, lakk, olaj, stb. 

Arcformák, fejformák, koponyaformák 

Arcelemek, koponyaformák korrigálása 

Frizuratervezés 

Az adott divatidőszak stílusjegyeinek ismerete, figyelembevétele a frizura tervezésénél 

Az előre elkészítendő hajszín kialakítása a forma hangsúlyozása érdekében 

A női divatos hajvágás fontosabb szempontjai az oktatás során 

A fejterületek tudatos leválasztásaival, anatómiai és geometriai pontjai 

meghatározásával alakítsa ki a hajvágást 

Határozza meg a vezetőpasszé helyét, hosszát, kiemelési szögeit 

A vezetőpasszéhoz viszonyítsa a fej többi területeit 

Alkalmazza a különböző hajvágó technológiák és technikák adta lehetőségeket 

Hangsúlyozza a fej területi elkülönítési lehetőségeit - kapcsolat nélküli hajvágás - 

Alkalmazza az asszimetria adta lehetőségeket a formajegyek kialakításában 

Folyamatosan végezzen ellenőrzést 

A hajszárítással hangsúlyozza a kialakított formát 

A száraz hajon történő hajvágás alkalmával bizonyítsa jártasságát a hajtömeg 

megváltoztatásában,a végső forma kialakításában 

A száraz hajvágási technológia segítségével fokozza a megjelenést 

Használja ki a divatidőszak formaváltoztató eszközeit- hajsimító, kreppelő stb. 

A finis termékekkel hangsúlyozza a stílust 

A komplex művelet gyakoroltatása 

A hibák felismerése, kijavítása 

A női divatos hajvágás, szárítás komplex művelet vizsgaidőre való gyakoroltatása 
 

7.3.3. Alkalmi frizurakészítés 104 óra 
Információ-kérés 

Diagnosztizálás 

Munkatervezés 

Eszközfertőtlenítés 

Baleset- és munkavédelmi ismeretek 
Vendég beterítése a szolgáltatás elvégzéséhez szükséges módon 

Arcformák, fejformák, koponyaformák 

Arcelemek, koponyaformák korrigálása 

Frizuratervezés 

Az adott divatidőszak stílusjegyeinek ismerete, figyelembevétele a frizura tervezésénél  

Helyes eszközválasztás: bontó fésű - 7 ½ Matador -, stíl fésű, hossz, hajkefék, hajtűk, 

hajcsattok, hajbetétek, pótrészek, póttincsek, díszek, díszek hajból, hajrögzítők, hajsütő 

vasak, hajsimítók, kreppelők, hajlakk, hajfény olaj, wax, zselé, stb. 

A frizura stílus és formajegyeinek ismerete, meghatározása: konty, alkalmi, koktél, 

estélyi, extrém, stb. 

Az alkalmi frizura készítésének fontosabb szempontjai az oktatás során 

A fésülés helyes és szükséges sorrendjének meghatározása 
A fésülés során a kialakításhoz szükséges technikák, technológiák alkalmazása 
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A formajegyek hangsúlyos megjelenéséhez kiegészítők, póthaj, hajbetét, póttincs, stb. 

felhasználása 

Csatok, hajtűk, stb. alkalmazása a feltűzés, eltűzés, díszek elhelyezése során 

Hajlakk, hajfény olaj, stb. tudatos alkalmazása a frizura készítése során 

A díszek tudatos tervezése, elkészítése, alkalmazása és használata a kiválasztott és 

megtervezett frizura formajegyeinek megfelelően 

A kész frizurát rögzítse hajlakk, hajfény olaj, zselé, wax, stb. segítségével 

Sodrással, fonással, szövéssel kialakított formajegyek tudatos beépítése a 

munkafolyamat során 

Csat, hajtű, kontybetét tudatos beépítése a munkafolyamat során 

Tupírozás technikájának tudatos alkalmazása a munkafolyamat során 

A feltűzött és szabadon lévő tincsek, hajszakaszok esztétikus és divatos megtervezése 

és elkészítése 

Tudatosan alkalmazza a frizurakészítés során a szükséges simítókat, hullámosítókat, 

hajsütő vasakat 

A komplex munkafolyamat gyakoroltatása 

A hibák felismerése és kijavítása, korrigálása 

A konty, alkalmi, koktél, estélyi, extrém, stb. frizura művelet vizsgaidőre való 

begyakoroltatása 

Hosszabbítás, hajhosszabbítás anyagainak, eszközeinek bemutatása 
 

7.3.4. Gyakorlás 43 óra 
A Szakmai és Vizsgakövetelmények vizsgafeladatainak gyakoroltatása a szakmai vizsgára 
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Diószegi Sámuel Baptista Szakgimnázium és Szakközépiskola 

 OM 100563  
 

A 

 
KOZMETIKUS 

SZAKKÉPESÍTÉSHEZ,  

valamint a(z) 

XXX. SZÉPÉSZET 

ÁGAZATHOZ 

OKJ SZÁM: 54 815 02 

 

 

 

 

H E L Y I P R O G R A M J A 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Készült: 

 

 
A szakképzési kerettantervekről szóló 30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelet alapján 

 
 

Debrecen 2016. 
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A(z) XXX. SZÉPÉSZET ágazathoz az alábbi szakképesítések tartoznak: 

– Szépségtanácsadó  

– Kozmetikus 

– Férfi fodrász-borbély 

– Fodrász 

 

I. A szakképzés jogi háttere 

 

A szakképzési kerettanterv 

– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 

– a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény, 

 

valamint 

– az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának 

eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Kormányrendelet, 

– az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 

217/2012. (VIII. 9.) Kormányrendelet, 

– a 54 815 02 Kozmetikus szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit tartalmazó 

rendelet 

 

II. A szakképesítés alapadatai 

 

A szakképesítés azonosító száma: 54 815 02 

Szakképesítés megnevezése: Kozmetikus 

A szakmacsoport száma és megnevezése: 19. Egyéb szolgáltatások 

Ágazati besorolás száma és megnevezése: XXX. Szépészet 

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2 év 

Elméleti képzési idő aránya: 40% 

Gyakorlati képzési idő aránya: 60% 

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 

– 5 évfolyamos képzés esetén:a 10. évfolyamot követően 140 óra, a 11. évfolyamot 

követően 140 óra;  

– 2 évfolyamos képzés esetén: az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra 

 

 

 

III. A szakképzésbe történő belépés feltételei 

 

Iskolai előképzettség: érettségi végzettség 

Bemeneti kompetenciák: — 

Szakmai előképzettség: — 

Előírt gyakorlat: — 

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek 

Pályaalkalmassági követelmények: nincsenek 
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IV. A szakképzés szervezésének feltételei 

 

Személyi feltételek 

A szakmai elméleti és gyakorlati képzésben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

törvény és a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény előírásainak megfelelő 

végzettséggel rendelkező pedagógus és egyéb szakember vehet részt.  

Ezen túl az alábbi tantárgyak oktatására az alábbi végzettséggel rendelkező szakember 

alkalmazható: 

 

Tantárgy Szakképesítés/Szakképzettség 

Alkalmazott biológia Biológia szakos tanár 

Alkalmazott kémia 

Kémia szakos tanár, vagy vegyészmérnök 

pedagógus szakképzettséggel (pl. vegyészmérnök-tanári 

végzettséggel) 

Szakmai ismeretek 

Biológia szakos tanár, vagy Műszaki szakoktató kozmetikus 

szakirány pedagógus végzettséggel (biológia szakos tanár, vagy 

pedagógia szak) 

Anyagismeret, 

Laboratóriumi gyakorlat 

Kémia szakos tanár, vagy vegyészmérnök 

pedagógus szakképzettséggel (pl. mérnök-tanári végzettséggel) 

Kozmetikus marketing Közgazdász tanár marketing és/vagy kereskedelem szakirány 

Kozmetikus szakmai 

gyakorlat 

Kozmetikus mester, vagy Műszaki szakoktató kozmetikus 

szakirány 

Elektrokozmetika 

Fizika szakos tanár, vagy kémia szakos tanár, vagy mérnök 

tanár (elektrotechnikai, vagy elektronikai szakirány), vagy 

Műszaki szakoktató kozmetikus szakirány (kémia/fizika szakos 

tanár, vagy pedagógia szak) 

Elektrokozmetika 

gyakorlat 

Kozmetikus mester, vagy Műszaki szakoktató kozmetikus 

szakirány és kozmetikus mester 

Speciális kozmetikai 

eljárások gyakorlat 

Kozmetikus mester, vagy Műszaki szakoktató kozmetikus 

szakirány és kozmetikus mester 

 

Tárgyi feltételek 

A szakmai képzés lebonyolításához szükséges eszközök és felszerelések felsorolását a 

szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (szvk) tartalmazza, melynek további részletei 

az alábbiak: Nincs. 

 

Ajánlás a szakmai képzés lebonyolításához szükséges további eszközökre és felszerelésekre: 

Nincs. 

 

 

V. A szakképesítés óraterve nappali rendszerű oktatásra 
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A szakgimnáziumi képzésben a két évfolyamos képzés második évfolyamának (2/14.) 

szakmai tartalma, tantárgyi rendszere, órakerete megegyezik a 4+1 évfolyamos képzés 

érettségi utáni évfolyamának szakmai tartalmával, tantárgyi rendszerével, órakeretével.  

A két évfolyamos képzés első szakképzési évfolyamának (1/13.) ágazati szakgimnáziumi 

szakmai tartalma, tantárgyi rendszere, összes órakerete megegyezik a 4+1 évfolyamos képzés 

9-12. középiskolai évfolyamokra jutó ágazati szakgimnáziumi szakmai tantárgyainak 

tartalmával, összes óraszámával. 

Szakgimnáziumi képzés esetén a heti és éves szakmai óraszámok: 

 

évfolyam heti óraszám  éves óraszám  

9. évfolyam 11 óra/hét 396 óra/év 

10. évfolyam 12 óra/hét 432 óra/év 

Ögy.  140 óra 

11. évfolyam 10 óra/hét 360 óra/év 

Ögy.  140 óra 

12. évfolyam 10 óra/hét 310 óra/év 

5/13. évfolyam 31 óra/hét 961 óra/év 

Összesen: 2739 óra 

 

Amennyiben a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló rendeletben a 

szakgimnáziumok 9-12. évfolyama számára kiadott kerettanterv óraterve alapján a kötelezően 

választható tantárgyak közül a szakmai tantárgyat választja a szakképző iskola akkor a 11. 

évfolyamon 72 óra és a 12. évfolyamon 62 óra időkeret szakmai tartalmáról a szakképző 

iskola szakmai programjában kell rendelkezni. 

 

évfolyam heti óraszám  éves óraszám  

1/13. évfolyam 31 óra/hét 1116 óra/év 

Ögy  160 óra 

2/14. évfolyam 31 óra/hét 961 óra/év 

Összesen: 2237 óra 

 

(A kizárólag 13-14. évfolyamon megszervezett képzésben, illetve a szakgimnázium 9-12., és 

ezt követő 13. évfolyamán megszervezett képzésben az azonos tantárgyakra meghatározott 

óraszámok közötti csekély eltérés a szorgalmi időszak heteinek eltérő száma, és az óraszámok 

oszthatósága miatt keletkezik!) 
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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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MODULOK FELOSZTÁSA ÉVFOLYAMONKÉNT 

 

9. Évfolyam 

 

ELMÉLET 

11729-16 Szépségtanácsadás modul 

1. Művészeti ismeretek tantárgy 54 óra 
heti 1,5 óra 

14.4. A tantárgy tanításának célja 
A művészettörténet témakör bevezetést nyújt a művészettörténet főbb korszakainak területeibe: 

építészet, festészet, szobrászat, valamint a modern képzőművészet és design területeibe. A 

divattörténet témakör bevezetést nyújt a divattörténet főbb korszakainak területeibe: női és férfi 

viseletek, alapanyagok, kiegészítők, sminkek, valamint a XX.-XXI. századi divattervezők 

világába: sziluettek, sminkek, ‖pret a porter‖ és „hautecoture divat‖. A szabadkézi rajz bevezetést 

nyújt a klasszikus szabadkézi rajzolás alapjaiba a természeti formák ábrázolásától az emberi fejig. 

A tantárgy célja, hogy a tanuló képes legyen a klasszikus rajz alapjainak megtanulásán keresztül 

leegyszerűsített rajzokat készíteni a szakmájához kapcsolódóan. A smink-, és színelmélet témakör 

bevezetést nyújt a színtan különböző területeibe, az alkalmazott színtantól, a színek térhatásán, 

asszociációs- és pszichikai jellegzetességein keresztül. Javasolt egyszerű, gyakorlati feladatokkal 

segíteni az elsajátítást. A sminkelmélet témakör a kendőzés munkafolyamatainak elméleti 

alapjaiba nyújt betekintést. A stílustan témakör bevezetést nyújt a különböző divatstílusok 

alkalmazási lehetőségeibe. Taglalja a testalkatok, arcformák, személyiségtípusok, életkorok, 

alkalmak jellegzetességeit a stílusok, színek, formák, sminkek alkalmazási lehetőségeihez mérten. 

A tudás elsajátítását gyakorlati feladatok segítik, hogy a tanuló meg tudja jeleníteni elképzeléseit. 

 

14.5. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
Művészetek, Szépségtanácsadó szakmai gyakorlat, Kézápoló gyakorlat 

 

14.6. Témakörök 

14.6.1. Művészettörténet 18 óra 
Ókori művészetek: az ókori Egyiptom művészete, az ókori Görögország művészete, az ókori 

Róma művészete 

Ókeresztény és bizánci művészet 

Középkori művészetek: a román kor művészete, a gótika művészete 

A reneszánsz művészete 

A barokk művészete 

Klasszicista művészet 

Romantika és realizmus 

A szecesszió művészete 

Modern művészeti irányzatok a XX. század első felében: konstruktivizmus, futurizmus, 

szürrealizmus, kubizmus, fauveizmus, expresszionizmus, tekintettel a magyar vonatkozásokra; 

pl. Kassák Lajos stb. 

Képzőművészet a XX. század második felében: absztrakt expresszionizmus, op-art, pop-art, 
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posztmodern, stb., új műfajok megjelenése; happening, performansz, tekintettel a magyar 

vonatkozásokra; pl. Victor Vasarelly, stb. 

Iparművészet /design/ a XX. században: bauhaus, organikus építészet és design; Mies van der 

Rohe, Le Corbusier, Alvar Aalto, posztmodern design, tekintettel a magyar vonatkozásokra; 

pl. Moholy – Nagy László, Breuer Marcell, MakoveczImre, stb. 

Kortárs építészet és formatervezés /design/: kortárs kiemelkedő designerek és építészek; 

Philippe Starck, Karim Rashid, Marcel Wanders, TadaoAndo, Zaha Hadid, tekintettel a 

magyar vonatkozásokra; kortárs tervezői csoportok, pl. GEPETTO, stb. 

 

14.6.2. Divattörténet 18 óra 
Ókori divat: az ókori Egyiptom viselete, az ókori Görögország viselete, az ókori Róma 

viselete 

Ókeresztény és bizánci öltözékek 

Középkori öltözékek: a román kor viselete, a gótika viselete 

A reneszánsz viselete 

A barokk viselete 

Klasszicista divat: empire, directoire, biedermeyer 

A romantika öltözködéskultúrája 

A szecesszió öltözködéskultúrája 

Reform öltözékek a XX. század első felében: Paul Poiret, Coco Chanel 

Az 1940-es, 50-es, 60-as évek divatja: új alapanyagok az öltözködésben /farmer, jersey, lycra 

szál/, Christian Dior, Givenchy, Balenciaga, stb., a rock and roll divatja 

Az 1970-es, 80-as, 90-es évek divatja: Mary Quant, a hippi divat, a pop zene divatja /pl. 

Madonna/, Jean Paul Gaultier, Karl Lagerfeld, John Galliano, Johji Jamamoto, stb.) 

Kortárs divat: Alexander McQueen, Stella McCartney, stb., kortárs magyar tervezők  

/useunused, nanuschka, jesuisbelle, KonsánszkyDóra, stb. 

 

14.6.3. Szabadkézi rajz 18 óra 
Alapeszközök a klasszikus rajzban, ezek alkalmazási területei: grafit, filc, toll, stb. 

Papírhasználat a klasszikus rajzban, ezek alkalmazási területei: papírfajták: skicc, dipa, 

akvarell, dekorpapír, stb. 

Természeti formatanulmányok 

Természeti formavázlatok 

Egyszerű csendélet tanulmányok 

Az emberi fej anatómiája a klasszikus rajzban 

Az emberi fej ábrázolása mozgásban vázlatosan 

Arcformák ábrázolása 

Szemformák ábrázolása 

Orrformák ábrázolása 

Arckarakterek ábrázolása 

Leegyszerűsített arc rajzok készítése 

Képszerkesztés 

 

14.7. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
Tanterem, szaktanterem, számítástechnika terem 

 

11721-16 Kozmetikus szakmai elmélet modul 
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15. Alkalmazott biológia tantárgy 

heti 1 óra 36 óra 
 

15.1. A tantárgy tanításának célja 
A szakmai ismeretek, valamint kozmetikus szakmai gyakorlat tantárgyak tananyagának 

megértéséhez szükséges biológiai, anatómiai ismeretek elsajátítása. 

 

15.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
Közismereti biológia, Szakmai ismeretek 

 

15.3. Témakörök 

15.3.1. Sejttan 14 óra 
A sejt és alkotórészei, részletesen a sejtmembrán, és a kozmetikai szempontból fontos 

sejtalkotók: mitokondrium, endoplazmatikus retikulum, Golgi-készülék, lizoszóma, 

peroxiszóma, riboszóma, stb. 

Receptorok fogalma, fajtái, típusai, kozmetikai jelentőségük a hatóanyagok és azok 

bevitelének szempontjából 

A sejtek életét szabályozó anyagok jellemzése: hormonok, citokinek és egyéb anyagok 

A sejtek szaporodása, öregedése, pusztulása, kozmetikai jelentőségük 

 

15.3.2. Szövettan 22 óra 
Szövetek fogalma, csoportosítása 

Szövetek felépítése általánosan: sejtes és sejtközötti állomány, részletesen az ECM 

(extracelluláris mátrix) és kozmetikai jelentősége 

A hámszövetek 

A bazális membrán felépítése, jellemzése, kozmetikai jelentősége 

Kötő- és támasztószövetek 

Az izomszövetek, az izmok specifikus tulajdonságai, az izom-összehúzódás biokémiai 

alapjai 

Az idegszövet, a szinapszis 

Az ingerület-átvitel és az ingerület-átvitel gátlásának kozmetikai jelentősége 
 

15.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
Tanterem, szaktanterem 

 

16. Alkalmazott kémia tantárgy 

heti 2 óra 72 óra 
 

16.1. A tantárgy tanításának célja 
Az anyagismeret, elektrokozmetika, elektrokozmetika gyakorlat, speciális kozmetikai eljárások 

gyakorlat, valamint kozmetikus szakmai gyakorlat tantárgyak tananyagának megértéséhez 

szükséges kémiai, elektrokémiai, kolloidikai ismeretek elsajátítása. 

 

16.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
Közismereti kémia, Anyagismeret, Laboratóriumi gyakorlat 

 

16.3. Témakörök 

16.3.1. Kémiai alapismeretek 26 óra 
Az anyag, anyagi részecskék, az anyagok csoportosítása, elemek, vegyületek, vegyjel, képlet 
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Kémiai részecskék, az anyag szerkezete, az atom, az ion és a molekula, homogén és 

heterogén rendszerek 

Kémiai kötések, elsőrendű és másodrendű kémiai kötések, a vegyületek osztályozása, 

képletírás, elemek és szervetlen vegyületek, savak, bázisok, sók, oxidok 

Elektrokémia: fizikai és kémiai alapismeretek vonatkozásai elektrokémiai szempontok 

alapján, elektromosságtan, elektrolitos disszociáció, a kovalens kötés polaritása, a különböző 

polaritású anyagok jellemzői, elektrolízis 

Anyagi változások, fizikai változások, hidratáció, szolvatáció, kémiai reakciótípusok, kémiai 

folyamatok, kémiai egyenletek, kiemelten az elektron-, illetve proton-átmenettel járó kémiai 

reakciók és a hidrolízis 

Oldatok felosztása, oldatokkal kapcsolatos számítások (tömeg-, térfogat-, vegyes-százalék, 

hígítási és keverési képlet alkalmazása) 

 

16.3.2. Általános és szervetlen kémia 46 óra 
Az anyagok tulajdonságai: fizikai és kémiai tulajdonságok 

Halmazállapotok, anyagi rendszerek 

A periódusos rendszer alkalmazása a gyakorlatban 

A szervetlen vegyületek felosztása: savak, bázisok, sók, oxidok; képletírás; 

vegyületosztályba sorolás 

Anyagi változások 

A kolloidika tárgya, a kolloidok osztályozása, rendszerezése 

Kozmetikai szempontból fontos kolloid rendszerek tulajdonságai 

Hidrogén és vegyületei röviden 

Széncsoport nemfémes elemei és vegyületei, rövid jellemzésük 

Nitrogéncsoport nemfémes elemei és vegyületei, rövid jellemzésük 

Oxigéncsoport nemfémes elemei és vegyületei, rövid jellemzésük 

Halogénekés vegyületeik rövid jellemzése 

Nemesgázok rövid jellemzése 

Fémek általános jellemzése, kozmetikai szempontból fontos képviselőik részletes jellemzése: 

arany, ezüst, vas és ötvözetei: acél, rozsdamentes acél 

 

16.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
Tanterem, szaktanterem 

 

GYAKORLAT 

11729-16 Szépségtanácsadás modul 

17. Szépségtanácsadó szakmai gyakorlat tantárgy 

heti 2 óra  72 óra 
 

17.1. A tantárgy tanításának célja 
A szolgáltatás során tanácsot tudjon adni a vendégnek/vevőnek divatnak, alkalomnak 

megfelelően. Segítséget tudjon nyújtani stílusalakítással kapcsolatban a megfelelő öltözék, haj, 

smink, körömszín kiválasztásának segítségével. Nappali sminket tudjon készíteni sminkelméleti 

ismereteinek alkalmazásával. Megtanulja a különböző műszempilla-technikák, különös tekintettel 

az épített műszempilla-technikákra. Ismerje a különböző test-, és arcfestési technikákat és azok 
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gyakorlati kivitelezését. Hagyományos körömlakkozást és annak szakszerű eltávolítását 

alkalmazza a szolgáltatás során. Tanácsot tudjon adni házi ápolásra vonatkozóan és a nem 

professzionális készítmények használatával kapcsolatosan. A szépészeti szolgáltató egységben 

képes legyen recepciós feladatokat ellátni, kommunikálni a vendégekkel. 

 

17.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
Művészetek, Művészeti ismeretek, Anyagismeret 

 

17.3. Témakörök 

17.3.1. Higiéniai feladatok 18 óra 
Higiéniai alapismeretek: vegyszerek és azok használatára vonatkozó szabályok 

Vegyszerek szabályos tárolása és kezelése 

Munkahely higiéniája és ezzel kapcsolatos feladatok 

Személyi higiénia 

Munkaeszközök higiéniája 

A szépészeti szolgáltató egység napi/heti/havi/éves feladatai a higiéniával kapcsolatban 

 

17.3.2. Etika és kommunikáció 36 óra 
Személyiség-típusok, tipológia, a különböző vendégek/vevők kezelése a gyakorlati 

kommunikáció során  

Szakma-specifikus kommunikáció a gyakorlatban 

Szolgáltatásetika: a szolgáltatáshoz kapcsolódó etikai normák, értékek 

A különböző helyzeteknek megfelelő kifejezés-mód a testbeszéd alkalmazásával 

Üzleti etika: a vendég útja a szépségszalonban, vendégfogadás az illemszabályoknak 

megfelelően, alapvető magatartási normák az üzletben (munkatársakkal, vendégekkel) 

Szituációs gyakorlatok: kommunikációs stílusok és ezek alkalmazása a gyakorlatban 

Telefonon, valamint személyesen történő tájékoztatás megfelelő formái a szolgáltatással, 

nem professzionális készítményekkel kapcsolatban, szakmai nyelvezet, kifejezések ismerete 

Konfliktus-kezelési technikák a gyakorlatban: reklamáció-kezelés, munkatársakkal kialakuló 

konfliktusok, vendégekkel kialakuló konfliktusok stb. 

A tanácsadói beszélgetés elemei, gyakorlati alkalmazása szituációs gyakorlatokon keresztül 

A szakmai protokoll szabályai, alkalmazása 

17.3.3. Alapsmink-technikák 18 óra 
A kendőzés menete, anyagai, eszközei, technikái 

Nappali smink elkészítésének menete 

A kendőzés előkészítő műveletei 

Az arc alkati hibáinak korrigálása különböző színű és típusú korrektorokkal és egyéb 

anyagokkal 

Különböző arcformákhoz, színekhez, életkorhoz alkalmazható alapozási technikák a 

gyakorlatban 

A szemöldök kiemelésének módjai, az arcformához illő szemöldök kialakítása 

sminkanyagokkal 

A szemhéj árnyalásának különböző technikái a gyakorlatban 

A száj kiemelésének módjai, alkati hibáinak elfedése, előnyének kiemelése, kitöltésének 

anyagai és technikája 

Különböző színű pirosítók alkalmazása a gyakorlatban 

Szempilla-spirálozás technikája 
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A gyermek-arcfestés technikája, sablonnal és sablon nélküli festés gyakorlása, vonal-

gyakorlatok, állatfigurák, mesefigurák stb. festése 

Csillámtetoválás anyagai, technikái sablonok segítségével 

A díszítő testfestés fajtái, technikái, gyakorlati alkalmazásuk 

Tanácsadás smink-, frizura-, körömszínnel, öltözékkel kapcsolatban művészet-, divat-, 

stílustörténeti ismereteit alkalmazva, életkorhoz, alkalomhoz illően 

Stílusalakítási tanácsadás 

 

17.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
Tanműhely 

 

11720-16 Kozmetikus szakmai gyakorlat 

18. Kozmetikus szakmai gyakorlat tantárgy 162 óra 

heti 4.5 óra 

 

18.1. A tantárgy tanításának célja 
A kozmetikus szakképesítéshez szükséges gyakorlati ismeretek elsajátítása: vendégfogadás, 

masszázs, szőrnövési rendellenességek kezelése, sminkelméleti alapok és technikák elsajátítása, 

szemöldökigazítás, tartós szempilla-, szemöldökfestés, diagnosztizálási ismeretek, alap-, és 

kombinált bőrtípusok, kozmetikus által kezelhető rendellenességek kezelés, tanácsadás. 

 

18.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
Alkalmazott biológia, Alkalmazott kémia, Szakmai ismeretek, Anyagismeret, Elektrokozmetika, 

Elektrokozmetika gyakorlat, Speciális kozmetikai eljárások gyakorlat 

 

18.3. Témakörök 

18.3.1. Bevezetés a kozmetika világába 32 óra 
Munka- és balesetvédelem, munkaruha, védőfelszerelés, hulladékkezelés 

Munkanapló vezetésének szabályai 

Elsősegély-nyújtás, személyes higiénia és az üzlet higiéniája 

Fertőtlenítés: eszköz-, helyiség-, felület-, bőr-, textíliák fertőtlenítése 

A különböző munkafolyamatokhoz szükséges eszközök megismerése 

Alapvető kommunikációs ismeretek és szabályok a kozmetikus szalonban: telefonos 

és szalon etikett, kommunikáció a kozmetikában, szituációs gyakorlatok különböző 

kommunikációs helyzetekre 
Vendégtípusok, személyiségtípusok 

Információkérés a szolgáltatás sajátosságainak figyelembe vételével 

Vendégfogadás: a vendég beöltöztetése a kezeléshez, a környezet előkészítése a 

zavartalan munkavégzéshez  

Etikai kódex a kozmetikában 

A kozmetikus feladatai, hatásköre, kötöttség nélkül, kötöttséggel, szakmai 

tanfolyamok után végezhető feladatok 

A hatáskör túllépés veszélyei 
 

18.3.2. Kendőzés, szemöldökigazítás 88 óra 
Színelméleti ismeretek gyakorlati alkalmazása 

A bőr előkészítése smink-készítéshez 
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A kendőzés alaplépései, eszközei, anyagai, felhasználásuk helyes sorrendje 

Arctípusok: kerek, ovális, hosszúkás, szív, egyéb 

Az arc alkati sajátosságai és korrigálásuk 

Évszakok szerinti vendégtípusok 

Hideg és meleg színek fontossága, ezek keverésének helyes aránya 

Sötét és világos tónusok, fényes és matt színek optikai hatásának alkalmazása 

Alapozók és korrektorok használata az arc hibáinak korrigálásában 

Szemek és száj állása, formája és ezek figyelembe vételével történő smink kialakítása 

A szemöldök ívek fajtái, rajzolása különböző eszközökkel 

Szemöldökforma korrigálása smink-technikai eszközökkel 

A pirosítók fajtái, felhelyezésének szabályai és gyakorlati alkalmazásuk 

Nappali smink készítése 

Alkalmi sminkek fajtái, készítésük menete 

Tincses és soros műszempilla felhelyezése 

Az arcformához illő, ideális szemöldökforma kialakítása csipesszel, gyantával, vagy 

egyéb technikával 

Szemöldökigazítás a már kialakított formának a megtartásával, a felesleges szálak 

eltávolításával 

Árkalkuláció készítése a szolgáltatáshoz 
 

18.3.3. Szőrnövési rendellenességek kezelése 42 óra 
Diagnózis készítése a szőrnövési rendellenességek kezeléséhez 

Szőrnövési rendellenességek elő-, és utókezelése 

Szőrnövési rendellenességek kezelése: csipeszeléssel és gyantázással minden testtájon 

Szőrtelenítés utókezelése, tanácsadás otthoni ápolásra 

Szőrnövési rendellenességek kezelése szőkítéssel 

Szőrnövési rendellenességek kezelése a legújabb technikákkal: cukorpaszta, 

mézemulzió stb. 

Árkalkuláció készítése a szolgáltatáshoz 
 

18.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
Tanműhely, vagy 11., 12., és 13./14. évfolyamon gazdálkodó szervezet 

 

10. Évfolyam 

 

ELMÉLET 

11729-16 Szépségtanácsadás modul 

1. Művészeti ismeretek tantárgy 36 óra 
heti 1 óra 

1.1. A tantárgy tanításának célja 
A művészettörténet témakör bevezetést nyújt a művészettörténet főbb korszakainak területeibe: 

építészet, festészet, szobrászat, valamint a modern képzőművészet és design területeibe. A 

divattörténet témakör bevezetést nyújt a divattörténet főbb korszakainak területeibe: női és férfi 

viseletek, alapanyagok, kiegészítők, sminkek, valamint a XX.-XXI. századi divattervezők 
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világába: sziluettek, sminkek, ‖pret a porter‖ és „hautecoture divat‖. A szabadkézi rajz bevezetést 

nyújt a klasszikus szabadkézi rajzolás alapjaiba a természeti formák ábrázolásától az emberi fejig. 

A tantárgy célja, hogy a tanuló képes legyen a klasszikus rajz alapjainak megtanulásán keresztül 

leegyszerűsített rajzokat készíteni a szakmájához kapcsolódóan. A smink-, és színelmélet témakör 

bevezetést nyújt a színtan különböző területeibe, az alkalmazott színtantól, a színek térhatásán, 

asszociációs- és pszichikai jellegzetességein keresztül. Javasolt egyszerű, gyakorlati feladatokkal 

segíteni az elsajátítást. A sminkelmélet témakör a kendőzés munkafolyamatainak elméleti 

alapjaiba nyújt betekintést. A stílustan témakör bevezetést nyújt a különböző divatstílusok 

alkalmazási lehetőségeibe. Taglalja a testalkatok, arcformák, személyiségtípusok, életkorok, 

alkalmak jellegzetességeit a stílusok, színek, formák, sminkek alkalmazási lehetőségeihez mérten. 

A tudás elsajátítását gyakorlati feladatok segítik, hogy a tanuló meg tudja jeleníteni elképzeléseit. 

 

1.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
Művészetek, Szépségtanácsadó szakmai gyakorlat, Kézápoló gyakorlat 

 

1.3. Témakörök 

1.3.1. Smink-, és színelmélet 18 óra 
A különböző arcformákhoz, életkorokhoz alkalmazható smink-technikák 

A kendőzés lépései, anyagai, eszközei 

A nappali smink készítésének szabályai, menete 

Egyéb smink-technikák, úgymint gyermekarcfestés, henna, testfestés, csillámtetoválás stb. 

Johannes Itten színtana: bauhaus színtan, 12 osztatú színkör, elsődleges és másodlagos színek, 

színtani alapfogalmak: alapszínek, telítettség, törtség, stb., Johannes Itten 7 színkontrasztja 

A színek térre és formákra gyakorolt optikai hatásai 

A színek asszociációs lehetőségei és ehhez kapcsolt alkalmazási lehetőségei 

A színek pszichikai folyamatokra gyakorolt hatása és ehhez kapcsolt alkalmazási lehetőségei 

A színpreferencia fogalma és alkalmazási lehetőségei 

Színtrendek az alkalmazott művészetek és a divat területén  

Kortárs színtrendek megjelenése a design és a divat területén, ezek alkalmazási lehetőségei 

 

1.3.2. Stílustan 18 óra 
A stílus fogalma, kortárs divattrendek: stíluselemek meghatározása: forma, szín, alapanyag 

használat, kortárs divattrendek, szubkultúrák és stílusok, kortárs sminkek, hangulatlapok, 

montázsok, kompozíciós gyakorlatok 

Megjelenítési technikák: látványrajzok jellegzetességei, készítésének lehetőségei, papírtípusok 

alkalmazhatósága, látványtervezési technikák: fekete-fehér és színes technikák /grafit, filc, 

akvarell/, emberi alak megjelenítése sablon után, emberi arc megjelenítése sablon után 

Az emberi test jellegzetes alkatai, arcformái, színei, testalkatok meghatározása /homokóra, 

alma, stb./, a testalkatok kedvelt szabásvonalai a divatban, melyek kiemelik azok előnyeit és 

elrejtik hátrányait, jellegzetes arcformákhoz alkalmazható tónusok, színek elhelyezése, 

sminkek tervezése, tavasz, nyár, ősz, tél típusok szín és formavilága, kompozíciós 

gyakorlatok, testalkat- és arcsablonok segítségével 

Életkorok és alkalmak kedvelt stílushasználata: stílusok és életkorok viszonya, alkalmazási 

lehetőségei, alkalmak stílusai /dresscode/, kedvelt színhasználata, sminkformái, egyedi 

stílustervezés adott témára hangulatlapok és látványtervek készítésével 

 

1.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
Tanterem, szaktanterem, számítástechnika terem 
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2. Anyagismeret tantárgy 36 óra 
heti 1 óra 

2.1. A tantárgy tanításának célja 
A kendőzéshez használt anyagok jellemzőinek megismerése. A körömlakkozáshoz, valamint 

szakszerű eltávolításához alkalmazott anyagok jellemzőinek ismerete. A nem professzionális 

kozmetikumok összetétele, alkalmazásuk, jellemzőik. 

 

2.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
Szépségtanácsadó szakmai gyakorlat, Kézápoló gyakorlat, Közismereti kémia 

 

2.3. Témakörök 

2.3.1. Kendőzés és műszempilla-építés anyagai 18 óra 
 A kendőzés előkészítésének anyagai és jellemzőik  

 Alapozók fogalma, fajtái és jellemzőik, korrektorok 

 Púderfajták és jellemzőik 

 A szem, a szemöldök és száj kiemeléséhez használt kozmetikumok fajtái, jellemzői 

 Arcpirosítók fajtái, jellemzőik 

 Gyermek arcfestés anyagai és jellemzőik 

 Testfestés anyagai és jellemzőik 

 Henna fajtái és jellemzőik 

 Műszempilla-építés anyagai: ragasztók, oldószerek stb. 

 

2.3.2. Körömlakkozás anyagai 18 óra 
Előkészítés anyagai és jellemzőik: zsírtalanító, fertőtlenítő stb. 

Különféle hagyományos körömlakkok (basecoat, top coat, fedőlakkok) fajtái és jellemzőik 

Körömlakk-eltávolítás anyagai és jellemzőik 

Egyéb körömápoló szerek 

 

2.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
Tanterem 

 

11721-16 Kozmetikus szakmai elmélet modul 

3. Alkalmazott biológia tantárgy 36 óra 
heti 1 óra 

3.1. A tantárgy tanításának célja 
A szakmai ismeretek, valamint kozmetikus szakmai gyakorlat tantárgyak tananyagának 

megértéséhez szükséges biológiai, anatómiai ismeretek elsajátítása. 

 

3.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
Közismereti biológia, Szakmai ismeretek 

 

3.3. Témakörök 

3.3.1. Szervrendszerek 36 óra 
Az ember szervrendszerei feladatai és felépítése 

A mozgás szervrendszerei: csont- és izomrendszer, részletesen a fej váza és izmai 
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Az anyagcsere szervrendszerei: keringés szervrendszerének részletes, emésztés, 

kiválasztás és légzés szervrendszereinek rövid jellemzése 

A szaporodás szervrendszere röviden 

A szervező szervrendszer: idegrendszer, reflexív, érzékszervek (látás, szaglás, 

tapintás), hormonrendszer, kozmetikai szempontból fontos endokrin mirigyek és 

hormonjaik 
 

3.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
Tanterem, szaktanterem 

 

4. Alkalmazott kémia tantárgy 36 óra 
heti 1 óra 

 

4.1. A tantárgy tanításának célja 
Az anyagismeret, elektrokozmetika, elektrokozmetika gyakorlat, speciális kozmetikai eljárások 

gyakorlat, valamint kozmetikus szakmai gyakorlat tantárgyak tananyagának megértéséhez 

szükséges kémiai, elektrokémiai, kolloidikai ismeretek elsajátítása. 

 

4.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
Közismereti kémia, Anyagismeret, Laboratóriumi gyakorlat 

 

4.3. Témakörök 

4.3.1. Szerves kémia és az élő szervezetben előforduló anyagok 36 óra 
Szerves kémiai alapok; szénhidrogének; oxigéntartalmú szerves vegyületek: alkoholok, oxo-

vegyületek, karbonsavak, észterek: gyümölcs-észterek, zsírok, olajok, viaszok 

A víz és az ásványi sók jellemzése biokémiai szempontból, élettani és kozmetikai szerepük 

Aminosavak, fehérjék, nukleinsavak és származékai jellemzése biokémiai szempontból, 

élettani és kozmetikai szerepük 

Szénhidrátok jellemzése biokémiai szempontból, élettani és kozmetikai szerepük 

Zsírok és zsírszerű anyagok jellemzése biokémiai szempontból, élettani és kozmetikai 

szerepük 

 

A vitaminok, a kozmetikai szempontból fontos vitaminok jellemzése, élettani és kozmetikai 

szerepük 

 

4.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
Tanterem, szaktanterem 

 

5. Szakmai ismeretek 1. tantárgy 36 óra 
heti 1 óra 

5.1. A tantárgy tanításának célja 
A Kozmetikus szakmai gyakorlat tantárgy megtanulásához szükséges elméleti alapok elsajátítása. 

 

5.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
Közismereti biológia, Alkalmazott biológia, Anyagismeret 1. és 2.,Kozmetikus szakmai gyakorlat 

 

5.3. Témakörök 

5.3.1. Bevezetés a kozmetika világába 8 óra 
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A kozmetikai ipar fogalma, a kozmetikus hatáskörébe tartozó feladatok, bőrápolás, 

szépségápolás fogalma, részterületeik 

A szépséghibák osztályozása eredet és kezelhetőség szerint 

A kozmetikus hatáskörébe tartozó feladatok, a kozmetikus felelőssége a szolgáltatás 

során 

Kórokozók, fertőtlenítés 

A kozmetikai kezelés higiéniája 
 

5.3.2. A bőr anatómiája 20 óra 
A bőr anatómiája: a bőr rétegei és jellemzésük, a bőrfelszíni hidrofil lipid, a bőr függelékei és 

jellemzésük, a bőrben lejátszódó biofizikai és biokémiai folyamatok, a bőr funkciói 

 

5.3.3. Sminkelmélet 8 óra 
A különböző arcformákhoz, életkorokhoz alkalmazható smink-technikák 

Diagnosztizálás a sminkkészítés előtt 

A kendőzés lépései, anyagai, eszközei 

A nappali, délutáni, alkalmi sminkek készítésének szabályai, menete, azonosságok, 

különbségek 

Egyéb smink-technikák, úgymint gyermekarcfestés, henna, testfestés, csillámtetoválás 

stb. 

Évszakok szerinti vendég-típusok 

Johannes Itten színtana: bauhaus színtan, 12 osztatú színkör, elsődleges és másodlagos 

színek, színtani alapfogalmak: alapszínek, telítettség, törtség, stb., Johannes Itten 7 

színkontrasztja 

A színek térre és formákra gyakorolt optikai hatásai 

A színek asszociációs lehetőségei és ehhez kapcsolt alkalmazási lehetőségei 

A színek pszichikai folyamatokra gyakorolt hatása és ehhez kapcsolt alkalmazási 

lehetőségei 

A színpreferencia fogalma és alkalmazási lehetőségei 
 

5.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
Tanterem 

 

GYAKORLAT 

11729-16 Szépségtanácsadás modul 

6. Szépségtanácsadó szakmai gyakorlat tantárgy 54 óra 
heti 1,5 óra 

 

6.1. A tantárgy tanításának célja 
A szolgáltatás során tanácsot tudjon adni a vendégnek/vevőnek divatnak, alkalomnak 

megfelelően. Segítséget tudjon nyújtani stílusalakítással kapcsolatban a megfelelő öltözék, haj, 

smink, körömszín kiválasztásának segítségével. Nappali sminket tudjon készíteni sminkelméleti 

ismereteinek alkalmazásával. Megtanulja a különböző műszempilla-technikák, különös tekintettel 

az épített műszempilla-technikákra. Ismerje a különböző test-, és arcfestési technikákat és azok 

gyakorlati kivitelezését. Hagyományos körömlakkozást és annak szakszerű eltávolítását 

alkalmazza a szolgáltatás során. Tanácsot tudjon adni házi ápolásra vonatkozóan és a nem 
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professzionális készítmények használatával kapcsolatosan. A szépészeti szolgáltató egységben 

képes legyen recepciós feladatokat ellátni, kommunikálni a vendégekkel. 

 

6.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
Művészetek, Művészeti ismeretek, Anyagismeret 

 

6.3. Témakörök 

6.3.1. Alapsmink-technikák 18 óra 
A kendőzés menete, anyagai, eszközei, technikái 

Nappali smink elkészítésének menete 

A kendőzés előkészítő műveletei 

Az arc alkati hibáinak korrigálása különböző színű és típusú korrektorokkal és egyéb 

anyagokkal 

Különböző arcformákhoz, színekhez, életkorhoz alkalmazható alapozási technikák a 

gyakorlatban 

A szemöldök kiemelésének módjai, az arcformához illő szemöldök kialakítása 

sminkanyagokkal 

A szemhéj árnyalásának különböző technikái a gyakorlatban 

A száj kiemelésének módjai, alkati hibáinak elfedése, előnyének kiemelése, kitöltésének 

anyagai és technikája 

Különböző színű pirosítók alkalmazása a gyakorlatban 

Szempilla-spirálozás technikája 

A gyermek-arcfestés technikája, sablonnal és sablon nélküli festés gyakorlása, vonal-

gyakorlatok, állatfigurák, mesefigurák stb. festése 

Csillámtetoválás anyagai, technikái sablonok segítségével 

A díszítő testfestés fajtái, technikái, gyakorlati alkalmazásuk 

Tanácsadás smink-, frizura-, körömszínnel, öltözékkel kapcsolatban művészet-, divat-, 

stílustörténeti ismereteit alkalmazva, életkorhoz, alkalomhoz illően 

Stílusalakítási tanácsadás 

 

6.3.2. Műszempilla-technikák 36 óra 
Műszempilla-technikák a gyakorlatban 

A műszempilla-építés speciális eszközei, ezek használatának szabályai, az eszközhasználat 

gyakorlása 

A vendég tájékoztatása a szolgáltatással kapcsolatban 

Műszempilla fajták és jellemzőik: 3D, 4D stb. 

Műszempilla fajták a hossz, szín, vastagság alapján és a megfelelő fajta kiválasztása a 

vendég szempillájához alkalmazkodva 

Műszempilla-építés különböző technikái: szálankénti, duplázás stb. 

A műszempilla-építés előkészítő műveletei 

Helyes applikációs technikák alkalmazása 

Díszítő elemek alkalmazása a műszempilla-építés során 

Épített műszempilla töltésének kivitelezése a gyakorlatban 

A műszempilla szakszerű eltávolításának anyagai, technikája 

Az épített műszempilla utókezelése, ápolása, tanácsadás otthoni ápolásra vonatkozóan 

 

6.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
Tanműhely 
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7. Kéz-, és körömdíszítés gyakorlat tantárgy 18 óra 
heti 0,5 óra 

 

7.1. A tantárgy tanításának célja 
A körömlakkozás kivitelezésének szakszerű alkalmazása a gyakorlatban. 

 

7.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
Szépségtanácsadó szakmai gyakorlat, Művészeti ismeretek, Anyagismeret 

 

7.3. Témakörök 

7.3.1. A körömlakkozás előkészítése 4 óra 
Szükség esetén a kéz bőrének hidratálása, ápolása 

A körömlakkozás előkészítő műveletei: letisztítás, fertőtlenítés, zsírtalanítás stb. 
 

7.3.2. Körömlakkozás, kéz-, és körömdíszítés 14 óra 
A körömlakkozás menete 

A köröm előkészítése hagyományos lakkozáshoz: letisztítás, fertőtlenítés, zsírtalanítás anyagai 

és szakszerű alkalmazásuk 

A körömlakkozás anyagai és szakszerű alkalmazásuk 

A lakkozás eszközei és alkalmazásuk a gyakorlatban 

A körömlakk eltávolításának módjai, anyagai, gyakorlati kivitelezése 

A kéz díszítése: hennával, csillámtetoválással és egyéb díszítő technikákkal 

A köröm díszítése körömlakkal 
 

7.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
Tanműhely 

 

11720-16 Kozmetikus szakmai gyakorlat modul 

8. Kozmetikus szakmai gyakorlat tantárgy 180 óra 
heti 5 óra 

 

8.1. A tantárgy tanításának célja 
A kozmetikus szakképesítéshez szükséges gyakorlati ismeretek elsajátítása: vendégfogadás, 

masszázs, szőrnövési rendellenességek kezelése, sminkelméleti alapok és technikák elsajátítása, 

szemöldökigazítás, tartós szempilla-, szemöldökfestés, diagnosztizálási ismeretek, alap-, és 

kombinált bőrtípusok, kozmetikus által kezelhető rendellenességek kezelés, tanácsadás. 

 

8.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
Alkalmazott biológia, Alkalmazott kémia, Szakmai ismeretek, Anyagismeret, Elektrokozmetika, 

Elektrokozmetika gyakorlat, Speciális kozmetikai eljárások gyakorlat 

 

 

8.3. Témakörök 

8.3.1. Kendőzés, szemöldökigazítás 60 óra 
Színelméleti ismeretek gyakorlati alkalmazása 

A bőr előkészítése smink-készítéshez 

A kendőzés alaplépései, eszközei, anyagai, felhasználásuk helyes sorrendje 
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Arctípusok: kerek, ovális, hosszúkás, szív, egyéb 

Az arc alkati sajátosságai és korrigálásuk 

Évszakok szerinti vendégtípusok 

Hideg és meleg színek fontossága, ezek keverésének helyes aránya 

Sötét és világos tónusok, fényes és matt színek optikai hatásának alkalmazása 

Alapozók és korrektorok használata az arc hibáinak korrigálásában 

Szemek és száj állása, formája és ezek figyelembe vételével történő smink kialakítása 

A szemöldök ívek fajtái, rajzolása különböző eszközökkel 

Szemöldökforma korrigálása smink-technikai eszközökkel 

A pirosítók fajtái, felhelyezésének szabályai és gyakorlati alkalmazásuk 

Nappali smink készítése 

Alkalmi sminkek fajtái, készítésük menete 

Tincses és soros műszempilla felhelyezése 

Az arcformához illő, ideális szemöldökforma kialakítása csipesszel, gyantával, vagy 

egyéb technikával 

Szemöldökigazítás a már kialakított formának a megtartásával, a felesleges szálak 

eltávolításával 

Árkalkuláció készítése a szolgáltatáshoz 
 

8.3.2. Szőrnövési rendellenességek kezelése 60 óra 
Diagnózis készítése a szőrnövési rendellenességek kezeléséhez 

Szőrnövési rendellenességek elő-, és utókezelése 

Szőrnövési rendellenességek kezelése: csipeszeléssel és gyantázással minden testtájon 

Szőrtelenítés utókezelése, tanácsadás otthoni ápolásra 

Szőrnövési rendellenességek kezelése szőkítéssel 

Szőrnövési rendellenességek kezelése a legújabb technikákkal: cukorpaszta, 

mézemulzió stb. 

Árkalkuláció készítése a szolgáltatáshoz 
 

8.3.3. Masszázs, testmasszázs 60 óra 
A kéz előkészítése masszázshoz, a masszázs szabályai, erőssége, ritmusa, a klasszikus iskola 

masszázs fogásai, masszázsfogások gyakorlása 

A kezelendő bőrfelület letisztítása, tonizálása 

Alap-bőrtípusok, jelentőségük a masszázs szempontjából 

A bőrtípusnak megfelelő masszázskrém kiválasztása 

Alap-testmasszázs fogásai 

Egyéb masszázsfajták a kozmetikában 

Testmasszázs technikák: az iskolamasszázs fogások alkalmazása különböző 

testtájakon, a svédmasszázs alapjai 

Árkalkuláció készítése a szolgáltatáshoz 

 

8.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
Tanműhely, vagy 11., 12., és 13./14. évfolyamon gazdálkodó szervezet 
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ÖSSZEFÜGGŐ SZAKMAI GYAKORLAT 

 

10. évfolyamot követően 140 óra 

 

Az összefüggő nyári gyakorlat egészére vonatkozik a meghatározott óraszám, amelynek 

keretében az összes felsorolt elemet kötelezően oktatni kell az óraszámok részletezése nélkül, 

a tanulók egyéni kompetenciafejlesztése érdekében. 

 

A 10. évfolyamot követő szakmai gyakorlat szakmai tartalma: 

Nappali smink készítése, szemöldökigazítás csipesszel 

Arcmasszázs az iskolamasszázs fogásainak alkalmazásával 

Szőrnövési rendellenességek kezelése gyantázással 

 

11. Évfolyam 

 

ELMÉLET 

11729-16 Szépségtanácsadás modul 

1. Művészeti ismeretek tantárgy 18 óra 
heti 0,5 óra 

 

1.1. A tantárgy tanításának célja 
A művészettörténet témakör bevezetést nyújt a művészettörténet főbb korszakainak területeibe: 

építészet, festészet, szobrászat, valamint a modern képzőművészet és design területeibe. A 

divattörténet témakör bevezetést nyújt a divattörténet főbb korszakainak területeibe: női és férfi 

viseletek, alapanyagok, kiegészítők, sminkek, valamint a XX.-XXI. századi divattervezők 

világába: sziluettek, sminkek, ‖pret a porter‖ és „hautecoture divat‖. A szabadkézi rajz bevezetést 

nyújt a klasszikus szabadkézi rajzolás alapjaiba a természeti formák ábrázolásától az emberi fejig. 

A tantárgy célja, hogy a tanuló képes legyen a klasszikus rajz alapjainak megtanulásán keresztül 

leegyszerűsített rajzokat készíteni a szakmájához kapcsolódóan. A smink-, és színelmélet témakör 

bevezetést nyújt a színtan különböző területeibe, az alkalmazott színtantól, a színek térhatásán, 

asszociációs- és pszichikai jellegzetességein keresztül. Javasolt egyszerű, gyakorlati feladatokkal 

segíteni az elsajátítást. A sminkelmélet témakör a kendőzés munkafolyamatainak elméleti 

alapjaiba nyújt betekintést. A stílustan témakör bevezetést nyújt a különböző divatstílusok 

alkalmazási lehetőségeibe. Taglalja a testalkatok, arcformák, személyiségtípusok, életkorok, 

alkalmak jellegzetességeit a stílusok, színek, formák, sminkek alkalmazási lehetőségeihez mérten. 

A tudás elsajátítását gyakorlati feladatok segítik, hogy a tanuló meg tudja jeleníteni elképzeléseit. 

 

1.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
Művészetek, Szépségtanácsadó szakmai gyakorlat, Kézápoló gyakorlat 

 

1.3. Témakörök 

1.3.1. Stílustan 18 óra 
A stílus fogalma, kortárs divattrendek: stíluselemek meghatározása: forma, szín, alapanyag 
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használat, kortárs divattrendek, szubkultúrák és stílusok, kortárs sminkek, hangulatlapok, 

montázsok, kompozíciós gyakorlatok 

Megjelenítési technikák: látványrajzok jellegzetességei, készítésének lehetőségei, papírtípusok 

alkalmazhatósága, látványtervezési technikák: fekete-fehér és színes technikák /grafit, filc, 

akvarell/, emberi alak megjelenítése sablon után, emberi arc megjelenítése sablon után 

Az emberi test jellegzetes alkatai, arcformái, színei, testalkatok meghatározása /homokóra, 

alma, stb./, a testalkatok kedvelt szabásvonalai a divatban, melyek kiemelik azok előnyeit és 

elrejtik hátrányait, jellegzetes arcformákhoz alkalmazható tónusok, színek elhelyezése, 

sminkek tervezése, tavasz, nyár, ősz, tél típusok szín és formavilága, kompozíciós 

gyakorlatok, testalkat- és arcsablonok segítségével 

Életkorok és alkalmak kedvelt stílushasználata: stílusok és életkorok viszonya, alkalmazási 

lehetőségei, alkalmak stílusai /dresscode/, kedvelt színhasználata, sminkformái, egyedi 

stílustervezés adott témára hangulatlapok és látványtervek készítésével 

 

1.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
Tanterem, szaktanterem, számítástechnika terem 

 

2. Anyagismeret tantárgy 18 óra 
heti 0,5 óra 

 

2.1. A tantárgy tanításának célja 
A kendőzéshez használt anyagok jellemzőinek megismerése. A körömlakkozáshoz, valamint 

szakszerű eltávolításához alkalmazott anyagok jellemzőinek ismerete. A nem professzionális 

kozmetikumok összetétele, alkalmazásuk, jellemzőik. 

 

2.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
Szépségtanácsadó szakmai gyakorlat, Kézápoló gyakorlat, Közismereti kémia 

 

2.3. Témakörök 

2.3.1. Kozmetikumok 18 óra 
Kozmetikumokra vonatkozó jogi szabályozás 

Nem professzionális felhasználásra készült kozmetikumok fajtái, anyagaik és jellemzőik: 

letisztító készítmények, bőrradírok, tonikok, nappali krémek, éjszakai krémek, maszkok, 

tapaszok, testápolók, kézkrémek, szőrtelenítők, borotválkozáshoz használandó készítmények, 

hajápolók, samponok, hajfestékek, dezodorok, parfümök, szájápolás anyagai egyéb anyagok. 

Otthoni bőrápolás kozmetikumai, anyagaik, jellemzőik 

 

2.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
Tanterem 

 

11721-16 Kozmetikus szakmai elmélet modul 

3. Szakmai ismeretek 1. tantárgy 36 óra 
heti 1 óra 

3.1. A tantárgy tanításának célja 
A Kozmetikus szakmai gyakorlat tantárgy megtanulásához szükséges elméleti alapok elsajátítása. 
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3.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
Közismereti biológia, Alkalmazott biológia, Anyagismeret 1. és 2.,Kozmetikus szakmai gyakorlat 

 

3.3. Témakörök 

3.3.1. Szőrnövési rendellenességek 6 óra 
A szőr és szőrtüsző szerkezete 

Szőrszálak fajtái testtájanként, a szőrszálak élettana 

Szőrnövési rendellenességek fogalma, fajtái, jellemzésük 

Hajrendellenességek fogalma, csoportosításuk, kozmetikai tanácsadás a hajproblémák 

során 

A pubertás-, felnőtt-, és klimax kori szőrnövési rendellenességek közötti különbségek 

Szőrnövési rendellenességek kezelése a kozmetikában 

A szőrszál halványításán alapuló kozmetikai eljárások: szőkítés 

A szőkítés anyagai, a szőkítés során lejátszódó kémiai folyamatok 

Depilációs eljárások a kozmetikában, részletesen a gyantázás 

A gyanták fajtái, kiválasztásuk jelentősége 

Egyéb depilációs eljárások: cukorpaszta, mézemulzió, stb. 

Epilációs eljárások elvi alapjai, főbb típusok definiálása a kozmetikában 
 

3.3.2. Masszázs 14 óra 
Az arc-, nyak-, dekoltázs csontjai, izmai 

Az arc idegei, veleszületett és szerzett barázdák 

A masszázs fogalma, élettani hatásai, fajtái, masszázsfogások, kozmetikai masszázsfajták 

A masszázs javallatai és ellenjavallatai 

A masszázs jelentősége, masszázsfogások alkalmazása életkorok, bőrtípusok, különböző 

rendellenességek szerint 

Az arc-, nyak-, dekoltázs masszázs menete 

A testmasszázs fogásai, menete 
 

3.3.3. Kozmetikai kóroktan 10 óra 
Kozmetikai kóroktan 

Külső kóroki tényezők és a bőr védekezése: fizikai, kémiai, biológiai tényezők, részletesen a 

mikroorganizmusok okozta elváltozások 

Belső kóroki tényezők és a bőr védekezése, részletesen a gyulladás és az allergia 

Öröklött kóroki tényezők 

 

3.3.4. Diagnosztizálás 6 óra 
A bőrtípusok általános jellemzése, a diagnosztizálás fogalma, célja, objektív és szubjektív 

tünetek 

A bőrön található elemi elváltozások csoportosítása 

Szövetszaporulatok: daganatok, anyajegyek csoportosítása 

Vírus okozta bőrelváltozások, a bőr öregedésével járó elváltozások 

 

3.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
Tanterem 

 

4. Anyagismeret 1. tantárgy 72 óra 

heti 2 óra 
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4.1.A tantárgy tanításának célja 
A Kozmetikus szakmai gyakorlat elsajátításához szükséges anyagismereti alapok megtanulása. 

 

4.2.Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
Közismereti kémia, Alkalmazott kémia, Alkalmazott biológia, Szakmai ismeretek 1. és 2., 

Kozmetikus szakmai gyakorlat, Laboratóriumi gyakorlat 

 

4.3.Témakörök 

4.3.1. Anyagi rendszerek és a víz 12 óra 
Az anyagi rendszerek felosztása, az egyes csoportok jellemzői, kozmetikai példák 

A kozmetikumok leggyakoribb megjelenési formái, szerkezetük, jellemzőik 

Valódi oldatok és jellemzésük 

Kolloidok és jellemzésük, kolloidika 

Durva diszperz rendszerek és jellemzésük 

A víz fizikai, kémiai tulajdonságai, kozmetikai szerepe 

Zsírok, olajok, mint az emulziók zsíros fázisának alkotói, egyéb zsírszerű anyagok az 

emulziók zsíros fázisában 

 

4.3.2. A szépítés kozmetikumai 12 óra 
Poranyagok és pakolástöltő anyagok: sók, oxidok, egyéb vízben nem oldódó szervetlen és 

szerves vegyületek 

Színezőanyagok, festékek, pigmentek 

Alapozók fajtái és jellemzésük 

Púderek fajtái és jellemzésük 

Arcpirosítók, szájrúzsok fajtái és jellemzésük 

Az ideiglenes szempillafestés anyagai 

 

4.3.3. Fertőtlenítőszerek 6 óra 
Fertőzés, fertőtlenítés fogalma 

A fertőtlenítő hatás fokozatai 

Fertőtlenítőszerekkel szemben támasztott követelmények 

Fertőtlenítőszerek csoportosítása alkalmazási terület és hatásmechanizmus szerint 

A kozmetikában használatos fertőtlenítőszerek jellemzése 

 

4.3.4. Szőrnövési rendellenességek kezeléséhez alkalmazott anyagok 6 óra 
A halványítás anyagai 

Depilálás anyagai: 

Fizikai depiláció során alkalmazott anyagok 

Meleg gyanták anyagai:  

- Előkészítő anyagok a gyantázás során: letisztítók, fertőtlenítők, nedvesség-

mentesítők 

- Hagyományos gyanták anyagai: kolofónium, fehér méhviasz és jellemzésük 

- Kolofónium-mentes „hagyományos‖ gyanták anyagai és jellemzésük 

- Cukorpaszta és mézemulzió anyagai és jellemzésük 

- Utókezelő anyagok a gyantázás során: gyanta-eltávolító anyagok, hámképző, 

nyugtató, gyulladáscsökkentő anyagok és rövid jellemzésük 
Hideg gyanták anyagai 

Kémiai depilátorok anyagai 
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Szőrvisszanövést gátló anyagok 

 

4.3.5. Emulziók, emulgeátorok 9 óra 
Emulziók fogalma, fajtái, állandó alkotórészei és jellemzésük 

Az emulziók stabilitását biztosító anyagok, tenzidek, emulgeátorok jellemzése 

Az emulziók zsíros fázisának leggyakoribb anyagai és rövid jellemzésük 

Makroemulziók: egyes és kettős emulziók 

Különleges hatóanyag-hordozó rendszerek a kozmetikában: mikro- és nanoemulziók, 

folyadékkristályos rendszerek, mikro- és nanorészecskék, stb. 
 

4.3.6. A letisztítás anyagai 12 óra 
A szennyeződésektől való megtisztítás anyagai:  

- Leggyakoribb kozmetikum típusok a letisztítás műveletében: lemosó olajok, 

lemosó arcvizek, habok, gélek, emulziók, kétfázisú letisztítók, micellás 

készítmények 

- Hatóanyagok a letisztító kozmetikumokban: olajok (fel nem szívódó, vagy 

rosszul felszívódó természetes és mesterséges olajok), tenzidek, észter típusú 

természetes és mesterséges anyagok, nem észter típusú természetes és 

mesterséges anyagok, tisztításra alkalmas gyógynövények 

- A hatóanyagok csoportosítása bőrtípusonként 
A mélytisztítás anyagai: 

- mechanikai peelingek hatásmechanizmusa. jellemzése és anyagaik: 

magőrlemények, cukor, só, műanyag-golyócskák, stb. 

- biológiai peelingek hatásmechanizmusa. jellemzése és anyagaik: enzimek 

- kémiai peelingek hatásmechanizmusa. jellemzése és anyagaik: AHA, BHA, PHA 

- kombinált peelingek 
A bőr hámlasztásának anyagai: gyógynövényes és savas hámlasztás anyagai és jellemzésük 

 

4.3.7. Tonizálás és hidratálás anyagai 9 óra 
Az arcvizek alapanyagai és részletes jellemzésük 

- alkoholok 

- hámképző, tonizáló, frissítő anyagok 

- hidratáló anyagok: nedvesítő anyagok, nedvességet fokozó anyagok, természetes 

és mesterséges eredetű vízmegkötő anyagok és jellemzésük 
Hámképző, tonizáló gyógynövények, gyümölcsök, főzelékek 

 

4.3.8. Masszírozó kozmetikumok 6 óra 
Leggyakoribb kozmetikum típusok a masszázs műveletében: masszázsolajok, masszázs-

gélek, masszázskrémek 

Hatóanyag nélküli és hatóanyagos masszázskészítmények alapanyagai 

Masszírozó kozmetikumok hatóanyagai bőrtípusonként 

Hintőporok szerepe masszázs során 

Aromák szerepe a masszázs során 

A testmasszázsra alkalmazott kozmetikumok 

 

4.4.A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
Tanterem 
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GYAKORLAT 

11729-16 Szépségtanácsadás modul 

5. Szépségtanácsadó szakmai gyakorlat tantárgy 72 óra 
heti 2 óra 

 

5.1.A tantárgy tanításának célja 
A szolgáltatás során tanácsot tudjon adni a vendégnek/vevőnek divatnak, alkalomnak 

megfelelően. Segítséget tudjon nyújtani stílusalakítással kapcsolatban a megfelelő öltözék, haj, 

smink, körömszín kiválasztásának segítségével. Nappali sminket tudjon készíteni sminkelméleti 

ismereteinek alkalmazásával. Megtanulja a különböző műszempilla-technikák, különös tekintettel 

az épített műszempilla-technikákra. Ismerje a különböző test-, és arcfestési technikákat és azok 

gyakorlati kivitelezését. Hagyományos körömlakkozást és annak szakszerű eltávolítását 

alkalmazza a szolgáltatás során. Tanácsot tudjon adni házi ápolásra vonatkozóan és a nem 

professzionális készítmények használatával kapcsolatosan. A szépészeti szolgáltató egységben 

képes legyen recepciós feladatokat ellátni, kommunikálni a vendégekkel. 

 

5.2.Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
Művészetek, Művészeti ismeretek, Anyagismeret 

 

5.3.Témakörök 

5.3.1. Alapsmink-technikák 36 óra 
A kendőzés menete, anyagai, eszközei, technikái 

Nappali smink elkészítésének menete 

A kendőzés előkészítő műveletei 

Az arc alkati hibáinak korrigálása különböző színű és típusú korrektorokkal és egyéb 

anyagokkal 

Különböző arcformákhoz, színekhez, életkorhoz alkalmazható alapozási technikák a 

gyakorlatban 

A szemöldök kiemelésének módjai, az arcformához illő szemöldök kialakítása 

sminkanyagokkal 

A szemhéj árnyalásának különböző technikái a gyakorlatban 

A száj kiemelésének módjai, alkati hibáinak elfedése, előnyének kiemelése, kitöltésének 

anyagai és technikája 

Különböző színű pirosítók alkalmazása a gyakorlatban 

Szempilla-spirálozás technikája 

A gyermek-arcfestés technikája, sablonnal és sablon nélküli festés gyakorlása, vonal-

gyakorlatok, állatfigurák, mesefigurák stb. festése 

Csillámtetoválás anyagai, technikái sablonok segítségével 

A díszítő testfestés fajtái, technikái, gyakorlati alkalmazásuk 

Tanácsadás smink-, frizura-, körömszínnel, öltözékkel kapcsolatban művészet-, divat-, 

stílustörténeti ismereteit alkalmazva, életkorhoz, alkalomhoz illően 

Stílusalakítási tanácsadás 

 

5.3.2. Műszempilla-technikák 36 óra 
Műszempilla-technikák a gyakorlatban 
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A műszempilla-építés speciális eszközei, ezek használatának szabályai, az eszközhasználat 

gyakorlása 

A vendég tájékoztatása a szolgáltatással kapcsolatban 

Műszempilla fajták és jellemzőik: 3D, 4D stb. 

Műszempilla fajták a hossz, szín, vastagság alapján és a megfelelő fajta kiválasztása a 

vendég szempillájához alkalmazkodva 

Műszempilla-építés különböző technikái: szálankénti, duplázás stb. 

A műszempilla-építés előkészítő műveletei 

Helyes applikációs technikák alkalmazása 

Díszítő elemek alkalmazása a műszempilla-építés során 

Épített műszempilla töltésének kivitelezése a gyakorlatban 

A műszempilla szakszerű eltávolításának anyagai, technikája 

Az épített műszempilla utókezelése, ápolása, tanácsadás otthoni ápolásra vonatkozóan 

 

5.4.A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
Tanműhely 

 

11720-16 Kozmetikus szakmai gyakorlat modul 

6. Kozmetikus szakmai gyakorlat tantárgy 144 óra 
heti 4 óra 

 

6.1.A tantárgy tanításának célja 
A kozmetikus szakképesítéshez szükséges gyakorlati ismeretek elsajátítása: vendégfogadás, 

masszázs, szőrnövési rendellenességek kezelése, sminkelméleti alapok és technikák elsajátítása, 

szemöldökigazítás, tartós szempilla-, szemöldökfestés, diagnosztizálási ismeretek, alap-, és 

kombinált bőrtípusok, kozmetikus által kezelhető rendellenességek kezelés, tanácsadás. 

 

6.2.Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
Alkalmazott biológia, Alkalmazott kémia, Szakmai ismeretek, Anyagismeret, Elektrokozmetika, 

Elektrokozmetika gyakorlat, Speciális kozmetikai eljárások gyakorlat 

 

6.3.Témakörök 

6.3.1. Masszázs, testmasszázs 36 óra 
A kéz előkészítése masszázshoz, a masszázs szabályai, erőssége, ritmusa, a klasszikus iskola 

masszázs fogásai, masszázsfogások gyakorlása 

A kezelendő bőrfelület letisztítása, tonizálása 

Alap-bőrtípusok, jelentőségük a masszázs szempontjából 

A bőrtípusnak megfelelő masszázskrém kiválasztása 

Alap-testmasszázs fogásai 

Egyéb masszázsfajták a kozmetikában 

Testmasszázs technikák: az iskolamasszázs fogások alkalmazása különböző 

testtájakon, a svédmasszázs alapjai 

Árkalkuláció készítése a szolgáltatáshoz 

 

6.3.2. Diagnosztizálás, bőrtípusok jellemzése 52 óra 
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Diagnosztizálás objektív és szubjektív tünetek alapján, (a bőr színe, fénye, tapintása, 

rugalmassága, pórusai, komedói, egyéb: ráncok, értágulatok stb.) faggyútermelés, 

szaruképzés, hidratáció, izomtónus, keringési-, pigment-, szőrnövési rendellenességek 

Név szerinti diagnosztizáló lap/vendégkártya készítése: személyes adatok, 

elérhetőségek, előzetes kórkép megállapítása kikérdezéssel 

Kezelhető és nem kezelhető elváltozások felismerése 

Alap-bőrtípusok jellemzése: normál, szeborreás, alipikus, dehidratált bőrtípusok 

Diagnosztizálás (arc-, nyak-, dekoltázs) gyakorlása: az eddig tanult ismeretek 

felhasználásával; kizáró okok megállapítása a szolgáltatás szempontjából; alap-

bőrtípus meghatározása; elváltozások kategóriába sorolása; lanugo szálak, a szőr 

vizsgálata, állapota, jellemzői; diagnosztikai lap kitöltésének gyakorlása stb. 
 

6.3.3. Elemi elváltozások, kozmetikai rendellenességek, szövetszaporulatok 55 óra 
Rendellenességek felismerése és jellemzésük: szaruképzési, pigment, verejték, keringési, 

faggyú, hidratáció, szőrnövési  

Hajrendellenességek felismerése és tanácsadás 

Szervrendszerek zavarai által keletkező kozmetikai hibák felismerése 

Elemi elváltozások felismerése és ismerete 

Szövetszaporulatok felismerése és ismerete 
 

6.4.A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
Tanműhely, vagy 11., 12., és 13./14. évfolyamon gazdálkodó szervezet 

 

ÖSSZEFÜGGŐ SZAKMAI GYAKORLAT 

 

11. évfolyamot követően 140 óra 

 

Az összefüggő nyári gyakorlat egészére vonatkozik a meghatározott óraszám, amelynek 

keretében az összes felsorolt elemet kötelezően oktatni kell az óraszámok részletezése nélkül, 

a tanulók egyéni kompetenciafejlesztése érdekében. 

 

A 11. évfolyamot követő szakmai gyakorlat szakmai tartalma: 

Nappali és délutáni sminkek készítése, szemöldökigazítás csipesszel 

Arc-, és testmasszázs az iskolamasszázs fogásainak alkalmazásával 

Szőrnövési rendellenességek kezelése gyantázással és szőkítéssel 
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12. Évfolyam 

 

ELMÉLET 

11728-16 Munkavédelem és marketing modul 

1. Munkavédelem és marketing tantárgy 31 óra 
heti 1 óra 

 

1.1.A tantárgy tanításának célja 
Munka-, környezet-, és tűzvédelmi feladatok megismerése a biztonságos munkavégzés 

érdekében. Alapvető elsősegély-nyújtási feladatok ismerete. Marketing alapismeretek elsajátítása 

a szolgáltatás, értékesítés érdekében. 

 

1.2.Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
Szépségtanácsadó szakmai gyakorlat 

 

1.3.Témakörök 

1.3.1. Munkavédelem 16 óra 

A felmerülő munkavédelmi, tűzvédelmi feladatok 
A biztonságos munkavégzés személyi és tárgyi feltételei 

A baleset és munkabaleset fogalma, teendők bekövetkezésük esetén 

Egyéni védőeszközök fogalma, fajtái, alkalmazásuk 

Foglalkozási megbetegedések, munkahelyi ártalmak 

Tűzvédelem és tűzmegelőzés 

Baleset-elhárítás, elsősegély-nyújtás 

Alapvető elsősegély-nyújtási feladatok ismerete 

Környezetvédelem fogalma, területei, eszközei és módszerei 

Környezettudatos viselkedés a minden napokban és a munkahelyen 

Speciális higiéniás műveletek a szépségszalonokban 
Fogyasztóvédelmi alapismeretek 

Alapfogalmak: tudatos fogyasztó: tudatos (kritikus) fogyasztó: olyan tájékozott, megfontolt 

fogyasztó, aki rendelkezik vonzónak tűnő reklám és marketinghatások hátrányaira vonatkozó 

felismerés készségével, jellemzi a valós fogyasztói szükségletek folyamatos megléte, továbbá 

a felmerülő fogyasztói problémák megértésének és megoldásának a képessége. 

o Fogyasztó (Fgytv. 2. § a) pont) 

o Vállalkozás (Fgytv. 2. § b) pont) 

o Termék és szolgáltatás (Fgytv. 2. § f) és g) pont) 

o Eladási ár és egységár (Fgytv. 2. § m) és n) pont) 
Az ár feltüntetése (feltüntetés módja, több ár feltüntetése, Fgytv. 14. §) 

Gyermek- és fiatalkorúak védelmét szolgáló előírások (alkohol, dohánytermék, szexuális 

termék kiszolgálásának tilalma, Fgytv. 16/A. §) 

Panaszkezelés, ügyfélszolgálat (panasztételi lehetőségek, szóbeli, írásbeli panasz, jegyzőkönyv 

felvétele, válaszadás módja és ideje, Fgytv. 17/A. §) 

Békéltető testület (alternatív vitarendezés lényege, fogalma, feladatai, Fgytv. 2. § o) pont és 

18. §) 
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Fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek (fogalma, feladatai, Fgytv. 2. § e) pont és 

45. §) 

Piacfelügyeleti alapfogalmak  

o Biztonságos termék (Pftv. 2. § 1. pont) 

o CE megfelelőségi jelölés (Pftv. 2. § 2. pont és 6. §) 
Kereskedelmi törvény fogyasztóvédelmi rendelkezései 

o Méret, súly, használhatóság ellenőrzése [Kertv. 5. § (2) bekezdés] 

o Vásárlók könyve vezetése [Kertv. 5. § (4) bekezdés] 

o Üzlet nyitvatartásáról szóló tájékoztatás [Kertv. 6. § (2) bekezdés b) pont] 

o üzlethelyiségen kívüli és távollevők közötti ügyletekhez (e-kereskedelemhez) 

kapcsolódó fogyasztóvédelmi előírások [kötelező tájékoztatás, elállási jog, 

45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 11. §, 20. §] 
Szavatosságra és jótállásra vonatkozó tudnivalók 

Kellékszavatosság (fogalom, Ptk. 6:159.§-6:167. §) 

Jótállás (fogalom, Ptk. 6:171.§-6:173. §) 

o egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállás [értékhatár, jótállási 

idő, érintett termékek, 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet 2. §, 3. §, melléket] 

o egyes javító-karbantartó szolgáltatásokra vonatkozó kötelező jótállás [értékhatár, 

jótállási idő, érintett szolgáltatások, 249/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelet 1. §, 

melléket] 

o szavatossági, jótállási igények intézése [jegyzőkönyv, kijavítás vagy kicserélés 

ideje, 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet 4. §, 5. § ] 
A tananyagban szereplő jogszabályok 

o A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fgytv.) 

o A termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXVIII. törvény (Pftv.) 

o A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény (Kertv.) 

o A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)  

o A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 

45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 

o Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 

151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet 

o Az egyes javító-karbantartó szolgáltatásokra vonatkozó kötelező jótállásról szóló 

249/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelet 

o A fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó 

szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. 

(IV. 29.) NGM rendelet 
 

1.3.2. Marketing 15 óra 

Marketing alapismeretek 

Marketing szerepe a szolgáltatásban, tanácsadás során 

Marketing tevékenység a gyakorlatban 

Az információ jelentősége a szolgáltatás, tanácsadás során 

Nem professzionális termékismertetők, reklámok értelmezése 
 

1.4.A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
Tanterem 

 

11721-16 Kozmetikus szakmai elmélet modul 
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2. Szakmai ismeretek 1. tantárgy 31 óra 
heti 1 óra 

 

2.1.A tantárgy tanításának célja 
A Kozmetikus szakmai gyakorlat tantárgy megtanulásához szükséges elméleti alapok elsajátítása. 

 

2.2.Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
Közismereti biológia, Alkalmazott biológia, Anyagismeret 1. és 2.,Kozmetikus szakmai gyakorlat 

 

2.3.Témakörök 

2.3.1. Diagnosztizálás 3 óra 
 

A bőrtípusok általános jellemzése, a diagnosztizálás fogalma, célja, objektív és szubjektív 

tünetek 

A bőrön található elemi elváltozások csoportosítása 

Szövetszaporulatok: daganatok, anyajegyek csoportosítása 

Vírus okozta bőrelváltozások, a bőr öregedésével járó elváltozások 

 

2.3.2. Alap-bőrtípusok jellemzése 6 óra 

Alap-bőrtípusok: 

A normál bőr és a bőrtípusok osztályozása a normál bőrtől való eltérések (különös 

tekintettel a zsír-, és víztartalom) alapján 

Az alipikus (zsírhiányos) bőrtípusok jellemzése 

A szeborreás (zsíros) bőrtípusok jellemzése 

A dehidratált (mélyrétegi vízhiányos) bőrtípusok jellemzése 

Alap-bőrtípusokat kísérő leggyakoribb rendellenességek: 

A gyulladásra hajlamos, érzékeny bőrök jellemzése 

A szederjességre hajlamos bőrök jellemzése 

Aknés bőrtípus fogalma 

Pigmentfoltos bőrök jellemzése 
 

2.3.3. Elemi elváltozások, kozmetikai rendellenességek, szövetszaporulatok      22 óra 
Elemi elváltozások fogalma, csoportosítása és jellemzésük 

A bőr biokémiai folyamatainak zavarai: a szaruképzési rendellenességek és kezelésük; a 

festékképzési rendellenességek és kezelésük 

A pigment-rendellenességek és kezelésük 

A bőr hidratációja, jellemzői 

A bőr függelékeinek rendellenességei:  

A faggyúmirigy rendellenes működése és kezelése 

Ismétlés: a szőrnövési rendellenességek és kezelésük, a hajrendellenességek és tanácsadás 

velük kapcsolatban 

A verejték-rendellenességek és tanácsadás velük kapcsolatban 

Szervrendszerek zavarai okozta kozmetikai hibák: a keringés szervrendszerének, az 

emésztő szervrendszernek, az ideg-, és hormonrendszernek zavaraiból eredő kozmetikai 

hibák a diagnosztizálás szempontjából 

Alap-testkezelések, cellulit-kezelés, body wrapping 

 

2.4.A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
Tanterem 
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3. Anyagismeret 1. tantárgy 31 óra 
heti 1 óra 

 

3.1.A tantárgy tanításának célja 
A Kozmetikus szakmai gyakorlat elsajátításához szükséges anyagismereti alapok megtanulása. 

 

3.2.Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
Közismereti kémia, Alkalmazott kémia, Alkalmazott biológia, Szakmai ismeretek 1. és 2., 

Kozmetikus szakmai gyakorlat, Laboratóriumi gyakorlat 

 

3.3.Témakörök 

3.3.1. Masszírozó kozmetikumok 10 óra 
Leggyakoribb kozmetikum típusok a masszázs műveletében: masszázsolajok, masszázs-

gélek, masszázskrémek 

Hatóanyag nélküli és hatóanyagos masszázskészítmények alapanyagai 

Masszírozó kozmetikumok hatóanyagai bőrtípusonként 

Hintőporok szerepe masszázs során 

Aromák szerepe a masszázs során 

A testmasszázsra alkalmazott kozmetikumok 

 

3.3.2. Testkezelés anyagai 21 óra 
A testkezelésekhez leggyakrabban alkalmazott anyagok részletes jellemzése 

Testpakolások fajtái, anyagai és jellemzésük: 

- agyagok 

- iszapok 

- algák 

- zsírok, olajok, zsírkísérő anyagok 

- szénhidrátok és származékaik 

- aminosav-származékok, oligopeptidek 

- egyéb nitrogéntartalmú szerves vegyületek 

- vitaminok 
Feszesítő hatóanyagok 

A zsírsejtekre ható anyagok 

Méregtelenítő hatóanyagok 

Aromák, aromaterápia a testkezelésekben 

Kövek, kőzetek szerepe a testkezelésekben 

 

 

3.4.A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
Tanterem 

 

11724-16 Kozmetikus marketing modul 

4. Kozmetikus marketing tantárgy 31 óra 
heti 1 óra 

 

4.1.A tantárgy tanításának célja 
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A piacgazdasághoz alkalmazkodva a korszerű üzleti, marketing és gazdasági gondolkodásmód 

kialakítása. Az ehhez tartozó eszközök elméleti ismertetése, gyakorlati alkalmazásuk bemutatása, 

azok működtetésének elsajátítása. A marketingtudomány értelmezése a professzionáliskozmetikai 

piac releváns igényei szerint. 

 

4.2.Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
Munkavédelem és marketing, Kozmetikus szakmai gyakorlat 

 

4.3.Témakörök 

4.3.1. Vállalkozási alapismeretek 3 óra 
A témakörben a tanuló megismeri a kozmetikus számára logikusan választható vállalkozási 

formákat, azok főbb jellemzőit, alapításuk, megszüntetésük eseteit, követelményeit. A témakör 

részletes kifejtése Az egyén életviteléhez szükséges anyagi és egyéb erőforrások előállításának 

helyszíne. A vállalkozás, mint profittermelő szervezet. A vállalkozó személyére, a vállalkozások 

formáira vonatkozó hazai általános előírások (életkor, stb.)  

Az egyéni vállalkozás, a bt. és a kft. bemutatása, azok szervezeti rendszere, felelősségi 

viszonyai. 

Az altémakörrel és az adózási alapismeretekkel kiegészült információi birtokában a tanuló át 

kell, hogy lássa a számára megfelelő vállalkozási formákat, ki kell tudni választania az 

optimálisvállalkozási típust. Az egyéb vállalkozási formák (KKT, Rt, Zrt, egyéni cég) rövid 

megemlítése. A tevékenységi körök lényege, a kozmetikus által felvenni érdemes körök 

megemlítése, a későbbi bővítés követelményei cégformák szerint. 

Az egyéni vállalkozás alapítása, felelősségi kör, teljes- és részmunkaidő, vagyonkezelés, 

bankszámla szabályai, pénztárkönyv rövid lényege, alkalmazásának esetei. 

A Bt. alapítás, tagok, felelősség, megszűnés, átalakulás, könyvelésének lényege. 

A Kft. alapítás, alaptőke, tagok, felelősség, megszűnés, átalakulás, könyvelésének lényege. 

 

4.3.2. Adózási alapismeretek 6 óra 
A témakör szervesen kiegészíti a Vállalkozás témakört. Az oktató a két témakört összevontan, 

egymásra építve, és külön is bemutathatja (pl. a cégtípusok oktatása esetén a választhatóadózási 

formák rájuk vonatkozó szabályai, stb.). Mindkét esetben célszerű összefoglaló táblázatot 

készíteni a tanulók részére a főbb vállalkozási és adózási információkkal. 

Az adózás szükségessége, közgazdasági és társadalmi - morális megközelítése. Az adóelkerülés 

veszélyei. Az adó-megállapítás általános rendszere, kedvezmények. A kozmetikust érintő 

jövedelem (SZJA, TAO, osztalékadó) és fogyasztás típusú adók (különösképpen az ÁFA), 

illetve az egyéb adók (HIPA, egyéb helyi adók) összehasonlító szemléletű bemutatása. 

A közvetlen és az átalányadók, vállalkozási formák és választható adózási formáik, KATA, 

KIVA részletes bemutatása, előnyei, hátrányai, mikor érdemes ezeket választani. Az alanyi 

adómentesség esetei. Főbb adózási dátumok. Egyszeres - kettős könyvvitel egyszerű, a 

különbségre fókuszáló bemutatása. 

Számla, nyugta, illetve a szállítólevél bemutatása, lényegi különbségük. Az online pénztárgép, a 

kozmetikákra vonatkozó speciális jogszabályi helyzet (szolgáltatás - értékesítés), a 

pénztárgéphasználatának mellőzése esetén fennálló következmények. 

A készpénz jellemzői. A bankkártyák rövid bemutatása, jellemzői (kártya- és banki biztonság, 

limitfogalma, költségek viselői készpénzfelvételkor és vásárláskor, Paypass, stb.). Egyéb, a 

kozmetikát érintő készpénz-helyettesítő eszközök (pl. SZÉP-kártya, egészségbiztosítók, stb.), 

alkalmazásuk követelményei (pl. tevékenységi kör bővítése). 
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4.3.3. Marketing alapjai 8 óra 
A témakör feldolgozza a kozmetikus számára fontos marketingismereteket. Szignifikáns 

kapcsolatban áll a vállalkozás üzletmenetében jelentős szerepet játszó Árképzéssel, mint 

azt ahogy a tervezés lépéseit bemutató ―Kozmetikus marketing-, árbevételi- és 

költségterv‖ pont jelentémakörben való tárgyalása is jelzi. Külön (klasszikus 

formátumú) üzleti tervet a terjedelme, részletessége és bonyolultsága okán felesleges 

ezen a piacon készíteni, azonban alapvető tervezési folyamatban mindenképpen részt 

kell venni, ezt a célt szolgálja a témakör utolsó pontja. 
A marketing feladatai, szemlélete, rövid bemutatása, a kozmetikai marketing 

eszközrendszerének felsorolása. A marketing speciális alkalmazása a kozmetikában: kezelések 

és értékesítés kettéválasztása. A lehetséges kozmetikai marketingstratégiák bemutatása. A 

vásárlói magatartás alapjellemzői, pszichológia és marketing kapcsolata. A reklámok és 

hatásaik, általános reklámköltségek bemutatása. 

A vállalkozás hosszú távú célja. Az üzleti filozófia jelentősége, kapcsolata a napi működéssel, a 

munkavállalókkal. A stratégia lényege, kapcsolata a filozófiával. Specializáció jelentősége, 

előnyei-hátrányai. 

A pozicionálás lényege, jelentősége. A pozicionálás alapesetei, alkalmazásuk a 

gyakorlatban. 
Célcsoportok lényege, jelentősége, kiválasztásuk. A célcsoportok különösen fontos típusai a 

kozmetikában. A célcsoport-képzés veszélyei. 

Éves, negyedéves ciklusok, speciális ünnepek: pl. Valentin-nap, Anyák-napja, 

Karácsonyjelentősége az üzletmenetben. Felkészülés (árukészlet, kommunikációs anyagok, stb.) 

a marketingtevékenységre, forgalmazóktól kapott lehetőségek (bizományos készlet, promóciós 

anyagok, stb.) 

A marketing-, az árbevételi és a költségterv összefüggései. Az árbevétel és a költségek 

egyszerűmódon történő szétválasztása, azok táblázatos megjelenítése, a kozmetikában 

alkalmazható egyszerű költséghelyek (pl. marketing, működés, stb.) létrehozása, terv-tény 

szemlélet, előzőévek/időszakok összehasonlíthatósága. A terv- és tényszámokból leszűrhető 

tapasztalatok, jelentőségük a kozmetikai vállalkozás marketingtevékenységére, üzletmenetére. 

Az árbevétel és az eredmény közötti különbség bemutatása. 

 

4.3.4. Árképzés alapjai 8 óra 
Az árképzés alapvetően befolyásolja a vállalkozás működését. E témakör segítségével a 

kozmetikus tanuló átlátja azokat az alapokat, amelyek révén későbbi üzletében megfelelő 

információk birtokában alakítja ki az árakat. 

Az árképzés hatása a vállalkozásra. Az ár, mint egyetlen jövedelemtermelő elem. A fedezeti 

pont, az árképzés hatása a fedezeti pontra (árszínvonal, árengedmények és kibocsátás 

kapcsolata). 

A vevő és az ár, pszichológiai alapok. Szükséglet és igény kapcsolata az árral és az árképzéssel. 

Monopolhelyzet árképzés tekintetében. 

Állandó-változó költségek jellemzői, példái. A költség, mint a vállalkozás profitjához szükséges 

ráfordítás. Raktárkészlet tőkeköltségének egyszerű, érthető bemutatása. A beruházások (pl. 

gépbeszerzés) megtérülésének egyszerű, a tanulók által érthető bemutatása (az NPV alapjaira 

építve) 

Árképzési módok, ártípusok, a kozmetikákban alkalmazható speciális módszerek bemutatása 

(pl. árucsoportos árak, stb.) 

A százalékszámítás jelentősége az árképzésben, alapok, a százalékszámítás és a bázis 

(százalékalap) kapcsolata, százalékérték meghatározása a százalékalap viszonylatában (―alulról-
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felülről‖történő százalékszámítás, értelmezési hibák, ezzel kapcsolatos veszélyek az 

árképzésben. 

Az árengedmények lényege, hatásuk a fedezeti pontra, az árengedmény és a 

mennyiségkapcsolata. Az árengedmények hatásainak táblázatos levezetése. A veszélyek 

(üzletmenet, jövedelmezőség és marketing tekintetében) és az előnyök. 

 

4.3.5. Értékesítés 6 óra 
A kozmetikai értékesítés a speciális viszony miatt speciális helyzetbe hozza mind a vevőt, mind 

az eladót. Az értékesítés alapjai ezt a helyzetet veszik alapul, lényegében nem téve különbséget 

szolgáltatás és készítmény értékesítése között. 

Problémamegoldó értékesítés, személyi feltételek: termék- és szolgáltatásismeret, az 

üzletfilozófiával való azonosulás, stb. Tárgyi feltételek: árukészlet (áru elérhetősége), 

környezet, fizetési lehetőségek (bankkártya olvasó, stb.) 

Az impulzusvásárlás lényege, gyakorisága, különös esetei. A tervezett vásárlás/újravásárlással 

szembeni különbségek. Vásárlás utáni disszonancia és a helyzet kezelése. 

A vásárlói motivációk jelentősége a személyes értékesítés folyamán. Online értékesítés és 

személyes értékesítés közötti különbségek. Kérdéstípusok.  

A vásárlásösztönzés lényege. A kozmetikai vásárlásösztönzés lehetséges eszközei (pl. 

törzsvásárlói kártya, mennyiségi kedvezmény kártya, ajándékok, stb.) 

Az eladás során zajló érvelési folyamat. Jellemzők-előnyök. 

 

Fogyasztóvédelmi alapismeretek: 2 óra 

Alapfogalmak: tudatos fogyasztó: tudatos (kritikus) fogyasztó: olyan tájékozott, megfontolt 

fogyasztó, aki rendelkezik vonzónak tűnő reklám és marketinghatások hátrányaira vonatkozó 

felismerés készségével, jellemzi a valós fogyasztói szükségletek folyamatos megléte, továbbá a 

felmerülő fogyasztói problémák megértésének és megoldásának a képessége. 

o Fogyasztó (Fgytv. 2. § a) pont) 

o Vállalkozás (Fgytv. 2. § b) pont) 

o Termék és szolgáltatás (Fgytv. 2. § f) és g) pont) 

o Eladási ár és egységár (Fgytv. 2. § m) és n) pont) 
Az ár feltüntetése (feltüntetés módja, több ár feltüntetése, Fgytv. 14. §) 

Gyermek- és fiatalkorúak védelmét szolgáló előírások (alkohol, dohánytermék, szexuális 

termék kiszolgálásának tilalma, Fgytv. 16/A. §) 

Panaszkezelés, ügyfélszolgálat (panasztételi lehetőségek, szóbeli, írásbeli panasz, jegyzőkönyv 

felvétele, válaszadás módja és ideje, Fgytv. 17/A. §) 

Békéltető testület (alternatív vitarendezés lényege, fogalma, feladatai, Fgytv. 2. § o) pont és 

18. §) 

Fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek (fogalma, feladatai, Fgytv. 2. § e) pont és 

45. §) 

Piacfelügyeleti alapfogalmak  

o Biztonságos termék (Pftv. 2. § 1. pont) 

o CE megfelelőségi jelölés (Pftv. 2. § 2. pont és 6. §) 
Kereskedelmi törvény fogyasztóvédelmi rendelkezései 

o Méret, súly, használhatóság ellenőrzése [Kertv. 5. § (2) bekezdés] 

o Vásárlók könyve vezetése [Kertv. 5. § (4) bekezdés] 

o Üzlet nyitvatartásáról szóló tájékoztatás [Kertv. 6. § (2) bekezdés b) pont] 
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o üzlethelyiségen kívüli és távollevők közötti ügyletekhez (e-kereskedelemhez) 

kapcsolódó fogyasztóvédelmi előírások [kötelező tájékoztatás, elállási jog, 

45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 11. §, 20. §] 
Szavatosságra és jótállásra vonatkozó tudnivalók 

Kellékszavatosság (fogalom, Ptk. 6:159.§-6:167. §) 

Jótállás (fogalom, Ptk. 6:171.§-6:173. §) 

o egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállás [értékhatár, jótállási 

idő, érintett termékek, 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet 2. §, 3. §, melléket] 

o egyes javító-karbantartó szolgáltatásokra vonatkozó kötelező jótállás [értékhatár, 

jótállási idő, érintett szolgáltatások, 249/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelet 1. §, 

melléket] 

o szavatossági, jótállási igények intézése [jegyzőkönyv, kijavítás vagy kicserélés 

ideje, 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet 4. §, 5. § ] 
A tananyagban szereplő jogszabályok 

o A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fgytv.) 

o A termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXVIII. törvény (Pftv.) 

o A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény (Kertv.) 

o A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)  

o A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 

45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 

o Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 

151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet 

o Az egyes javító-karbantartó szolgáltatásokra vonatkozó kötelező jótállásról szóló 

249/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelet 
A fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó 

szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) 

NGM rendelet 

 

4.4.A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
Tanterem 

 

 

GYAKORLAT 

11729-16 Szépségtanácsadás modul 

5. Szépségtanácsadó szakmai gyakorlat tantárgy 31 óra 
heti 1 óra 

 

5.1.A tantárgy tanításának célja 
A szolgáltatás során tanácsot tudjon adni a vendégnek/vevőnek divatnak, alkalomnak 

megfelelően. Segítséget tudjon nyújtani stílusalakítással kapcsolatban a megfelelő öltözék, haj, 

smink, körömszín kiválasztásának segítségével. Nappali sminket tudjon készíteni sminkelméleti 

ismereteinek alkalmazásával. Megtanulja a különböző műszempilla-technikák, különös tekintettel 

az épített műszempilla-technikákra. Ismerje a különböző test-, és arcfestési technikákat és azok 

gyakorlati kivitelezését. Hagyományos körömlakkozást és annak szakszerű eltávolítását 

alkalmazza a szolgáltatás során. Tanácsot tudjon adni házi ápolásra vonatkozóan és a nem 
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professzionális készítmények használatával kapcsolatosan. A szépészeti szolgáltató egységben 

képes legyen recepciós feladatokat ellátni, kommunikálni a vendégekkel. 

 

5.2.Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
Művészetek, Művészeti ismeretek, Anyagismeret 

 

5.3.Témakörök 

5.3.1. Alapsmink-technikák 18 óra 
A kendőzés menete, anyagai, eszközei, technikái 

Nappali smink elkészítésének menete 

A kendőzés előkészítő műveletei 

Az arc alkati hibáinak korrigálása különböző színű és típusú korrektorokkal és egyéb 

anyagokkal 

Különböző arcformákhoz, színekhez, életkorhoz alkalmazható alapozási technikák a 

gyakorlatban 

A szemöldök kiemelésének módjai, az arcformához illő szemöldök kialakítása 

sminkanyagokkal 

A szemhéj árnyalásának különböző technikái a gyakorlatban 

A száj kiemelésének módjai, alkati hibáinak elfedése, előnyének kiemelése, kitöltésének 

anyagai és technikája 

Különböző színű pirosítók alkalmazása a gyakorlatban 

Szempilla-spirálozás technikája 

A gyermek-arcfestés technikája, sablonnal és sablon nélküli festés gyakorlása, vonal-

gyakorlatok, állatfigurák, mesefigurák stb. festése 

Csillámtetoválás anyagai, technikái sablonok segítségével 

A díszítő testfestés fajtái, technikái, gyakorlati alkalmazásuk 

Tanácsadás smink-, frizura-, körömszínnel, öltözékkel kapcsolatban művészet-, divat-, 

stílustörténeti ismereteit alkalmazva, életkorhoz, alkalomhoz illően 

Stílusalakítási tanácsadás 

 

5.3.2. Műszempilla-technikák 13 óra 
Műszempilla-technikák a gyakorlatban 

A műszempilla-építés speciális eszközei, ezek használatának szabályai, az eszközhasználat 

gyakorlása 

A vendég tájékoztatása a szolgáltatással kapcsolatban 

Műszempilla fajták és jellemzőik: 3D, 4D stb. 

Műszempilla fajták a hossz, szín, vastagság alapján és a megfelelő fajta kiválasztása a 

vendég szempillájához alkalmazkodva 

Műszempilla-építés különböző technikái: szálankénti, duplázás stb. 

A műszempilla-építés előkészítő műveletei 

Helyes applikációs technikák alkalmazása 

Díszítő elemek alkalmazása a műszempilla-építés során 

Épített műszempilla töltésének kivitelezése a gyakorlatban 

A műszempilla szakszerű eltávolításának anyagai, technikája 

Az épített műszempilla utókezelése, ápolása, tanácsadás otthoni ápolásra vonatkozóan 

 

5.4.A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
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Tanműhely 

 

6. Alkalmazott számítástechnika gyakorlat tantárgy 31 óra 
heti 1 óra 

 

6.1.A tantárgy tanításának célja 
Szépségszalon üzemeltetésének segítése, a szükséges alapvető számítástechnikai készségek 

elsajátítása, a vendég nyilvántartás vezetése számítógép segítségével, adatbázis-programok 

alkalmazásával. 

 

6.2.Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
Közismereti informatika 

 

6.3.Témakörök 

6.3.1. Számítástechnikai alapismeretek 18 óra 
Számítógép működtetése és használata a gyakorlatban 

Egyéb informatikai eszközök: táblagépek, okos telefonok, nyomtatók stb. alkalmazása a 

gyakorlatban 

Felhasználói számítógépes programok ismerete, alkalmazása 

Operációs rendszerek alapszintű használata 

Kezelőfelületek megismerése 

Szövegszerkesztő és táblázatkezelő programok alkalmazása 

Böngésző-programok alapszintű használata 

Levelező-programok használata 

Elektronikus kapcsolattartás a gyakorlatban 

Web-mail használata 

Marketing tevékenység e-mailen és közösségi oldalakon keresztül 

Alkalmazott grafikai programok használata 

 

6.3.2. Adatbázis kezelési alapismeretek 13 óra 
Adatbázis kezelő szoftverek fajtái és gyakorlati alkalmazásuk 

Vendég-nyilvántartás, előjegyzési naptár készítése, vezetése 

Árjegyzék, nyitva tartás, leltározási dokumentumok készítése, vezetése 

 

6.4.A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
Számítástechnika szaktanterem 

 

11720-16 Kozmetikus szakmai gyakorlat 

7. Kozmetikus szakmai gyakorlat tantárgy 62 óra 
heti 2 óra 

 

7.1.A tantárgy tanításának célja 
A kozmetikus szakképesítéshez szükséges gyakorlati ismeretek elsajátítása: vendégfogadás, 

masszázs, szőrnövési rendellenességek kezelése, sminkelméleti alapok és technikák elsajátítása, 

szemöldökigazítás, tartós szempilla-, szemöldökfestés, diagnosztizálási ismeretek, alap-, és 

kombinált bőrtípusok, kozmetikus által kezelhető rendellenességek kezelés, tanácsadás. 
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7.2.Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
Alkalmazott biológia, Alkalmazott kémia, Szakmai ismeretek, Anyagismeret, Elektrokozmetika, 

Elektrokozmetika gyakorlat, Speciális kozmetikai eljárások gyakorlat 

 

7.3.Témakörök 

7.3.1. Kendőzés, szemöldökigazítás   8 órra 
Színelméleti ismeretek gyakorlati alkalmazása 

A bőr előkészítése smink-készítéshez 

A kendőzés alaplépései, eszközei, anyagai, felhasználásuk helyes sorrendje 

Arctípusok: kerek, ovális, hosszúkás, szív, egyéb 

Az arc alkati sajátosságai és korrigálásuk 

Évszakok szerinti vendégtípusok 

Hideg és meleg színek fontossága, ezek keverésének helyes aránya 

Sötét és világos tónusok, fényes és matt színek optikai hatásának alkalmazása 

Alapozók és korrektorok használata az arc hibáinak korrigálásában 

Szemek és száj állása, formája és ezek figyelembe vételével történő smink kialakítása 

A szemöldök ívek fajtái, rajzolása különböző eszközökkel 

Szemöldökforma korrigálása smink-technikai eszközökkel 

A pirosítók fajtái, felhelyezésének szabályai és gyakorlati alkalmazásuk 

Nappali smink készítése 

Alkalmi sminkek fajtái, készítésük menete 

Tincses és soros műszempilla felhelyezése 

Az arcformához illő, ideális szemöldökforma kialakítása csipesszel, gyantával, vagy 

egyéb technikával 

Szemöldökigazítás a már kialakított formának a megtartásával, a felesleges szálak 

eltávolításával 

Árkalkuláció készítése a szolgáltatáshoz 
 

7.3.2. Szőrnövési rendellenességek kezelése 6 óra 
Diagnózis készítése a szőrnövési rendellenességek kezeléséhez 

Szőrnövési rendellenességek elő-, és utókezelése 

Szőrnövési rendellenességek kezelése: csipeszeléssel és gyantázással minden testtájon 

Szőrtelenítés utókezelése, tanácsadás otthoni ápolásra 

Szőrnövési rendellenességek kezelése szőkítéssel 

Szőrnövési rendellenességek kezelése a legújabb technikákkal: cukorpaszta, 

mézemulzió stb. 

Árkalkuláció készítése a szolgáltatáshoz 
 

7.3.3. Masszázs, testmasszázs 14 óra 
A kéz előkészítése masszázshoz, a masszázs szabályai, erőssége, ritmusa, a klasszikus iskola 

masszázs fogásai, masszázsfogások gyakorlása 

A kezelendő bőrfelület letisztítása, tonizálása 

Alap-bőrtípusok, jelentőségük a masszázs szempontjából 

A bőrtípusnak megfelelő masszázskrém kiválasztása 

Alap-testmasszázs fogásai 

Egyéb masszázsfajták a kozmetikában 

Testmasszázs technikák: az iskolamasszázs fogások alkalmazása különböző 

testtájakon, a svédmasszázs alapjai 

Árkalkuláció készítése a szolgáltatáshoz 
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7.3.4. Diagnosztizálás, bőrtípusok jellemzése 16 óra 
Diagnosztizálás objektív és szubjektív tünetek alapján, (a bőr színe, fénye, tapintása, 

rugalmassága, pórusai, komedói, egyéb: ráncok, értágulatok stb.) faggyútermelés, 

szaruképzés, hidratáció, izomtónus, keringési-, pigment-, szőrnövési rendellenességek 

Név szerinti diagnosztizáló lap/vendégkártya készítése: személyes adatok, 

elérhetőségek, előzetes kórkép megállapítása kikérdezéssel 

Kezelhető és nem kezelhető elváltozások felismerése 

Alap-bőrtípusok jellemzése: normál, szeborreás, alipikus, dehidratált bőrtípusok 

Diagnosztizálás (arc-, nyak-, dekoltázs) gyakorlása: az eddig tanult ismeretek 

felhasználásával; kizáró okok megállapítása a szolgáltatás szempontjából; alap-

bőrtípus meghatározása; elváltozások kategóriába sorolása; lanugo szálak, a szőr 

vizsgálata, állapota, jellemzői; diagnosztikai lap kitöltésének gyakorlása stb. 
 

7.3.5. Elemi elváltozások, kozmetikai rendellenességek, szövetszaporulatok 18 óra 
Rendellenességek felismerése és jellemzésük: szaruképzési, pigment, verejték, keringési, 

faggyú, hidratáció, szőrnövési  

Hajrendellenességek felismerése és tanácsadás 

Szervrendszerek zavarai által keletkező kozmetikai hibák felismerése 

Elemi elváltozások felismerése és ismerete 

Szövetszaporulatok felismerése és ismerete 
 

7.4.A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
Tanműhely, vagy 11., 12., és 13./14. évfolyamon gazdálkodó szervezet 

 

8. Laboratóriumi gyakorlat tantárgy 62 óra 
heti 2 óra 

 

8.1.A tantárgy tanításának célja 
A kozmetikumok készítésének megismerése gyakorlatban, az INCI listák értelmezésének 

segítése, az Alkalmazott kémia és Anyagismeret tantárgyak tanulásának megkönnyítése. 

 

8.2.Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
Közismereti kémia, Alkalmazott kémia, Anyagismeret, Szakmai ismeretek, Kozmetikus szakmai 

gyakorlat, Elektrokozmetika gyakorlat 

 

8.3.Témakörök 

8.3.1. Folyékony kozmetikumok 31 óra 
Laboratóriumi alapismeretek, munka- és balesetvédelem 

Kozmetikában használatos oldatok készítése 

Oldatok tulajdonságainak vizsgálata 

Kémhatás, pH, pH mérés 

Kozmetikai alapanyagok vizsgálata 

Folyékony kozmetikumok készítése: arcvizek, arcszeszek, rázókeverékek, zselék stb. 
 

8.3.2. Kozmetikai emulziók 18 óra 
Emulziók készítése, vizsgálata 

Száraz krémek, zsíros krémek, hatóanyagos krémek 

 

8.3.3. Pakolások, paszták 13 óra 



 

667 

 

Szuszpenziók, paszták, pakolások, folyékony alapozók készítése, vizsgálata 

Porkeverékek készítése, vizsgálata 

Krémek, pakolások, folyékony kozmetikumok készítése, vizsgálata, receptjeik megismerése 

Receptfelismerés gyakorlása 

Organikus, natúr, bio kozmetikumok jellemzői, a rájuk vonatkozó szabályozások, 

minősítési szervezetek, előnyeik, hátrányaik 
 

8.4.A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
Szaktanterem, Kozmetikai laboratórium 
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5/13. Évfolyam 

 

ELMÉLET 

11499-12 Foglalkoztatás II. modul 

 

1. Foglalkoztatás II. tantárgy 

heti 0,5 15 óra 
 

1.1.A tantárgy tanításának célja 
A tanuló általános felkészítése az álláskeresés módszereire, technikáira, valamint a 

munkavállaláshoz, munkaviszony létesítéséhez szükséges alapismeretek elsajátítására. 

 

18.5. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
— 

 

18.6. Témakörök 

18.6.1. Munkajogi alapismeretek 3 óra 
Munkavállaló jogai (megfelelő körülmények közötti foglalkoztatás, bérfizetés, költségtérítés,  

munkaszerződés módosítás, szabadság), kötelezettségei (megjelenés, rendelkezésre állás, 

munkavégzés, magatartási szabályok, együttműködés, tájékoztatás), munkavállaló 

felelőssége (vétkesen okozott kárért való felelősség, megőrzési felelősség, munkavállalói 

biztosíték). 

Munkajogi alapok: felek a munkajogviszonyban, munkaviszony létesítése, munkakör, 

munkaszerződés módosítása, megszűnése, megszüntetése, felmondás, végkielégítés, 

pihenőidők, szabadság. 

Foglalkoztatási formák: munkaviszony, megbízási jogviszony, vállalkozási jogviszony, 

közalkalmazotti jogviszony, közszolgálati jogviszony. 

Speciális jogviszonyok: egyszerűsített foglalkoztatás: fajtái: atipikus munkavégzési formák 

az új munka törvénykönyve szerint (távmunka, bedolgozói munkaviszony, munkaerő-

kölcsönzés, rugalmas munkaidőben történő foglalkoztatás, egyszerűsített foglalkoztatás 

(mezőgazdasági, turisztikai idénymunka és alkalmi munka), önfoglalkoztatás, őstermelői 

jogviszony, háztartási munka, iskolaszövetkezet keretében végzett diákmunka, önkéntes 

munka. 

 

18.6.2. Munkaviszony létesítése 4 óra 
Munkaviszony létrejötte, fajtái: munkaszerződés, teljes- és részmunkaidő, határozott és 

határozatlan munkaviszony, minimálbér és garantált bérminimum, képviselet szabályai, 

elállás szabályai, próbaidő. 

Munkavállaláshoz szükséges iratok, munkaviszony megszűnésekor a munkáltató által 

kiadandó dokumentumok. 

Munkaviszony adózási, biztosítási, egészség- és nyugdíjbiztosítási összefüggései: munkaadó 

járulékfizetési kötelezettségei, munkavállaló adó- és járulékfizetési kötelezettségei, 

biztosítottként egészségbiztosítási ellátások fajtái (pénzbeli és természetbeli), nyugdíj és 

munkaviszony. 
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18.6.3. Álláskeresés 4 óra 
Karrierlehetőségek feltérképezése: önismeret, reális célkitűzések, helyi munkaerőpiac 

ismerete, mobilitás szerepe, képzések szerepe, foglalkoztatási támogatások ismerete. 

Motivációs levél és önéletrajz készítése: fontossága, formai és tartalmi kritériumai, szakmai 

önéletrajz fajtái: hagyományos, Europass, amerikai típusú, önéletrajzban szereplő email cím 

és fénykép megválasztása, motivációs levél felépítése. 

Álláskeresési módszerek: újsághirdetés, internetes álláskereső oldalak, személyes 

kapcsolatok, kapcsolati hálózat fontossága, EURES (Európai Foglalkoztatási Szolgálat az 

Európai Unióban történő álláskeresésben), munkaügyi szervezet segítségével történő 

álláskeresés, cégek adatbázisába történő jelentkezés, közösségi portálok szerepe. 

Munkaerő-piaci technikák alkalmazása: Foglalkozási Információs Tanácsadó (FIT), 

Foglalkoztatási Információs Pontok (FIP), Nemzeti Pályaorientációs Portál (NPP).  

Állásinterjú: felkészülés, megjelenés, szereplés az állásinterjún, testbeszéd szerepe. 

 

18.6.4. Munkanélküliség 4 óra 
A munkanélküli (álláskereső) jogai, kötelezettségei és lehetőségei: álláskeresőként történő 

nyilvántartásba vétel; a munkaügyi szervezettel történő együttműködési kötelezettség főbb 

kritériumai; együttműködési kötelezettség megszegésének szankciói; nyilvántartás 

szünetelése, nyilvántartásból való törlés; munkaügyi szervezet által nyújtott szolgáltatások, 

kiemelten a munkaközvetítés. 

Álláskeresési ellátások („passzív eszközök‖): álláskeresési járadék és nyugdíj előtti 

álláskeresési segély. Utazási költségtérítés.  

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás.  

Közfoglalkoztatás: a közfoglalkoztatás célja, közfoglalkozatás célcsoportja, közfoglalkozatás 

főbb szabályai 

Munkaügyi szervezet: Nemzeti Foglalkoztatási Szervezet (NFSZ) felépítése, Nemzeti 

Munkaügyi Hivatal, munkaügyi központ, kirendeltség feladatai.  

Az álláskeresők részére nyújtott támogatások („aktív eszközök‖): önfoglalkoztatás 

támogatása, foglalkoztatást elősegítő támogatások (képzések, béralapú támogatások, 

mobilitási támogatások). 

Vállalkozások létrehozása és működtetése: társas vállalkozási formák, egyéni vállalkozás, 

mezőgazdasági őstermelő, nyilvántartásba vétel, működés, vállalkozás megszűnésének, 

megszüntetésének szabályai. 

A munkaerőpiac sajátosságai, NFSZ szolgáltatásai: pályaválasztási tanácsadás, munka- és 

pályatanácsadás, álláskeresési tanácsadás, álláskereső klub, pszichológiai tanácsadás. 

 

18.7. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
Tanterem 

 

11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén) modul 

2. Foglalkoztatás I. tantárgy 62 óra 
heti 2 óra 

2.1.A tantárgy tanításának célja 
A tantárgy tanításának célja, hogy a diákok alkalmasak legyenek egy idegen nyelvű állásinterjún 

eredményesen és hatékonyan részt venni. 
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Ehhez kapcsolódóan tudjanak idegen nyelven személyes és szakmai vonatkozást is beleértve 

bemutatkozni, a munkavállaláshoz kapcsolódóan pedig egy egyszerű formanyomtatványt 

kitölteni. 

Cél, hogy a rendelkezésre álló 64 tanóra egység keretén belül egyrészt egy nyelvtani rendszerezés 

történjen meg a legalapvetőbb igeidők, segédigék, illetve az állásinterjúhoz kapcsolódóan a 

legalapvetőbb mondatszerkesztési eljárások elsajátítása révén. Majd erre építve történjen meg az 

idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesztés és az induktív nyelvtanulási készségfejlesztés 6 

alapvető, a mindennapi élethez kapcsolódó társalgási témakörön keresztül. Végül ezekre az 

ismertekre alapozva valósuljon meg a szakmájához kapcsolódó idegen nyelvi 

kompetenciafejlesztés. 

 

2.2.Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
Idegen nyelvek 

 

2.3.Témakörök 

2.3.1. Nyelvtani rendszerezés 1 6 óra 
A 8 órás nyelvtani rendszerezés alatt a tanulók a legalapvetőbb igeidőket átismétlik, illetve 

begyakorolják azokat, hogy munkavállaláshoz kapcsolódóan, hogy az állásinterjú során ne 

okozzon gondot a múltra, illetve a jövőre vonatkozó kérdések megértése, illetve az azokra 

adandó válaszok megfogalmazása. Továbbá alkalmas lesz a tanuló arra, hogy egy szakmai 

állásinterjún elhangzott kérdésekre összetett mondatokban legyen képes reagálni, helyesen 

használva az igeidő egyeztetést.  

Az igeidők helyes begyakorlása lehetővé teszi számára, hogy mint leendő munkavállaló 

képes legyen arra, hogy a munkaszerződésben megfogalmazott tartalmakat helyesen 

értelmezze, illetve a jövőbeli karrierlehetőségeket feltérképezze. A célként megfogalmazott 

idegen nyelvi magbiztosság csak az igeidők helyes használata révén fog megvalósulni. 

 

2.3.2. Nyelvtani rendszerezés 2 8 óra 
A 8 órás témakör során a diák a kérdésszerkesztés, a jelen, jövő és múlt idejű feltételes mód, 

illetve a módbeli segédigék (lehetőséget, kötelességet, szükségességet, tiltást kifejező) 

használatát eleveníti fel, amely révén idegen nyelven sokkal egzaktabb módon tud 

bemutatkozni szakmai és személyes vonatkozásban egyaránt. A segédigék 

jelentéstartalmának precíz és pontos ismerete alapján alkalmas lesz arra, hogy tudjon 

tájékozódni a munkahelyi és szabadidő lehetőségekről. Precízen meg tudja majd fogalmazni 

az állásinterjún idegen nyelven feltett kérdésekre a választ kihasználva a segédigék által 

biztosított nyelvi precizitás adta kereteket. A kérdésfeltevés alapvető szabályainak 

elsajátítása révén alkalmassá válik a diák arra, hogy egy munkahelyi állásinterjún megértse a 

feltett kérdéseket, illetve esetlegesen ő maga is tisztázó kérdéseket tudjon feltenni a 

munkahelyi meghallgatás során. A szórend, a prepozíciók és a kötőszavak pontos 

használatának elsajátításával olyan egyszerű mondatszerkesztési eljárások birtokába jut, 

amely által alkalmassá válik arra, hogy az állásinterjún elhangozott kérdésekre relevánsan 

tudjon felelni, illetve képes legyen tájékozódni a munkakörülményekről és lehetőségekről. 

 

2.3.3. Nyelvi készségfejlesztés 24 óra 
(Az induktív nyelvtanulási képesség és az idegen nyelvi asszociatív memória fejlesztése 

fonetikai készségfejlesztéssel kiegészítve) 
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A 24 órás nyelvi készségfejlesztő blokk során a diák rendszerezi az idegen nyelvi 

alapszókincshez kapcsolódó ismereteit. E szókincset alapul véve valósul meg az induktív 

nyelvtanulási képességfejlesztés és az idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesztés 6 alapvető 

társalgási témakör szavai, kifejezésein keresztül. Az induktív nyelvtanulási képesség által 

egy adott idegen nyelv struktúráját meghatározó szabályok kikövetkeztetésére lesz alkalmas 

a tanuló. Ahhoz, hogy a diák koherensen lássa a nyelvet, és ennek szellemében tudjon idegen 

nyelven reagálni, feltétlenül szükséges ennek a képességnek a minél tudatosabb fejlesztése. 

Ehhez szorosan kapcsolódik az idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesztés, ami az idegen 

nyelvű anyag megtanulásának képessége: képesség arra, hogy létrejöjjön a kapcsolat az 

ingerek (az anyanyelv szavai, kifejezése) és a válaszok (a célnyelv szavai és kifejezései) 

között. Mind a két fejlesztés hétköznapi társalgási témakörök elsajátítása során valósul meg.  

Az elsajátítandó témakörök: 

- személyes bemutatkozás 

- a munka világa 

- napi tevékenységek, aktivitás 

- lakás, ház 

- utazás,  

- étkezés   

Ezen a témakörön keresztül valósul meg a fonetikai dekódolási képességfejlesztés is, amely 

során a célnyelv legfontosabb fonetikai szabályaival ismerkedik meg a nyelvtanuló. 

 

2.3.4. Munkavállalói szókincs 24 óra 
A 24 órás szakmai nyelvi készségfejlesztés csak a 40 órás 3 alapozó témakör elsajátítása 

után lehetséges. Cél, hogy a témakör végére a diák folyékonyan tudjon bemutatkozni 

kifejezetten szakmai vonatkozással. Képes lesz a munkalehetőségeket feltérképezni a 

célnyelvi országban. Begyakorolja az alapadatokat tartalmazó formanyomtatvány kitöltését, 

illetve a szakmai önéletrajz és a motivációs levél megírásához szükséges rutint megszerzi. 

Elsajátítja azt a szakmai jellegű szókincset, ami alkalmassá teszi arra, hogy a 

munkalehetőségekről, munkakörülményekről tájékozódjon. A témakör tanulása során 

közvetlenül a szakmájára vonatkozó gyakran használt kifejezéseket sajátítja el. A 

munkaszerződések kulcskifejezéseinek elsajátítása és fordítása révén alkalmas lesz arra, 

hogy a leendő saját munkaszerződését, illetve munkaköri leírását lefordítsa és értelmezze. 

 

2.4.A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
Az órák kb. 50%-a egyszerű tanteremben történjen, egy másik fele pedig számítógépes tanterem, 

hiszen az oktatás egy jelentős részben digitális tananyag által támogatott formában zajlik. 

 

11721-16 Kozmetikus szakmai elmélet modul 

3. Szakmai ismeretek 2. tantárgy 109 óra 
heti 3,5 óra 

 

3.1.A tantárgy tanításának célja 
A Kozmetikus szakmai gyakorlat tantárgy megtanulásához szükséges elméleti alapok elsajátítása. 

 

3.2.Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
Közismereti biológia, Alkalmazott biológia, Anyagismeret 1. és 2., Kozmetikus szakmai 

gyakorlat 
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3.3.Témakörök 

3.3.1. Tartós szempilla-, és szemöldökfestés 3 óra 
A tartós szempilla-, szemöldökfestés jogi szabályozása 

A tartós szempilla-, szemöldökfestés menete, eszközei, anyagai, javallatai, ellenjavallatai 

A tartós szempilla-, szemöldökfestés bőr-, és szemészeti ártalmai 

Allergia, gyulladás ismétlése 

 

3.3.2. Bőrtípusok és kezelésük 12 óra 
Az alap-bőrtípusok és kozmetikai kezelésük: 

A normál bőr jellemzése, a többi alap-bőrtípus jellemzése a normál bőrtől való eltérés 

alapján 

Az alipikus (zsírhiányos) bőrtípusok és kozmetikai kezelésük 

A szeborreás (zsíros) bőrtípusok és kozmetikai kezelésük 

A dehidratált (mélyrétegi vízhiányos) bőrtípusok és kozmetikai kezelésük 

Kombinált bőrtípusok és kozmetikai kezelésük alapelvei 
 

3.3.3. Öregedő bőr és kezelése 24 óra 
Az öregedés folyamata, öregedés-elméletek 

A bőr öregedése, endogén és exogén öregedés 

Az idősödő bőrök típusai, jellemzésük 

Az idősödő bőrök kozmetikai kezelése, regeneráló és ránckezelések, kozmetikai 

újdonságok az öregedés ellen (legújabb hatóanyagok, készmaszkok és egyéb 

újdonságok) 

A klimax fogalma, élettani háttere és kozmetikai vonatkozásai 
 

3.3.4. Szervrendszerek zavarai 18 óra 
Szervrendszerek zavarai okozta kozmetikai hibák: a keringés szervrendszerének, az emésztő 

szervrendszernek, az ideg-, és hormonrendszernek zavaraiból eredő kozmetikai hibák részletes 

jellemzése, kezelhetőségük a kozmetikában 

 

3.3.5. Különböző bőrrendellenességek és kezelésük 27 óra 
Alap-bőrtípusokat kísérő leggyakoribb rendellenességek: 

A gyulladásra hajlamos, érzékeny bőrök jellemzése és kozmetikai kezelése 

A szederjességre hajlamos bőrök jellemzése és kozmetikai kezelése 

Pigmentfoltos bőrök jellemzése és kozmetikai kezelése 

A pubertás fogalma, élettani háttere és kozmetikai vonatkozásai 

Az aknék fogalma, fajtái, kozmetikában kezelhető aknék jellemzése 

Az aknés bőr kozmetikai kezelése 
 

3.3.6. Évszakok kozmetikai problémái és kezelésük 4 óra 
Évszakok kozmetikai problémái: 

Tavasszal jelentkező kóroki tényezők, és az ezekből eredő kozmetikai problémák és kezelésük 

Nyáron jelentkező kóroki tényezők, és az ezekből eredő kozmetikai problémák és 

kezelésük 

Ősszel jelentkező kóroki tényezők, és az ezekből eredő kozmetikai problémák és 

kezelésük 

Télen jelentkező kóroki tényezők, és az ezekből eredő kozmetikai problémák és 

kezelésük 
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3.3.7. Speciális kozmetikai eljárások 21 óra 
Férfi kozmetika 

Egyéb különleges kezelőeljárások (mélyhámlasztás, ayurveda stb.) 

Szemkezelések, nyak-, dekoltázskezelések 

Kéz-, és lábkezelések a kozmetikában 

Testkezelések a kozmetikában 
 

3.4.A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
Tanterem 

 

4. Anyagismeret 2. tantárgy 93 óra 
heti 3 óra 

4.1.A tantárgy tanításának célja 
A Kozmetikus szakmai gyakorlat elsajátításához szükséges anyagismereti alapok megtanulása. 

 

4.2.Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
Közismereti kémia, Alkalmazott kémia, Alkalmazott biológia, Szakmai ismeretek 1. és 2., 

Kozmetikus szakmai gyakorlat, Laboratóriumi gyakorlat 

 

4.3.Témakörök 

4.3.1. A szépítés kozmetikumai 3 óra 
A tartós szempilla-, és szemöldökfestés anyagai és jellemzésük 

A szempilla-, szemöldökfestéshez alkalmazott segédanyagok és jellemzésük 

A szempilla-göndörítés (szempilladauer) anyagai 

A szempilla-lifting anyagai 

A szempilla-hosszabbítás anyagai 

A tartós smink-készítéshez alkalmazott pigmentek 

 

4.3.2. Felpuhítás anyagai 3 óra 
A felpuhító kozmetikumok és fontosabb alkotórészeik jellemzése: 

- víz, ásványvizek, felpuhító arcvizek 

- szerves lúgok, lúgosan hidrolizáló sók, mint felpuhító anyagok 

- lipoaminosavak 
Gyógynövények általános jellemzése: főbb hatóanyag-csoportok, kivonás módjai, 

csoportosításuk bőrre gyakorolt hatás szerint 

Felpuhító gyógynövények, gyümölcsök, főzelékek 

 

4.3.3. Összehúzó anyagok 9 óra 
Az összehúzó kozmetikumok és fontosabb alkotórészeik jellemzése: 

- savak 

- savasan hidrolizáló sók 

- összehúzó pakolások poranyagai 
Összehúzó gyógynövények, gyümölcsök, főzelékek 

 

4.3.4. Nyugtató, gyulladáscsökkentő anyagok 9 óra 
Nyugtató, gyulladáscsökkentő kozmetikumok és fontosabb alkotórészeik jellemzése: 

- redukáló anyagok 

- gyulladás-gátló adszorbensek 
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- gyulladás-gátló bevonó-szerek 

- gyulladás-csökkentő bőrpuhítók 

- összehúzó hatású gyulladás-gátlók 

- gyulladáscsökkentő vitaminok 
Nyugtató, gyulladáscsökkentő gyógynövények, gyümölcsök, főzelékek 

 

4.3.5. Faggyúmirigy működést csökkentő anyagok 12 óra 
Szeborreás, aknés bőrök kezelésére szolgáló anyagok 

Hagyományos szeborrea-ellenes anyagok 

Korszerű szeborrea-ellenes anyagok: gyógynövényekből kivont új szeborre-ellenes 

anyagok, bioaktív lipidek, stb. 

 

4.3.6. A bőr javítómechanizmusát segítő-, serkentő-, gátló anyagok 21 óra 
A hatóanyagok bőrbejutásának módjai 

Kozmetikában alkalmazható „hibajavítók‖ 

Serkentő és gátló anyagok 

A bőr oxigenizálása 

Antioxidánsok 

Az arany kozmetikai alkalmazása 

Legújabb hatóanyagok a kozmetikában: például intelligens sejtek, friss sejtek, őssejtek, 

„védett‖ molekulák, algák, iszapok egyéb anyagok 

A testkezelés legkorszerűbb hatóanyagai: például gyömbér, fahéj, csokoládé, egyéb 

anyagok 

Anyagcsere-, vérbőségfokozó gyógynövények, gyümölcsök, főzelékek 

Hámképző gyógynövények, gyümölcsök, főzelékek 

Vitaminok 

 

4.3.7. Regeneráló, ránctalanító anyagok 18 óra 
Regeneráló hatóanyagok: a bőr hiányzó anyagait pótló anyagok, antioxidáns anyagok, stb. 

A ránctalanító anyagok fajtái, hatásmechanizmusai, jellemzésük: izomlazító és „feltöltő‖ 

hatóanyagok 

A sejt anyagai, mint regeneráló anyagok 

Aminosavak, fehérjék: 

- aminosavak és oligopeptidek kozmetikai jelentősége 

- fehérjék jellemzői, kozmetikai jelentőségük 

- nukleinsavak és származékaik 

- a DNS kozmetikai szerepe 
A sejtek energiát adó anyagai: szénhidrátok, lipidek 

- monoszacharidok kozmetikai jelentősége 

- diszacharidok kozmetikai jelentősége 

- poliszacharidok kozmetikai jelentősége 

- növényi eredetű nyákanyagok 

- mesterséges poliszacharidok a bőrápolás szolgálatában 

- lipidek kozmetikai jelentősége 
Regeneráló gyógynövények, gyümölcsök, főzelékek 

 

4.3.8. Pigment-rendellenességek kezelésére alkalmas anyagok 9 óra 
A festékképzés folyamata, beavatkozás a festékképzés folyamatába különböző 

hatóanyagokkal 
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Fényvédő anyagok 

A melaninszintézis gátlásának lehetőségei: inhibitorok 

Halványító anyagok 

Pigmentációt csökkentő növényi kivonatok 

 

4.3.9. Illatosító anyagok, aromaterápia anyagai 6 óra 
Illatósítók anyagai, bőrre gyakorolt hatásuk 

Illatósító anyagok csoportosítása és rövid jellemzésük 

Aromaterápia a kozmetikában 

 

4.3.10. Konzerválószerek 3 óra 
Kozmetikumok összetétele, állandó és változó összetevők, a konzerválószerek helye a 

kozmetikumokban, a konzerválás célja, veszélyei 

Konzerválószerek fajtái, hatásmechanizmusok, különböző konzerválószerek jellemző 

konzerválószerei 

Penészedésgátlók 

Erjedés-, és rothadásgátlók 

Avasodásgátlók 

 

4.4.A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
Tanterem 

 

 

11722-16 Elektrokozmetika modul 

 

5. Elektrokozmetika tantárgy 62 óra 
heti 2 óra 

 

5.1.A tantárgy tanításának célja 
Elektrokozmetikai készülékek alkalmazásához szükséges elméleti ismeretek elsajátítása. 

 

5.2.Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
Alkalmazott biológia, Alkalmazott kémia, Szakmai ismeretek, Elektrokozmetika gyakorlat, 

Kozmetikus szakmai gyakorlat, Speciális kozmetikai eljárások gyakorlat 

 

5.3.Témakörök 

5.3.1. Elektrokozmetikai alapismeretek 14 óra 
Érintésvédelem, az elektrokozmetikai készülékek biztonságos, balesetmentes alkalmazásának 

szabályai 

Elektrokomzetikai készülékek alkalmazásával kapcsolatos hazai és nemzetközi szabályok 

ismerete 

Elektrokozmetikai alapfogalmak: töltés, elektron, ion, elektrolit, áram, áramkör, pólus, vezetők 

(elsőfajú, másodfajú), félvezetők, szigetelők, feszültség, áramerősség, ellenállás, egyenáram 

váltóáram, frekvencia, periódus, koherens-inkoherens, monokromatikus-polikromatikus, 

rádiofrekvencia, elektroporáció 

Hatóanyag-bevitel elektrokozmetikai készülékekkel, a hatóanyag-bejuttatásának akadályai, 

illetve lehetőségei 
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Elektródák fogalma, fajtái 

Elektromágneses sugárzás, elektromágneses spektrum kozmetikai alkalmazásának lehetőségei 

Mágnesterápia alkalmazása a kozmetikában, elektromágneses kölcsönhatás 

A napfény kozmetikai alkalmazásának lehetőségei, valamint fényterápia alkalmazásának 

elméleti vonatkozásai 

A napfény (természetes fény) felosztása sugártartomány szerint, dózis fogalma és fajtái 

Látható fény színei, kozmetikai hatása, alkalmazási területei 

Infrasugarak jellemzői, felosztása, élettani hatásai 

Az UV-sugarak jellemzői, felosztása, élettani és kozmetikai hatásai, a Fitzpatrick skála 

Elektrokozmetikai készülékekkel végzett testkezelések: a cellulit fogalma, kialakulásának okai, 

kezelése, stádiumai, nyirokkeringés, a nyirok összetétele 

Direkt és indirekt elektrokozmetikai készülékek csoportosítása 

Elektrokozmetikai gépek felosztása 

 

5.3.2. Indirekt elektrokozmetikai eljárások 22 óra 
Mechanikai energiával működő készülékek: vibrációs masszírozók, oxigén gépek, részletesen a 

frimátor működése, javallatai, ellenjavallatai 

Abráziós készülékek fajtái, működésük, használatuk javallatai, ellenjavallatai 
Pulzáló gépi vákuum masszázs hatásai, alkalmazása a kozmetikában 

A víz külső hatásai: fizikai, kémiai, biológiai 

Hidroterápia (gőzölők, vapozonok, zuhanyok, fürdők, szauna, vízsugár masszázs) 

Diagnosztikai eszközök, készülékek működése (alfa-kamera, wood lámpa stb), 

alkalmazása, röviden az UV-sugárzókról, UV-fény felosztása, hatásai, dózis fogalma, 

Fitzpatrick táblázat és alkalmazási területei 

Fototerápia: Bioptron lámpa, lézerfény kozmetikai felhasználása a tartós szőrtelenítésen 

kívül (hideg lézer), fotorejuvenáció, fototermolízis 

Fototerápia: Az IPL készülék működése, kozmetikai javallatai, ellenjavallatai 

Fototerápia: szolárium 

Fototerápia: Infrasugarakkal működő gépek (infra kabin, mélymeleg terápia) 

Fonoterápia: ultrahang fogalma, jellemzői, élettani szerepe, kozmetikai felhasználása, 

ultrahang készülékek csoportosítása, fajtái 

Thermoterápia: termoálarc, kesztyűk, lábzsákok, hőpaplan, hővasaló, paraffinmelegítő 

Thermoterápia: szaunák, mélymeleg terápia 

Krioterápia: hidegvasaló, krioterápiás készülékek, fagyasztás 

Kozmetikában alkalmazott nem terápiás jellegű, kiegészítő készülékek: sterilizáló 

boksz, Wood-lámpa, kozmetikai diagnosztikai készülékek, gyantamelegítő, 

paraffinmelegítő készülék, stb. 
 

5.3.3. Direkt elektrokozmetikai eljárások 26 óra 

Kis-, és középfrekvencián működő direkt elektrokozmetikai gépek: az egyenáram és az 

egyenárammal működő (galván) készülékek működési elve, hatásmechanizmusa 

Galván-készülékek kozmetikai alkalmazásának lehetőségei, célja, szervezetünkre, 

kiemelten a bőrre gyakorolt hatásai 

Az elektródák típusai, tulajdonságai, a köztianyag jelentősége a kezelés során, 

különböző polaritású hatóanyagok bevitele iontoforézis készülékkel 

Az iontoforézis során zajló biofizikai és biokémiai jelenségek: ionvándorlás, 

elektroforézis, elektroozmózis 

Az iontoforézis javallatai és ellenjavallatai 
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A dezinkrusztáció fogalma, a művelethez használható oldatok, alkalmazási területe, 

javallatai és ellenjavallatai, a kezelés menete 

Az interferencia és a lebegő áram fogalma 

Az elektródák felhelyezésének szabályai 

A különböző frekvencia tartományok izmokra gyakorolt hatásai 

Az interferenciás kezelések előnyei és hátrányai, a kezelés menete, javallatai és 

ellenjavallatai 

Az ingeráram és szelektív ingeráram fogalma 

Szelektív ingeráram jellemzői, kozmetikai hatásai 

Az elektródák felhelyezésének szabályai 

A szelektív ingerárammal végzett kezelések előnyei és hátrányai, a kezelés menete 

Az interferenciával és a szelektív ingerárammal végzett kezelések összehasonlítása 

A kezelési idő betartásának jelentősége a kezelés eredményessége szempontjából 

Nagy frekvencián működő gépek: a Vio működési elve, hatásmechanizmusa, bőrre 

gyakorolt hatása, alkalmazása 

A Vio javallatai, ellenjavallatai 
Az epilálás elméleti alapjai: A szőrszálak növekedésének szakaszai, és ennek jelentősége a 

tartós szőrtelenítő eljárások során 

A tűs epiláló készülékek működési elve, hatásmechanizmusuk 

A tűs epiláló készülékek fajtái, kiemelten a diatermiás epiláló gépek, az epilálás menete, 

az elő és utókezelés jelentősége, javallatai, ellenjavallatai 

Egyéb nagyfrekvenciás gépek: Diatermiás epiláló gépek, tűs epiláló készülékek fajtái, 

az epilálás menete, javallatai, ellenjavallatai 

Az illesztékek és elektródák tárolásának, tisztán tartásának és fertőtlenítésének szabályai 
 

 

5.4.A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
Tanterem 

 

11724-16 Kozmetikus marketing modul 

19. Kozmetikus marketing tantárgy 31 óra 
heti 1 óra 

 

19.1. A tantárgy tanításának célja 
A piacgazdasághoz alkalmazkodva a korszerű üzleti, marketing és gazdasági gondolkodásmód 

kialakítása. Az ehhez tartozó eszközök elméleti ismertetése, gyakorlati alkalmazásuk bemutatása, 

azok működtetésének elsajátítása. A marketingtudomány értelmezése a professzionáliskozmetikai 

piac releváns igényei szerint. 

 

19.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
Munkavédelem és marketing, Kozmetikus szakmai gyakorlat 

 

19.3. Témakörök 

19.3.1. Árképzés alapjai 6 óra 
Az árképzés alapvetően befolyásolja a vállalkozás működését. E témakör segítségével a 

kozmetikus tanuló átlátja azokat az alapokat, amelyek révén későbbi üzletében megfelelő 

információk birtokában alakítja ki az árakat. 
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Az árképzés hatása a vállalkozásra. Az ár, mint egyetlen jövedelemtermelő elem. A fedezeti 

pont, az árképzés hatása a fedezeti pontra (árszínvonal, árengedmények és kibocsátás 

kapcsolata). 

A vevő és az ár, pszichológiai alapok. Szükséglet és igény kapcsolata az árral és az árképzéssel. 

Monopolhelyzet árképzés tekintetében. 

Állandó-változó költségek jellemzői, példái. A költség, mint a vállalkozás profitjához szükséges 

ráfordítás. Raktárkészlet tőkeköltségének egyszerű, érthető bemutatása. A beruházások (pl. 

gépbeszerzés) megtérülésének egyszerű, a tanulók által érthető bemutatása (az NPV alapjaira 

építve) 

Árképzési módok, ártípusok, a kozmetikákban alkalmazható speciális módszerek bemutatása 

(pl. árucsoportos árak, stb.) 

A százalékszámítás jelentősége az árképzésben, alapok, a százalékszámítás és a bázis 

(százalékalap) kapcsolata, százalékérték meghatározása a százalékalap viszonylatában (―alulról-

felülről‖történő százalékszámítás, értelmezési hibák, ezzel kapcsolatos veszélyek az 

árképzésben. 

Az árengedmények lényege, hatásuk a fedezeti pontra, az árengedmény és a 

mennyiségkapcsolata. Az árengedmények hatásainak táblázatos levezetése. A veszélyek 

(üzletmenet, jövedelmezőség és marketing tekintetében) és az előnyök. 

 

19.3.2. Értékesítés 6 óra 
A kozmetikai értékesítés a speciális viszony miatt speciális helyzetbe hozza mind a vevőt, mind 

az eladót. Az értékesítés alapjai ezt a helyzetet veszik alapul, lényegében nem téve különbséget 

szolgáltatás és készítmény értékesítése között. 

Problémamegoldó értékesítés, személyi feltételek: termék- és szolgáltatásismeret, az 

üzletfilozófiával való azonosulás, stb. Tárgyi feltételek: árukészlet (áru elérhetősége), 

környezet, fizetési lehetőségek (bankkártya olvasó, stb.) 

Az impulzusvásárlás lényege, gyakorisága, különös esetei. A tervezett vásárlás/újravásárlással 

szembeni különbségek. Vásárlás utáni disszonancia és a helyzet kezelése. 

A vásárlói motivációk jelentősége a személyes értékesítés folyamán. Online értékesítés és 

személyes értékesítés közötti különbségek. Kérdéstípusok.  

A vásárlásösztönzés lényege. A kozmetikai vásárlásösztönzés lehetséges eszközei (pl. 

törzsvásárlói kártya, mennyiségi kedvezmény kártya, ajándékok, stb.) 

Az eladás során zajló érvelési folyamat. Jellemzők-előnyök. 

 

Fogyasztóvédelmi alapismeretek: 2 óra 

Alapfogalmak: tudatos fogyasztó: tudatos (kritikus) fogyasztó: olyan tájékozott, megfontolt 

fogyasztó, aki rendelkezik vonzónak tűnő reklám és marketinghatások hátrányaira vonatkozó 

felismerés készségével, jellemzi a valós fogyasztói szükségletek folyamatos megléte, továbbá a 

felmerülő fogyasztói problémák megértésének és megoldásának a képessége. 

o Fogyasztó (Fgytv. 2. § a) pont) 

o Vállalkozás (Fgytv. 2. § b) pont) 

o Termék és szolgáltatás (Fgytv. 2. § f) és g) pont) 

o Eladási ár és egységár (Fgytv. 2. § m) és n) pont) 
Az ár feltüntetése (feltüntetés módja, több ár feltüntetése, Fgytv. 14. §) 

Gyermek- és fiatalkorúak védelmét szolgáló előírások (alkohol, dohánytermék, szexuális 

termék kiszolgálásának tilalma, Fgytv. 16/A. §) 

Panaszkezelés, ügyfélszolgálat (panasztételi lehetőségek, szóbeli, írásbeli panasz, jegyzőkönyv 

felvétele, válaszadás módja és ideje, Fgytv. 17/A. §) 
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Békéltető testület (alternatív vitarendezés lényege, fogalma, feladatai, Fgytv. 2. § o) pont és 

18. §) 

Fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek (fogalma, feladatai, Fgytv. 2. § e) pont és 

45. §) 

Piacfelügyeleti alapfogalmak  

o Biztonságos termék (Pftv. 2. § 1. pont) 

o CE megfelelőségi jelölés (Pftv. 2. § 2. pont és 6. §) 
Kereskedelmi törvény fogyasztóvédelmi rendelkezései 

o Méret, súly, használhatóság ellenőrzése [Kertv. 5. § (2) bekezdés] 

o Vásárlók könyve vezetése [Kertv. 5. § (4) bekezdés] 

o Üzlet nyitvatartásáról szóló tájékoztatás [Kertv. 6. § (2) bekezdés b) pont] 

o üzlethelyiségen kívüli és távollevők közötti ügyletekhez (e-kereskedelemhez) 

kapcsolódó fogyasztóvédelmi előírások [kötelező tájékoztatás, elállási jog, 

45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 11. §, 20. §] 
Szavatosságra és jótállásra vonatkozó tudnivalók 

Kellékszavatosság (fogalom, Ptk. 6:159.§-6:167. §) 

Jótállás (fogalom, Ptk. 6:171.§-6:173. §) 

o egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállás [értékhatár, jótállási 

idő, érintett termékek, 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet 2. §, 3. §, melléket] 

o egyes javító-karbantartó szolgáltatásokra vonatkozó kötelező jótállás [értékhatár, 

jótállási idő, érintett szolgáltatások, 249/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelet 1. §, 

melléket] 

o szavatossági, jótállási igények intézése [jegyzőkönyv, kijavítás vagy kicserélés 

ideje, 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet 4. §, 5. § ] 
A tananyagban szereplő jogszabályok 

o A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fgytv.) 

o A termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXVIII. törvény (Pftv.) 

o A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény (Kertv.) 

o A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)  

o A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 

45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 

o Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 

151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet 

o Az egyes javító-karbantartó szolgáltatásokra vonatkozó kötelező jótállásról szóló 

249/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelet 
A fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó 

szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) 

NGM rendelet 

 

19.3.3. Kozmetikus szakmai kommunikációja 8 óra 
A témakör célja, hogy elsajátítása révén a kozmetikus későbbi üzletében 

professzionáliskommunikáció segítse a sikeres működést, az árbevételi és eredménytervek 

megvalósulását. 

Kommunikációs alapok, a kommunikációs folyamat megoszlása. A szakmai 

kommunikációlényege a kozmetikában, a szakmai kommunikáció céljai. Tegeződés-magázódás. 

Kommunikáció személyesen és írásban: megértés, fogalmazás, idegen szavak használata, 

formák, szabályok, helyesírás. Hírlevelek küldése, időzítésük, formái. 

Kommunikáció telefonban: hanghordozás, értelmezés folyamata, szabályok. A tegeződés-

magázódás különös esetei (újvendég, régi vendég). 
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Kommunikáció weboldalon: nyelvezet, tartalom nagysága, minősége. Fotók szabályai 

(portré, üzletfotó, stb.) 
Felkészülés a kifogásokra, kommunikáció a kifogáskezelés során. A kifogástípusok felismerése, 

ennek megfelelő érvelés. 

Áremelés kommunikálása: írásban - szóban. Az áremelés kommunikációjának üzleti támogatása 

(pl. lehetőség az áremelés előtti szolgáltatás-igénybevételre a régi áron, stb.) 

Árlista, mint kommunikációs eszköz: Külalak, tartalom (idegen kifejezések, stb.), 

értelmezhetőség, vendég-centrikus megközelítés. 

Kezelések-készítmények az árlistán. 
 

19.3.4. Weboldal, Facebook működésének alapjai, Google adwords 11 óra 
Az online jelenlét fontossága az üzlet fejlődése érdekében megkérdőjelezhetetlen. A 

témakörrévén a tanuló bepillantást kap a fő online tevékenységekbe. 

Weboldal: Domain nevek, üzleti jelentőségek, jelenlegi trendek, tipográfiai alapok a weben (pl. 

szemkamerás vizsgálatok, stb.) A weboldal létrehozásának, fenntartásának költségei. Weboldal 

grafikai alapszabályai (színek, grafikai elemek) Weboldal fenntartásának alapvető 

követelményei (pl. frissítés, elérhetőség, nyelv-nyelvezet). Statisztikák jelentősége. Egyszerű 

szerkesztő felületek használata. 

Facebook: Lényege, használata személyként és vállalkozásként. Hirdetési lehetőségek, 

költségek, célzási lehetőségek és technikák, földrajzi, demográfiai és egyéb szűrési lehetőségek. 

Landing page fogalma. Oldalak létrehozása, törlése. Kommunikáció a facebook-on. Hirdetés 

létrehozása, kampány létrehozása. 

Google adwords: Statisztika, hirdetési lehetőségek, kulcsszavak, SEO, konverzió, dinamikus 

remarketing. A Google Adwords jelentősége egy kozmetika tekintetében.  

 

 

19.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
Tanterem 

 

GYAKORLAT 

11720-16 Kozmetikus szakmai gyakorlat modul 

20. Kozmetikus szakmai gyakorlat tantárgy 527 óra 
heti 17 óra 

20.1. A tantárgy tanításának célja 
A kozmetikus szakképesítéshez szükséges gyakorlati ismeretek elsajátítása: vendégfogadás, 

masszázs, szőrnövési rendellenességek kezelése, sminkelméleti alapok és technikák elsajátítása, 

szemöldökigazítás, tartós szempilla-, szemöldökfestés, diagnosztizálási ismeretek, alap-, és 

kombinált bőrtípusok, kozmetikus által kezelhető rendellenességek kezelés, tanácsadás. 

 

20.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
Alkalmazott biológia, Alkalmazott kémia, Szakmai ismeretek, Anyagismeret, Elektrokozmetika, 

Elektrokozmetika gyakorlat, Speciális kozmetikai eljárások gyakorlat 

 

20.3. Témakörök 

20.3.1. Kendőzés, szemöldökigazítás 36 óra 
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Színelméleti ismeretek gyakorlati alkalmazása 

A bőr előkészítése smink-készítéshez 

A kendőzés alaplépései, eszközei, anyagai, felhasználásuk helyes sorrendje 

Arctípusok: kerek, ovális, hosszúkás, szív, egyéb 

Az arc alkati sajátosságai és korrigálásuk 

Évszakok szerinti vendégtípusok 

Hideg és meleg színek fontossága, ezek keverésének helyes aránya 

Sötét és világos tónusok, fényes és matt színek optikai hatásának alkalmazása 

Alapozók és korrektorok használata az arc hibáinak korrigálásában 

Szemek és száj állása, formája és ezek figyelembe vételével történő smink kialakítása 

A szemöldök ívek fajtái, rajzolása különböző eszközökkel 

Szemöldökforma korrigálása smink-technikai eszközökkel 

A pirosítók fajtái, felhelyezésének szabályai és gyakorlati alkalmazásuk 

Nappali smink készítése 

Alkalmi sminkek fajtái, készítésük menete 

Tincses és soros műszempilla felhelyezése 

Az arcformához illő, ideális szemöldökforma kialakítása csipesszel, gyantával, vagy 

egyéb technikával 

Szemöldökigazítás a már kialakított formának a megtartásával, a felesleges szálak 

eltávolításával 

Árkalkuláció készítése a szolgáltatáshoz 
 

20.3.2. Szőrnövési rendellenességek kezelése 18 óra 
Diagnózis készítése a szőrnövési rendellenességek kezeléséhez 

Szőrnövési rendellenességek elő-, és utókezelése 

Szőrnövési rendellenességek kezelése: csipeszeléssel és gyantázással minden testtájon 

Szőrtelenítés utókezelése, tanácsadás otthoni ápolásra 

Szőrnövési rendellenességek kezelése szőkítéssel 

Szőrnövési rendellenességek kezelése a legújabb technikákkal: cukorpaszta, 

mézemulzió stb. 

Árkalkuláció készítése a szolgáltatáshoz 
 

20.3.3. Masszázs, testmasszázs 61 óra 
A kéz előkészítése masszázshoz, a masszázs szabályai, erőssége, ritmusa, a klasszikus iskola 

masszázs fogásai, masszázsfogások gyakorlása 

A kezelendő bőrfelület letisztítása, tonizálása 

Alap-bőrtípusok, jelentőségük a masszázs szempontjából 

A bőrtípusnak megfelelő masszázskrém kiválasztása 

Alap-testmasszázs fogásai 

Egyéb masszázsfajták a kozmetikában 

Testmasszázs technikák: az iskolamasszázs fogások alkalmazása különböző 

testtájakon, a svédmasszázs alapjai 

Árkalkuláció készítése a szolgáltatáshoz 

 

20.3.4. Diagnosztizálás, bőrtípusok jellemzése 41 óra 
Diagnosztizálás objektív és szubjektív tünetek alapján, (a bőr színe, fénye, tapintása, 

rugalmassága, pórusai, komedói, egyéb: ráncok, értágulatok stb.) faggyútermelés, 

szaruképzés, hidratáció, izomtónus, keringési-, pigment-, szőrnövési rendellenességek 

Név szerinti diagnosztizáló lap/vendégkártya készítése: személyes adatok, 

elérhetőségek, előzetes kórkép megállapítása kikérdezéssel 
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Kezelhető és nem kezelhető elváltozások felismerése 

Alap-bőrtípusok jellemzése: normál, szeborreás, alipikus, dehidratált bőrtípusok 

Diagnosztizálás (arc-, nyak-, dekoltázs) gyakorlása: az eddig tanult ismeretek 

felhasználásával; kizáró okok megállapítása a szolgáltatás szempontjából; alap-

bőrtípus meghatározása; elváltozások kategóriába sorolása; lanugo szálak, a szőr 

vizsgálata, állapota, jellemzői; diagnosztikai lap kitöltésének gyakorlása stb. 
 

20.3.5. Elemi elváltozások, kozmetikai rendellenességek, szövetszaporulatok 36 óra 
Rendellenességek felismerése és jellemzésük: szaruképzési, pigment, verejték, keringési, 

faggyú, hidratáció, szőrnövési  

Hajrendellenességek felismerése és tanácsadás 

Szervrendszerek zavarai által keletkező kozmetikai hibák felismerése 

Elemi elváltozások felismerése és ismerete 

Szövetszaporulatok felismerése és ismerete 
 

 

20.3.6. Tartós szempilla-, szemöldökfestés 42 óra 
Bőrpróba, kontra-indikációk kizárása 

Eszközök fertőtlenítése 

Festőkönyv, vendégkártya kitöltése 

Megfelelő anyagok és eszközök kiválasztása, előkészítése a festéshez 

Megfelelő méretű és anyagú alátét készítése 

Szempilla - szemöldök festés gyakorlása hintőporral kikevert vízzel, majd vízzel, majd 

hidrogén-peroxiddal kikevert festékkel a higiéniai szabályok betartásával 

Szükség esetén bórvizes vattakorong felhelyezése a szemekre 

Szempilla-, és szemöldökfestés szakszerű lemosása         

A lemosás előtt a bórvizes szemöblögetés előkészítése, a bórvizes szemöblögetés 

szakszerű elvégzése 

Szükség esetén szemcsepp, vagy nyugtató szempakolás alkalmazása 

Szemöldökigazítás csipesszel, gyantával 

Szempilladauer 

Szempilla lifting 

Szempilla-hosszabbítási technikák 

Árkalkuláció készítése a szolgáltatáshoz 
 

20.3.7. Alap-bőrtípusok és kezelésük, kozmetikai rendellenességek és kezelésük119 óra 
Diagnosztizálás objektív és szubjektív tünetek alapján, (a bőr színe, fénye, tapintása, 

rugalmassága, pórusai, komedói, egyéb: ráncok, értágulatok stb.) faggyútermelés, 

szaruképzés, hidratáció, izomtónus, keringési-, szőrnövési-, pigment rendellenességek 

Név szerinti diagnosztizáló lap/vendégkártya készítése 

Kezelhető és nem kezelhető elváltozások felismerése 

Szaruképzései rendellenességek felismerése, a kozmetikus által kezelhető rendellenességek 

kezelése, tanácsadás 

Elemi elváltozások felismerése 

Szövetszaporulatok felismerése  

Meghatározza a kezelés célját, alapelveit, a műveletek optimális sorrendjét 

Normál bőrtípus és kozmetikai kezelése 

Szeborreás bőrtípusok és kozmetikai kezelése, tanácsadás 

Alipikus bőrtípusok és kozmetikai kezelése, tanácsadás 
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Dehidratált bőrtípusok és kozmetikai kezelése, tanácsadás 

Letisztítás, peelingezés, tonizálás, masszázs, felpuhítás, tisztítás, fertőtlenítés, nyugtató, 

összehúzó- és tápláló pakolások felhelyezése helyspecifikusan 

Tanácsadás arc házi ápolására vonatkozóan 

A házi ápoláshoz szükséges anyagok kozmetikai értékesítése a kezelés végén marketing 

tanulmányok alkalmazásával 

Hajrendellenességek felismerése és tanácsadás 

Verejtékrendellenességek felismerése, kozmetikus által kezelhetőkre vonatkozótanácsadás 

Szervrendszerek zavarai által keletkező kozmetikai hibák felismerése, a kozmetikus által 

kezelhetők kezelése, tanácsadás 

Árkalkuláció készítése a kezeléshez 

 

20.3.8. Kombinált bőrtípusok és kezelésük 138 óra 
Kombinált bőrtípusok jellemzése és kozmetikai kezelése, tanácsadás 

Alap-bőrtípusokat kísérő leggyakoribb rendellenességek: 

Gyulladásra hajlamos érzékeny; érzékeny; valamint szederjességre hajlamos bőrök jellemzése 

és kozmetikai kezelése, tanácsadás 

Pigment-rendellenességek felismerése, kozmetikai kezelése, tanácsadás az otthoni ápolására 

Pigmentfoltos bőrök jellemzése és kozmetikai kezelése, tanácsadás 

Aknés bőrök jellemzése, kozmetikában kezelhető fajtái és azok kezelése, tanácsadás 

Klimax és pubertás jellemzése és rendellenességei, kozmetikai kezelhetőségük 

Letisztítás, peelingezés, tonizálás, masszázs, felpuhítás, tisztítás, fertőtlenítés, nyugtató, 

összehúzó- és tápláló pakolások felhelyezése helyspecifikusan 

Tanácsadás arc házi ápolására vonatkozóan 

A házi ápoláshoz szükséges anyagok kozmetikai értékesítése a kezelés végén marketing 

tanulmányok alkalmazásával 

Árkalkuláció készítése a kezeléshez 

 

20.3.9. Különleges sminkek, tincses és soros műszempilla-technikák 36 óra 
Különleges sminkek fajtái, készítésük menete, kiegészítők alkalmazásával és anélkül 

Alkalmi sminkek készítése, kiegészítők alkalmazása: tincses és soros műszempilla, 

strasszok, csillámok, stb. használata 

Legújabb smink-technikák elsajátítása: air brush, stb. 

Szálankénti műszempilla-technikák megismerése 

Árkalkuláció készítése a szolgáltatáshoz 

 

20.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
Tanműhely, vagy 11., 12., és 13./14. évfolyamon gazdálkodó szervezet 
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21. Elektrokozmetika gyakorlat tantárgy 

heti 1 óra 

 31 óra 
 

21.1. A tantárgy tanításának célja 
Elektrokozmetikai alapismeretek elsajátítása, munka-, és balesetvédelem a készülékek használata 

során, a kozmetikában használatos gépek gyakorlati alkalmazása. 

 

21.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
Alkalmazott biológia, Alkalmazott kémia, Elektrokozmetika, Szakmai ismeretek, Kozmetikus 

szakmai gyakorlat 

 

21.3. Témakörök 

21.3.1. Érintésvédelem, balesetvédelem 3 óra 
Munkavédelmi feladatok az elektrokozmetikai készülékek alkalmazása során. Baleset-

elhárítás, valamint balesetvédelem a gépek használata közben 

Az érintésvédelem fogalma, jelentősége a gyakorlatban 

Az elektrokozmetikai készülékek biztonságos, balesetmentes alkalmazásának szabályai  

A biztonságos munkavégzés személyi és tárgyi feltételei 
A készülékek alkalmazása közben lehetséges veszélyforrások ismerete 

Egyéni védőfelszerelések az elektrokozmetikai készülékek alkalmazása közben 

A kozmetikus és a vendég védelme, a vendég előkészítése az elektrokozmetikai kezeléshez, 

kontraindikációk kizárása 

Elsősegélynyújtás elektromos áram okozta sérülés esetén  

Direkt és indirekt elektrokozmetikai eljárások elkülönítése, a különböző módon működő 

gépek megkülönböztetése 

 

21.3.2. Alapismeretek, dokumentáció 2 óra 
Elektrokozmetikai készülékekkel kapcsolatos hazai és nemzetközi előírások 

Nyilatkozat készítése és alkalmazása a különleges és az elektrokozmetikai kezelésekhez 

Elektrokozmetikai készülékekkel végzett kezelések dokumentálása: gépekkel kapcsolatos 

dokumentáció, vendégek kezelésével kapcsolatos dokumentáció 

 

21.3.3. Indirekt elektrokozmetikai eljárások 12 óra 
Indirekt elektrokozmetikai készülékek jellemzői és fajtái  

Frimator alkalmazása, vibrációs masszírozók alkalmazásának ismerete, indikációk és 

kontraindikációk 

Diagnosztikai készülékek működésének ismerete, legalább egy diagnosztikai berendezés 

alkalmazása 

Abráziós készülékek működésének lényege, kozmetikai alkalmazásuk, mikrodermabrázió, 

vagy hidroabrázió alkalmazása, indikációk, kontraindikációk, hidrodermabrázió működési 

elve 

Gyantamelegítők, paraffinmelegítők alkalmazása a kozmetikában 

Gőzölők, vaposonok alkalmazása a kozmetikában 

Ultrahang gépek alkalmazása, működésük elvei, hatásai, indikációk, kontraindikációk 

A napfény felosztása, látható fény, UV-sugarak, infrasugarak kozmetikai jelentősége 

Bioptron és Activelight lámpa alkalmazásának lehetőségei a kozmetikában 

Lézerfénnyel működő gépek alkalmazása a kozmetikában (soft lézer, hideg lézer) 
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Egyéb fototerápiás gépek alkalmazása a kozmetikában: szolárium, fotorejuvenációIPL 

készülékkel 

Indirekt epilálás: fototerápiával történő epilálás, fototermolízis, a kezelés menete, javallatai, 

ellenjavallatai, utókezelés 

Infrasugarakkal működő elektrokozmetikai berendezések kozmetikai alkalmazása 

Szaunák működésének elvei, mélymeleg terápia kozmetikai alkalmazása 

Kozmetikában alkalmazott nem terápiás jellegű, kiegészítő készülékek: sterilizáló boksz, 

Wood-lámpa, kozmetikai diagnosztikai készülékek, gyantamelegítő, paraffinmelegítő 

készülék, stb. 

 

21.3.4. Direkt elektrokozmetikai eljárások 14 óra 
Direkt elektrokozmetikai készülékek jellemzői és fajtái 

Iontoforézis kozmetikai alkalmazásának menete, működésének elvei, hatásai, 

indikációk, kontraindikációk 

Alkalmazott elektródák, az elektródák szabályos felhelyezésének módja 

Interferencia áram kozmetikai alkalmazásának módjai, indikációi, kontraindikációi 

Az elektródák felhelyezésének szabályai interferenciás készülék alkalmazása során 

Szelektív ingeráram jellemzői, kozmetikai alkalmazásának módjai, indikációi, 

kontraindikációi 

Az elektródák felhelyezésének szabályai szelektív ingerárammal működő készülék 

alkalmazása során 

Iontoforézis során alkalmazható hatóanyagok, megfelelő polaritásuk kiválasztása, a 

hatóanyag bőrbejuttatásának akadályai és lehetőségei, dezinkrusztáció a gyakorlatban 

Vio működésének elve, indikációi, kontraindikációi, alkalmazása a kozmetikában 

Epiláló gépek működésének ismerete, direkt epiláló készülékek fajtái, működésének 

elvei, hatásai, indikációk, kontraindikációk 

A direkt epilálás menete, pontos dokumentáció készítése a kezelésekről 
 

 

21.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
Tanműhely vagy elektrokozmetikai készülékeket gyártó/forgalmazó cég vagy gazdálkodó 

szervezet 

 

11723-16 Speciális kozmetikai eljárások modul 

22. Speciális kozmetikai eljárások gyakorlat tantárgy 31 óra 
heti 1 óra 

 

22.1. A tantárgy tanításának célja 
A kozmetikai tevékenység során alkalmazott legújabb eljárások, módszerek, anyagok 

alkalmazása a gyakorlatban. 

 

22.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
Alkalmazott biológia, Szakmai ismeretek, Kozmetikus szakmai gyakorlat, Elektrokozmetika, 

Elektrokozmetika gyakorlat 

 

22.3. Témakörök 

22.3.1. Speciális arc-, és testkezelések 10 óra 
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Speciális kezelés során történő diagnosztizálás menete a kezelendő területet, a vendég 

tájékoztatása és írásbeli nyilatkoztatásának ismérvei 

Regeneráló, hidratáló, anti-aging kezelések arcon és testen, különleges pakolások alkalmazása, 

tanácsadás 

Szemkörnyék ápoló kezelések 

Nyak-dekoltázs speciális kezelések 

Korszerű tartós szőrtelenítési eljárások 

Kozmetikai hámlasztó kezelésekre vonatkozó tanácsadás 

Bőrhalványító kezelések, tanácsadás 

Kozmetikai szépítő, frissítő, relaxáló masszázsok 

A bodywrapping (testtekercselés) alkalmazása a kozmetikában, technológiája, 

kivitelezése 

Hatóanyag-bevitel segítése kézi masszázzsal, vagy gépi módszerekkel a testtekercselés 

során 

Testmasszázs különböző fajtái a kozmetikában: thai-, lávaköves-, cellulit-, 

svédmasszázs, stb., kézi nyirokdrenázs elvi alapjai, egyéb masszázs-technikák 

alkalmazásának lehetőségei a kozmetikában 

A bőr letisztítása, előkészítése az arc-, és testkezeléshez 

A cellulit típusának diagnosztizálása, stádiumának meghatározása, a cellulit kezelés 

megtervezése az ismert készülékekkel és/vagy kézi módszerekkel különböző 

testtájakon 

Arc- és testszépítő kúrák összeállítása, kivitelezése 

Tanácsadás a helyes életmódra vonatkozóan  

Tanácsadás arc és test házi ápolására 

Árkalkuláció készítése 

Speciális kezelések férfiaknak 

Különleges kezelések a kozmetikában: ayurvéda, sókezelés, aromaterápiás, stb. 

Kéz és láb kozmetikai frissítő-, szépítő kezelése 

Árkalkuláció készítése a szolgáltatáshoz 
 

22.3.2. Speciális elektrokozmetikai készülékek 4 óra 
Elektrokozmetikai kezelésekhez szükséges előkészítési műveletek elvégzése 

Relaxáló gépi masszázs, valamint hullámmasszázs alkalmazása a testkezelések során 

Parafangó kezelés menete 

Oxigénterápiás, mágnes-terápiás kezelések ismerete 

Tartós szőreltávolítás IPL készülék alkalmazásával, pontos dokumentáció készítése 

ELOS technológia elméleti vonatkozásai 

Fotorejuvenáció a kozmetikában 

Hideglézer készülékkel végzett arckezelés 

Rádiófrekvenciás készülék kozmetikai alkalmazásának fajtái, indikációi, 

kontraindikációi, a kezelések egymással való kombinálásának előnyei, életmód 

tanácsadás az elért kozmetikai hatások megtartása érdekében 

Rádiófrekvenciás készülékek gyakorlati alkalmazása arcon és testen 

Feszesítés, „fogyasztás‖ (alakformálás) 
 

Tű nélküli mezoterápia működésének elméleti vonatkozásai 

Face lifting eljárások a kozmetikában 

HIFU készülék alkalmazásának ismerete 

Legújabb elektrokozmetikai technológiák ismerete 

Tájékoztatás, tanácsadás a kezelésekkel kapcsolatban 
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22.3.3. Tartós sminkkészítés 17 óra 
Tartós smink-készítéssel kapcsolatos tanácsadás, dokumentáció, bőrpróba 

Előkészületek a tartós smink elvégzéséhez: előrajzolás (szemöldökvonal, alsó és felső 

szemkontúr, szájkontúr rajzolása), a tetoválógép előkészítése, fertőtlenítése 

Tartós smink elkészítése plasztikon géppel, különböző technikák alkalmazásával 

Tájékoztatás, tanácsadás a tartós sminkkészítéssel kapcsolatban 
 

22.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
Tanműhely vagy elektrokozmetikai készülékeket gyártó/forgalmazó cég vagy gazdálkodó 

szervezet 

MODULOK FELOSZTÁSA ÉVFOLYAMONKÉNT 

1/13. Évfolyam 

 

ELMÉLET 

11721-16 Kozmetikus szakmai elmélet modul 

1. Alkalmazott biológia tantárgy      72 óra 
heti 2 óra 

1.1. A tantárgy tanításának célja 
A szakmai ismeretek, valamint kozmetikus szakmai gyakorlat tantárgyak tananyagának 

megértéséhez szükséges biológiai, anatómiai ismeretek elsajátítása. 

 

1.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
Közismereti biológia, Szakmai ismeretek 

 

1.3. Témakörök 

1.3.1. Sejttan 14 óra 
A sejt és alkotórészei, részletesen a sejtmembrán, és a kozmetikai szempontból fontos 

sejtalkotók: mitokondrium, endoplazmatikus retikulum, Golgi-készülék, lizoszóma, 

peroxiszóma, riboszóma, stb. 

Receptorok fogalma, fajtái, típusai, kozmetikai jelentőségük a hatóanyagok és azok 

bevitelének szempontjából 

A sejtek életét szabályozó anyagok jellemzése: hormonok, citokinek és egyéb anyagok 

A sejtek szaporodása, öregedése, pusztulása, kozmetikai jelentőségük 

 

1.3.2. Szövettan 22 óra 
Szövetek fogalma, csoportosítása 

Szövetek felépítése általánosan: sejtes és sejtközötti állomány, részletesen az ECM 

(extracelluláris mátrix) és kozmetikai jelentősége 

A hámszövetek 

A bazális membrán felépítése, jellemzése, kozmetikai jelentősége 

Kötő- és támasztószövetek 
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Az izomszövetek, az izmok specifikus tulajdonságai, az izom-összehúzódás biokémiai 

alapjai 

Az idegszövet, a szinapszis 

Az ingerület-átvitel és az ingerület-átvitel gátlásának kozmetikai jelentősége 
 

1.3.3. Szervrendszerek 36 óra 
Az ember szervrendszerei feladatai és felépítése 

A mozgás szervrendszerei: csont- és izomrendszer, részletesen a fej váza és izmai 

Az anyagcsere szervrendszerei: keringés szervrendszerének részletes, emésztés, 

kiválasztás és légzés szervrendszereinek rövid jellemzése 

A szaporodás szervrendszere röviden 

A szervező szervrendszer: idegrendszer, reflexív, érzékszervek (látás, szaglás, 

tapintás), hormonrendszer, kozmetikai szempontból fontos endokrin mirigyek és 

hormonjaik 

 

1.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
Tanterem, szaktanterem 

 

2. Alkalmazott kémia tantárgy 108 óra 
heti 3 óra 

2.1. A tantárgy tanításának célja 
Az anyagismeret, elektrokozmetika, elektrokozmetika gyakorlat, speciális kozmetikai eljárások 

gyakorlat, valamint kozmetikus szakmai gyakorlat tantárgyak tananyagának megértéséhez 

szükséges kémiai, elektrokémiai, kolloidikai ismeretek elsajátítása. 

 

2.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
Közismereti kémia, Anyagismeret, Laboratóriumi gyakorlat 

 

2.3. Témakörök 

2.3.1. Kémiai alapismeretek 26 óra 
Az anyag, anyagi részecskék, az anyagok csoportosítása, elemek, vegyületek, vegyjel, képlet 

Kémiai részecskék, az anyag szerkezete, az atom, az ion és a molekula, homogén és 

heterogén rendszerek 

Kémiai kötések, elsőrendű és másodrendű kémiai kötések, a vegyületek osztályozása, 

képletírás, elemek és szervetlen vegyületek, savak, bázisok, sók, oxidok 

Elektrokémia: fizikai és kémiai alapismeretek vonatkozásai elektrokémiai szempontok 

alapján, elektromosságtan, elektrolitos disszociáció, a kovalens kötés polaritása, a különböző 

polaritású anyagok jellemzői, elektrolízis 

Anyagi változások, fizikai változások, hidratáció, szolvatáció, kémiai reakciótípusok, kémiai 

folyamatok, kémiai egyenletek, kiemelten az elektron-, illetve proton-átmenettel járó kémiai 

reakciók és a hidrolízis 

Oldatok felosztása, oldatokkal kapcsolatos számítások (tömeg-, térfogat-, vegyes-százalék, 

hígítási és keverési képlet alkalmazása) 

 

2.3.2. Általános és szervetlen kémia 46 óra 
Az anyagok tulajdonságai: fizikai és kémiai tulajdonságok 

Halmazállapotok, anyagi rendszerek 

A periódusos rendszer alkalmazása a gyakorlatban 
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A szervetlen vegyületek felosztása: savak, bázisok, sók, oxidok; képletírás; 

vegyületosztályba sorolás 

Anyagi változások 

A kolloidika tárgya, a kolloidok osztályozása, rendszerezése 

Kozmetikai szempontból fontos kolloid rendszerek tulajdonságai 

Hidrogén és vegyületei röviden 

Széncsoport nemfémes elemei és vegyületei, rövid jellemzésük 

Nitrogéncsoport nemfémes elemei és vegyületei, rövid jellemzésük 

Oxigéncsoport nemfémes elemei és vegyületei, rövid jellemzésük 

Halogénekés vegyületeik rövid jellemzése 

Nemesgázok rövid jellemzése 

Fémek általános jellemzése, kozmetikai szempontból fontos képviselőik részletes jellemzése: 

arany, ezüst, vas és ötvözetei: acél, rozsdamentes acél 

 

2.3.3. Szerves kémia és az élő szervezetben előforduló anyagok 36 óra 
Szerves kémiai alapok; szénhidrogének; oxigéntartalmú szerves vegyületek: alkoholok, oxo-

vegyületek, karbonsavak, észterek: gyümölcs-észterek, zsírok, olajok, viaszok 

A víz és az ásványi sók jellemzése biokémiai szempontból, élettani és kozmetikai szerepük 

Aminosavak, fehérjék, nukleinsavak és származékai jellemzése biokémiai szempontból, 

élettani és kozmetikai szerepük 

Szénhidrátok jellemzése biokémiai szempontból, élettani és kozmetikai szerepük 

Zsírok és zsírszerű anyagok jellemzése biokémiai szempontból, élettani és kozmetikai 

szerepük 

A vitaminok, a kozmetikai szempontból fontos vitaminok jellemzése, élettani és kozmetikai 

szerepük 

 

2.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
Tanterem, szaktanterem 

 

3. Szakmai ismeretek 1. tantárgy 108 óra 
heti 3 óra 

3.1. A tantárgy tanításának célja 
A Kozmetikus szakmai gyakorlat tantárgy megtanulásához szükséges elméleti alapok elsajátítása. 

 

3.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
Közismereti biológia, Alkalmazott biológia, Anyagismeret 1. és 2.,Kozmetikus szakmai gyakorlat 

 

3.3. Témakörök 

3.3.1. Bevezetés a kozmetika világába 8 óra 
A kozmetikai ipar fogalma, a kozmetikus hatáskörébe tartozó feladatok, bőrápolás, 

szépségápolás fogalma, részterületeik 

A szépséghibák osztályozása eredet és kezelhetőség szerint 

A kozmetikus hatáskörébe tartozó feladatok, a kozmetikus felelőssége a szolgáltatás 

során 

Kórokozók, fertőtlenítés 

A kozmetikai kezelés higiéniája 
 

3.3.2. A bőr anatómiája 20 óra 
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A bőr anatómiája: a bőr rétegei és jellemzésük, a bőrfelszíni hidrofil lipid, a bőr függelékei és 

jellemzésük, a bőrben lejátszódó biofizikai és biokémiai folyamatok, a bőr funkciói 

 

3.3.3. Sminkelmélet 8 óra 
A különböző arcformákhoz, életkorokhoz alkalmazható smink-technikák 

Diagnosztizálás a sminkkészítés előtt 

A kendőzés lépései, anyagai, eszközei 

A nappali, délutáni, alkalmi sminkek készítésének szabályai, menete, azonosságok, 

különbségek 

Egyéb smink-technikák, úgymint gyermekarcfestés, henna, testfestés, csillámtetoválás 

stb. 

Évszakok szerinti vendég-típusok 

Johannes Itten színtana: bauhaus színtan, 12 osztatú színkör, elsődleges és másodlagos 

színek, színtani alapfogalmak: alapszínek, telítettség, törtség, stb., Johannes Itten 7 

színkontrasztja 

A színek térre és formákra gyakorolt optikai hatásai 

A színek asszociációs lehetőségei és ehhez kapcsolt alkalmazási lehetőségei 

A színek pszichikai folyamatokra gyakorolt hatása és ehhez kapcsolt alkalmazási 

lehetőségei 

A színpreferencia fogalma és alkalmazási lehetőségei 
 

3.3.4. Szőrnövési rendellenességek 6 óra 
A szőr és szőrtüsző szerkezete 

Szőrszálak fajtái testtájanként, a szőrszálak élettana 

Szőrnövési rendellenességek fogalma, fajtái, jellemzésük 

Hajrendellenességek fogalma, csoportosításuk, kozmetikai tanácsadás a hajproblémák 

során 

A pubertás-, felnőtt-, és klimax kori szőrnövési rendellenességek közötti különbségek 

Szőrnövési rendellenességek kezelése a kozmetikában 

A szőrszál halványításán alapuló kozmetikai eljárások: szőkítés 

A szőkítés anyagai, a szőkítés során lejátszódó kémiai folyamatok 

Depilációs eljárások a kozmetikában, részletesen a gyantázás 

A gyanták fajtái, kiválasztásuk jelentősége 

Egyéb depilációs eljárások: cukorpaszta, mézemulzió, stb. 

Epilációs eljárások elvi alapjai, főbb típusok definiálása a kozmetikában 
 

3.3.5. Masszázs 14 óra 
Az arc-, nyak-, dekoltázs csontjai, izmai 

Az arc idegei, veleszületett és szerzett barázdák 

A masszázs fogalma, élettani hatásai, fajtái, masszázsfogások, kozmetikai masszázsfajták 

A masszázs javallatai és ellenjavallatai 

A masszázs jelentősége, masszázsfogások alkalmazása életkorok, bőrtípusok, különböző 

rendellenességek szerint 

Az arc-, nyak-, dekoltázs masszázs menete 

A testmasszázs fogásai, menete 
 

3.3.6. Kozmetikai kóroktan 10 óra 
Kozmetikai kóroktan 
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Külső kóroki tényezők és a bőr védekezése: fizikai, kémiai, biológiai tényezők, részletesen a 

mikroorganizmusok okozta elváltozások 

Belső kóroki tényezők és a bőr védekezése, részletesen a gyulladás és az allergia 

Öröklött kóroki tényezők 

 

3.3.7. Diagnosztizálás 9 óra 
A bőrtípusok általános jellemzése, a diagnosztizálás fogalma, célja, objektív és szubjektív 

tünetek 

A bőrön található elemi elváltozások csoportosítása 

Szövetszaporulatok: daganatok, anyajegyek csoportosítása 

Vírus okozta bőrelváltozások, a bőr öregedésével járó elváltozások 

 

3.3.8. Alap-bőrtípusok jellemzése 6 óra 

Alap-bőrtípusok: 

A normál bőr és a bőrtípusok osztályozása a normál bőrtől való eltérések (különös 

tekintettel a zsír-, és víztartalom) alapján 

Az alipikus (zsírhiányos) bőrtípusok jellemzése 

A szeborreás (zsíros) bőrtípusok jellemzése 

A dehidratált (mélyrétegi vízhiányos) bőrtípusok jellemzése 

Alap-bőrtípusokat kísérő leggyakoribb rendellenességek: 

A gyulladásra hajlamos, érzékeny bőrök jellemzése 

A szederjességre hajlamos bőrök jellemzése 

Aknés bőrtípus fogalma 

Pigmentfoltos bőrök jellemzése 
 

3.3.9. Elemi elváltozások, kozmetikai rendellenességek, szövetszaporulatok      22 óra 
Elemi elváltozások fogalma, csoportosítása és jellemzésük 

A bőr biokémiai folyamatainak zavarai: a szaruképzési rendellenességek és kezelésük; a 

festékképzési rendellenességek és kezelésük 

A pigment-rendellenességek és kezelésük 

A bőr hidratációja, jellemzői 

A bőr függelékeinek rendellenességei:  

A faggyúmirigy rendellenes működése és kezelése 

Ismétlés: a szőrnövési rendellenességek és kezelésük, a hajrendellenességek és tanácsadás 

velük kapcsolatban 

A verejték-rendellenességek és tanácsadás velük kapcsolatban 

Szervrendszerek zavarai okozta kozmetikai hibák: a keringés szervrendszerének, az 

emésztő szervrendszernek, az ideg-, és hormonrendszernek zavaraiból eredő kozmetikai 

hibák a diagnosztizálás szempontjából 

Alap-testkezelések, cellulit-kezelés, body wrapping 

 

3.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
Tanterem 

 

 

 

 

4.  
Anyagismeret 1. tantárgy 108 óra 
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      heti 3 óra 

4.1. A tantárgy tanításának célja 
A Kozmetikus szakmai gyakorlat elsajátításához szükséges anyagismereti alapok megtanulása. 

 

4.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
Közismereti kémia, Alkalmazott kémia, Alkalmazott biológia, Szakmai ismeretek 1. és 2., 

Kozmetikus szakmai gyakorlat, Laboratóriumi gyakorlat 

 

4.3. Témakörök 

4.3.1. Anyagi rendszerek és a víz 13 óra 
Az anyagi rendszerek felosztása, az egyes csoportok jellemzői, kozmetikai példák 

A kozmetikumok leggyakoribb megjelenési formái, szerkezetük, jellemzőik 

Valódi oldatok és jellemzésük 

Kolloidok és jellemzésük, kolloidika 

Durva diszperz rendszerek és jellemzésük 

A víz fizikai, kémiai tulajdonságai, kozmetikai szerepe 

Zsírok, olajok, mint az emulziók zsíros fázisának alkotói, egyéb zsírszerű anyagok az 

emulziók zsíros fázisában 

 

4.3.2. A szépítés kozmetikumai 13 óra 
Poranyagok és pakolástöltő anyagok: sók, oxidok, egyéb vízben nem oldódó szervetlen és 

szerves vegyületek 

Színezőanyagok, festékek, pigmentek 

Alapozók fajtái és jellemzésük 

Púderek fajtái és jellemzésük 

Arcpirosítók, szájrúzsok fajtái és jellemzésük 

Az ideiglenes szempillafestés anyagai 

 

4.3.3. Fertőtlenítőszerek 6 óra 
Fertőzés, fertőtlenítés fogalma 

A fertőtlenítő hatás fokozatai 

Fertőtlenítőszerekkel szemben támasztott követelmények 

Fertőtlenítőszerek csoportosítása alkalmazási terület és hatásmechanizmus szerint 

A kozmetikában használatos fertőtlenítőszerek jellemzése 

 

4.3.4. Szőrnövési rendellenességek kezeléséhez alkalmazott anyagok 6 óra 
A halványítás anyagai 

Depilálás anyagai: 

Fizikai depiláció során alkalmazott anyagok 

Meleg gyanták anyagai:  

- Előkészítő anyagok a gyantázás során: letisztítók, fertőtlenítők, nedvesség-

mentesítők 

- Hagyományos gyanták anyagai: kolofónium, fehér méhviasz és jellemzésük 

- Kolofónium-mentes „hagyományos‖ gyanták anyagai és jellemzésük 

- Cukorpaszta és mézemulzió anyagai és jellemzésük 

- Utókezelő anyagok a gyantázás során: gyanta-eltávolító anyagok, hámképző, 

nyugtató, gyulladáscsökkentő anyagok és rövid jellemzésük 
Hideg gyanták anyagai 
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Kémiai depilátorok anyagai 

Szőrvisszanövést gátló anyagok 

 

4.3.5. Emulziók, emulgeátorok 10 óra 
Emulziók fogalma, fajtái, állandó alkotórészei és jellemzésük 

Az emulziók stabilitását biztosító anyagok, tenzidek, emulgeátorok jellemzése 

Az emulziók zsíros fázisának leggyakoribb anyagai és rövid jellemzésük 

Makroemulziók: egyes és kettős emulziók 

Különleges hatóanyag-hordozó rendszerek a kozmetikában: mikro- és nanoemulziók, 

folyadékkristályos rendszerek, mikro- és nanorészecskék, stb. 
 

4.3.6. A letisztítás anyagai 13 óra 
A szennyeződésektől való megtisztítás anyagai:  

- Leggyakoribb kozmetikum típusok a letisztítás műveletében: lemosó olajok, 

lemosó arcvizek, habok, gélek, emulziók, kétfázisú letisztítók, micellás 

készítmények 

- Hatóanyagok a letisztító kozmetikumokban: olajok (fel nem szívódó, vagy 

rosszul felszívódó természetes és mesterséges olajok), tenzidek, észter típusú 

természetes és mesterséges anyagok, nem észter típusú természetes és 

mesterséges anyagok, tisztításra alkalmas gyógynövények 

- A hatóanyagok csoportosítása bőrtípusonként 
A mélytisztítás anyagai: 

- mechanikai peelingek hatásmechanizmusa. jellemzése és anyagaik: 

magőrlemények, cukor, só, műanyag-golyócskák, stb. 

- biológiai peelingek hatásmechanizmusa. jellemzése és anyagaik: enzimek 

- kémiai peelingek hatásmechanizmusa. jellemzése és anyagaik: AHA, BHA, PHA 

- kombinált peelingek 
A bőr hámlasztásának anyagai: gyógynövényes és savas hámlasztás anyagai és jellemzésük 

 

4.3.7. Tonizálás és hidratálás anyagai 10 óra 
Az arcvizek alapanyagai és részletes jellemzésük 

- alkoholok 

- hámképző, tonizáló, frissítő anyagok 

- hidratáló anyagok: nedvesítő anyagok, nedvességet fokozó anyagok, természetes 

és mesterséges eredetű vízmegkötő anyagok és jellemzésük 
Hámképző, tonizáló gyógynövények, gyümölcsök, főzelékek 

 

4.3.8. Masszírozó kozmetikumok 16 óra 
Leggyakoribb kozmetikum típusok a masszázs műveletében: masszázsolajok, masszázs-

gélek, masszázskrémek 

Hatóanyag nélküli és hatóanyagos masszázskészítmények alapanyagai 

Masszírozó kozmetikumok hatóanyagai bőrtípusonként 

Hintőporok szerepe masszázs során 

Aromák szerepe a masszázs során 

A testmasszázsra alkalmazott kozmetikumok 

 

4.3.9. Testkezelés anyagai 21 óra 
A testkezelésekhez leggyakrabban alkalmazott anyagok részletes jellemzése 

Testpakolások fajtái, anyagai és jellemzésük: 
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- agyagok 

- iszapok 

- algák 

- zsírok, olajok, zsírkísérő anyagok 

- szénhidrátok és származékaik 

- aminosav-származékok, oligopeptidek 

- egyéb nitrogéntartalmú szerves vegyületek 

- vitaminok 
Feszesítő hatóanyagok 

A zsírsejtekre ható anyagok 

Méregtelenítő hatóanyagok 

Aromák, aromaterápia a testkezelésekben 

Kövek, kőzetek szerepe a testkezelésekben 

 

4.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
Tanterem 

 

11724-16 Kozmetikus marketing modul 

5. Kozmetikus marketing tantárgy 54 óra 
heti 1,5 óra 

5.1. A tantárgy tanításának célja 
A piacgazdasághoz alkalmazkodva a korszerű üzleti, marketing és gazdasági gondolkodásmód 

kialakítása. Az ehhez tartozó eszközök elméleti ismertetése, gyakorlati alkalmazásuk bemutatása, 

azok működtetésének elsajátítása. A marketingtudomány értelmezése a professzionáliskozmetikai 

piac releváns igényei szerint. 

 

5.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
Munkavédelem és marketing, Kozmetikus szakmai gyakorlat 

 

5.3. Témakörök 

5.3.1. Vállalkozási alapismeretek 3 óra 
A témakörben a tanuló megismeri a kozmetikus számára logikusan választható vállalkozási 

formákat, azok főbb jellemzőit, alapításuk, megszüntetésük eseteit, követelményeit. A témakör 

részletes kifejtése Az egyén életviteléhez szükséges anyagi és egyéb erőforrások előállításának 

helyszíne. A vállalkozás, mint profittermelő szervezet. A vállalkozó személyére, a vállalkozások 

formáira vonatkozó hazai általános előírások (életkor, stb.)  

Az egyéni vállalkozás, a bt. és a kft. bemutatása, azok szervezeti rendszere, felelősségi 

viszonyai. 

Az altémakörrel és az adózási alapismeretekkel kiegészült információi birtokában a tanuló át 

kell, hogy lássa a számára megfelelő vállalkozási formákat, ki kell tudni választania az 

optimálisvállalkozási típust. Az egyéb vállalkozási formák (KKT, Rt, Zrt, egyéni cég) rövid 

megemlítése. A tevékenységi körök lényege, a kozmetikus által felvenni érdemes körök 

megemlítése, a későbbi bővítés követelményei cégformák szerint. 

Az egyéni vállalkozás alapítása, felelősségi kör, teljes- és részmunkaidő, vagyonkezelés, 

bankszámla szabályai, pénztárkönyv rövid lényege, alkalmazásának esetei. 

A Bt. alapítás, tagok, felelősség, megszűnés, átalakulás, könyvelésének lényege. 

A Kft. alapítás, alaptőke, tagok, felelősség, megszűnés, átalakulás, könyvelésének lényege. 
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5.3.2. Adózási alapismeretek 6 óra 
A témakör szervesen kiegészíti a Vállalkozás témakört. Az oktató a két témakört összevontan, 

egymásra építve, és külön is bemutathatja (pl. a cégtípusok oktatása esetén a választhatóadózási 

formák rájuk vonatkozó szabályai, stb.). Mindkét esetben célszerű összefoglaló táblázatot 

készíteni a tanulók részére a főbb vállalkozási és adózási információkkal. 

Az adózás szükségessége, közgazdasági és társadalmi - morális megközelítése. Az adóelkerülés 

veszélyei. Az adó-megállapítás általános rendszere, kedvezmények. A kozmetikust érintő 

jövedelem (SZJA, TAO, osztalékadó) és fogyasztás típusú adók (különösképpen az ÁFA), 

illetve az egyéb adók (HIPA, egyéb helyi adók) összehasonlító szemléletű bemutatása. 

A közvetlen és az átalányadók, vállalkozási formák és választható adózási formáik, KATA, 

KIVA részletes bemutatása, előnyei, hátrányai, mikor érdemes ezeket választani. Az alanyi 

adómentesség esetei. Főbb adózási dátumok. Egyszeres - kettős könyvvitel egyszerű, a 

különbségre fókuszáló bemutatása. 

Számla, nyugta, illetve a szállítólevél bemutatása, lényegi különbségük. Az online pénztárgép, a 

kozmetikákra vonatkozó speciális jogszabályi helyzet (szolgáltatás - értékesítés), a 

pénztárgéphasználatának mellőzése esetén fennálló következmények. 

A készpénz jellemzői. A bankkártyák rövid bemutatása, jellemzői (kártya- és banki biztonság, 

limitfogalma, költségek viselői készpénzfelvételkor és vásárláskor, Paypass, stb.). Egyéb, a 

kozmetikát érintő készpénz-helyettesítő eszközök (pl. SZÉP-kártya, egészségbiztosítók, stb.), 

alkalmazásuk követelményei (pl. tevékenységi kör bővítése). 

 

5.3.3. Marketing alapjai 9 óra 
A témakör feldolgozza a kozmetikus számára fontos marketingismereteket. Szignifikáns 

kapcsolatban áll a vállalkozás üzletmenetében jelentős szerepet játszó Árképzéssel, mint 

azt ahogy a tervezés lépéseit bemutató ―Kozmetikus marketing-, árbevételi- és 

költségterv‖ pont jelentémakörben való tárgyalása is jelzi. Külön (klasszikus 

formátumú) üzleti tervet a terjedelme, részletessége és bonyolultsága okán felesleges 

ezen a piacon készíteni, azonban alapvető tervezési folyamatban mindenképpen részt 

kell venni, ezt a célt szolgálja a témakör utolsó pontja. 
A marketing feladatai, szemlélete, rövid bemutatása, a kozmetikai marketing 

eszközrendszerének felsorolása. A marketing speciális alkalmazása a kozmetikában: kezelések 

és értékesítés kettéválasztása. A lehetséges kozmetikai marketingstratégiák bemutatása. A 

vásárlói magatartás alapjellemzői, pszichológia és marketing kapcsolata. A reklámok és 

hatásaik, általános reklámköltségek bemutatása. 

A vállalkozás hosszú távú célja. Az üzleti filozófia jelentősége, kapcsolata a napi működéssel, a 

munkavállalókkal. A stratégia lényege, kapcsolata a filozófiával. Specializáció jelentősége, 

előnyei-hátrányai. 

A pozicionálás lényege, jelentősége. A pozicionálás alapesetei, alkalmazásuk a 

gyakorlatban. 
Célcsoportok lényege, jelentősége, kiválasztásuk. A célcsoportok különösen fontos típusai a 

kozmetikában. A célcsoport-képzés veszélyei. 

Éves, negyedéves ciklusok, speciális ünnepek: pl. Valentin-nap, Anyák-napja, 

Karácsonyjelentősége az üzletmenetben. Felkészülés (árukészlet, kommunikációs anyagok, stb.) 

a marketingtevékenységre, forgalmazóktól kapott lehetőségek (bizományos készlet, promóciós 

anyagok, stb.) 

A marketing-, az árbevételi és a költségterv összefüggései. Az árbevétel és a költségek 

egyszerűmódon történő szétválasztása, azok táblázatos megjelenítése, a kozmetikában 

alkalmazható egyszerű költséghelyek (pl. marketing, működés, stb.) létrehozása, terv-tény 
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szemlélet, előzőévek/időszakok összehasonlíthatósága. A terv- és tényszámokból leszűrhető 

tapasztalatok, jelentőségük a kozmetikai vállalkozás marketingtevékenységére, üzletmenetére. 

Az árbevétel és az eredmény közötti különbség bemutatása. 

 

5.3.4. Árképzés alapjai 9 óra 
Az árképzés alapvetően befolyásolja a vállalkozás működését. E témakör segítségével a 

kozmetikus tanuló átlátja azokat az alapokat, amelyek révén későbbi üzletében megfelelő 

információk birtokában alakítja ki az árakat. 

Az árképzés hatása a vállalkozásra. Az ár, mint egyetlen jövedelemtermelő elem. A fedezeti 

pont, az árképzés hatása a fedezeti pontra (árszínvonal, árengedmények és kibocsátás 

kapcsolata). 

A vevő és az ár, pszichológiai alapok. Szükséglet és igény kapcsolata az árral és az árképzéssel. 

Monopolhelyzet árképzés tekintetében. 

Állandó-változó költségek jellemzői, példái. A költség, mint a vállalkozás profitjához szükséges 

ráfordítás. Raktárkészlet tőkeköltségének egyszerű, érthető bemutatása. A beruházások (pl. 

gépbeszerzés) megtérülésének egyszerű, a tanulók által érthető bemutatása (az NPV alapjaira 

építve) 

Árképzési módok, ártípusok, a kozmetikákban alkalmazható speciális módszerek bemutatása 

(pl. árucsoportos árak, stb.) 

A százalékszámítás jelentősége az árképzésben, alapok, a százalékszámítás és a bázis 

(százalékalap) kapcsolata, százalékérték meghatározása a százalékalap viszonylatában (―alulról-

felülről‖történő százalékszámítás, értelmezési hibák, ezzel kapcsolatos veszélyek az 

árképzésben. 

Az árengedmények lényege, hatásuk a fedezeti pontra, az árengedmény és a 

mennyiségkapcsolata. Az árengedmények hatásainak táblázatos levezetése. A veszélyek 

(üzletmenet, jövedelmezőség és marketing tekintetében) és az előnyök. 

 

5.3.5. Értékesítés 12 óra 
A kozmetikai értékesítés a speciális viszony miatt speciális helyzetbe hozza mind a vevőt, mind 

az eladót. Az értékesítés alapjai ezt a helyzetet veszik alapul, lényegében nem téve különbséget 

szolgáltatás és készítmény értékesítése között. 

Problémamegoldó értékesítés, személyi feltételek: termék- és szolgáltatásismeret, az 

üzletfilozófiával való azonosulás, stb. Tárgyi feltételek: árukészlet (áru elérhetősége), 

környezet, fizetési lehetőségek (bankkártya olvasó, stb.) 

Az impulzusvásárlás lényege, gyakorisága, különös esetei. A tervezett vásárlás/újravásárlással 

szembeni különbségek. Vásárlás utáni disszonancia és a helyzet kezelése. 

A vásárlói motivációk jelentősége a személyes értékesítés folyamán. Online értékesítés és 

személyes értékesítés közötti különbségek. Kérdéstípusok.  

A vásárlásösztönzés lényege. A kozmetikai vásárlásösztönzés lehetséges eszközei (pl. 

törzsvásárlói kártya, mennyiségi kedvezmény kártya, ajándékok, stb.) 

Az eladás során zajló érvelési folyamat. Jellemzők-előnyök. 

 

Fogyasztóvédelmi alapismeretek: 2 óra 

Alapfogalmak: tudatos fogyasztó: tudatos (kritikus) fogyasztó: olyan tájékozott, megfontolt 

fogyasztó, aki rendelkezik vonzónak tűnő reklám és marketinghatások hátrányaira vonatkozó 

felismerés készségével, jellemzi a valós fogyasztói szükségletek folyamatos megléte, továbbá a 

felmerülő fogyasztói problémák megértésének és megoldásának a képessége. 

o Fogyasztó (Fgytv. 2. § a) pont) 
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o Vállalkozás (Fgytv. 2. § b) pont) 

o Termék és szolgáltatás (Fgytv. 2. § f) és g) pont) 

o Eladási ár és egységár (Fgytv. 2. § m) és n) pont) 
Az ár feltüntetése (feltüntetés módja, több ár feltüntetése, Fgytv. 14. §) 

Gyermek- és fiatalkorúak védelmét szolgáló előírások (alkohol, dohánytermék, szexuális 

termék kiszolgálásának tilalma, Fgytv. 16/A. §) 

Panaszkezelés, ügyfélszolgálat (panasztételi lehetőségek, szóbeli, írásbeli panasz, jegyzőkönyv 

felvétele, válaszadás módja és ideje, Fgytv. 17/A. §) 

Békéltető testület (alternatív vitarendezés lényege, fogalma, feladatai, Fgytv. 2. § o) pont és 

18. §) 

Fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek (fogalma, feladatai, Fgytv. 2. § e) pont és 

45. §) 

Piacfelügyeleti alapfogalmak  

o Biztonságos termék (Pftv. 2. § 1. pont) 

o CE megfelelőségi jelölés (Pftv. 2. § 2. pont és 6. §) 
Kereskedelmi törvény fogyasztóvédelmi rendelkezései 

o Méret, súly, használhatóság ellenőrzése [Kertv. 5. § (2) bekezdés] 

o Vásárlók könyve vezetése [Kertv. 5. § (4) bekezdés] 

o Üzlet nyitvatartásáról szóló tájékoztatás [Kertv. 6. § (2) bekezdés b) pont] 

o üzlethelyiségen kívüli és távollevők közötti ügyletekhez (e-kereskedelemhez) 

kapcsolódó fogyasztóvédelmi előírások [kötelező tájékoztatás, elállási jog, 

45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 11. §, 20. §] 
Szavatosságra és jótállásra vonatkozó tudnivalók 

Kellékszavatosság (fogalom, Ptk. 6:159.§-6:167. §) 

Jótállás (fogalom, Ptk. 6:171.§-6:173. §) 

o egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállás [értékhatár, jótállási 

idő, érintett termékek, 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet 2. §, 3. §, melléket] 

o egyes javító-karbantartó szolgáltatásokra vonatkozó kötelező jótállás [értékhatár, 

jótállási idő, érintett szolgáltatások, 249/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelet 1. §, 

melléket] 

o szavatossági, jótállási igények intézése [jegyzőkönyv, kijavítás vagy kicserélés 

ideje, 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet 4. §, 5. § ] 
A tananyagban szereplő jogszabályok 

o A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fgytv.) 

o A termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXVIII. törvény (Pftv.) 

o A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény (Kertv.) 

o A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)  

o A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 

45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 

o Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 

151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet 

o Az egyes javító-karbantartó szolgáltatásokra vonatkozó kötelező jótállásról szóló 

249/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelet 
A fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó 

szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) 

NGM rendelet 

 

5.3.6. Kozmetikus szakmai kommunikációja 6 óra 
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A témakör célja, hogy elsajátítása révén a kozmetikus későbbi üzletében 

professzionáliskommunikáció segítse a sikeres működést, az árbevételi és eredménytervek 

megvalósulását. 

Kommunikációs alapok, a kommunikációs folyamat megoszlása. A szakmai 

kommunikációlényege a kozmetikában, a szakmai kommunikáció céljai. Tegeződés-magázódás. 

Kommunikáció személyesen és írásban: megértés, fogalmazás, idegen szavak használata, 

formák, szabályok, helyesírás. Hírlevelek küldése, időzítésük, formái. 

Kommunikáció telefonban: hanghordozás, értelmezés folyamata, szabályok. A tegeződés-

magázódás különös esetei (újvendég, régi vendég). 

Kommunikáció weboldalon: nyelvezet, tartalom nagysága, minősége. Fotók szabályai 

(portré, üzletfotó, stb.) 
Felkészülés a kifogásokra, kommunikáció a kifogáskezelés során. A kifogástípusok felismerése, 

ennek megfelelő érvelés. 

Áremelés kommunikálása: írásban - szóban. Az áremelés kommunikációjának üzleti támogatása 

(pl. lehetőség az áremelés előtti szolgáltatás-igénybevételre a régi áron, stb.) 

Árlista, mint kommunikációs eszköz: Külalak, tartalom (idegen kifejezések, stb.), 

értelmezhetőség, vendég-centrikus megközelítés. 

Kezelések-készítmények az árlistán. 
 

5.3.7. Weboldal, Facebook működésének alapjai, Google adwords 9 óra 
Az online jelenlét fontossága az üzlet fejlődése érdekében megkérdőjelezhetetlen. A 

témakörrévén a tanuló bepillantást kap a fő online tevékenységekbe. 

Weboldal: Domain nevek, üzleti jelentőségek, jelenlegi trendek, tipográfiai alapok a weben (pl. 

szemkamerás vizsgálatok, stb.) A weboldal létrehozásának, fenntartásának költségei. Weboldal 

grafikai alapszabályai (színek, grafikai elemek) Weboldal fenntartásának alapvető 

követelményei (pl. frissítés, elérhetőség, nyelv-nyelvezet). Statisztikák jelentősége. Egyszerű 

szerkesztő felületek használata. 

Facebook: Lényege, használata személyként és vállalkozásként. Hirdetési lehetőségek, 

költségek, célzási lehetőségek és technikák, földrajzi, demográfiai és egyéb szűrési lehetőségek. 

Landing page fogalma. Oldalak létrehozása, törlése. Kommunikáció a facebook-on. Hirdetés 

létrehozása, kampány létrehozása. 

Google adwords: Statisztika, hirdetési lehetőségek, kulcsszavak, SEO, konverzió, dinamikus 

remarketing. A Google Adwords jelentősége egy kozmetika tekintetében.  

 

5.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
Tanterem 

 

 

 

 

 

GYAKORLAT 
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11720-16 Kozmetikus szakmai gyakorlat modul 

6. Kozmetikus szakmai gyakorlat tantárgy 576 óra 
heti 16 óra 

 

6.1. A tantárgy tanításának célja 
A kozmetikus szakképesítéshez szükséges gyakorlati ismeretek elsajátítása: vendégfogadás, 

masszázs, szőrnövési rendellenességek kezelése, sminkelméleti alapok és technikák elsajátítása, 

szemöldökigazítás, tartós szempilla-, szemöldökfestés, diagnosztizálási ismeretek, alap-, és 

kombinált bőrtípusok, kozmetikus által kezelhető rendellenességek kezelés, tanácsadás. 

 

6.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
Alkalmazott biológia, Alkalmazott kémia, Szakmai ismeretek, Anyagismeret, Elektrokozmetika, 

Elektrokozmetika gyakorlat, Speciális kozmetikai eljárások gyakorlat 

 

6.3. Témakörök 

6.3.1. Bevezetés a kozmetika világába 32 óra 
Munka- és balesetvédelem, munkaruha, védőfelszerelés, hulladékkezelés 

Munkanapló vezetésének szabályai 

Elsősegély-nyújtás, személyes higiénia és az üzlet higiéniája 

Fertőtlenítés: eszköz-, helyiség-, felület-, bőr-, textíliák fertőtlenítése 

A különböző munkafolyamatokhoz szükséges eszközök megismerése 

Alapvető kommunikációs ismeretek és szabályok a kozmetikus szalonban: telefonos 

és szalon etikett, kommunikáció a kozmetikában, szituációs gyakorlatok különböző 

kommunikációs helyzetekre 
Vendégtípusok, személyiségtípusok 

Információkérés a szolgáltatás sajátosságainak figyelembe vételével 

Vendégfogadás: a vendég beöltöztetése a kezeléshez, a környezet előkészítése a 

zavartalan munkavégzéshez  

Etikai kódex a kozmetikában 

A kozmetikus feladatai, hatásköre, kötöttség nélkül, kötöttséggel, szakmai 

tanfolyamok után végezhető feladatok 

A hatáskör túllépés veszélyei 
 

6.3.2. Kendőzés, szemöldökigazítás 163 óra 
Színelméleti ismeretek gyakorlati alkalmazása 

A bőr előkészítése smink-készítéshez 

A kendőzés alaplépései, eszközei, anyagai, felhasználásuk helyes sorrendje 

Arctípusok: kerek, ovális, hosszúkás, szív, egyéb 

Az arc alkati sajátosságai és korrigálásuk 

Évszakok szerinti vendégtípusok 

Hideg és meleg színek fontossága, ezek keverésének helyes aránya 

Sötét és világos tónusok, fényes és matt színek optikai hatásának alkalmazása 

Alapozók és korrektorok használata az arc hibáinak korrigálásában 

Szemek és száj állása, formája és ezek figyelembe vételével történő smink kialakítása 

A szemöldök ívek fajtái, rajzolása különböző eszközökkel 

Szemöldökforma korrigálása smink-technikai eszközökkel 

A pirosítók fajtái, felhelyezésének szabályai és gyakorlati alkalmazásuk 

Nappali smink készítése 
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Alkalmi sminkek fajtái, készítésük menete 

Tincses és soros műszempilla felhelyezése 

Az arcformához illő, ideális szemöldökforma kialakítása csipesszel, gyantával, vagy 

egyéb technikával 

Szemöldökigazítás a már kialakított formának a megtartásával, a felesleges szálak 

eltávolításával 

Árkalkuláció készítése a szolgáltatáshoz 
 

6.3.3. Szőrnövési rendellenességek kezelése 108 óra 
Diagnózis készítése a szőrnövési rendellenességek kezeléséhez 

Szőrnövési rendellenességek elő-, és utókezelése 

Szőrnövési rendellenességek kezelése: csipeszeléssel és gyantázással minden testtájon 

Szőrtelenítés utókezelése, tanácsadás otthoni ápolásra 

Szőrnövési rendellenességek kezelése szőkítéssel 

Szőrnövési rendellenességek kezelése a legújabb technikákkal: cukorpaszta, 

mézemulzió stb. 

Árkalkuláció készítése a szolgáltatáshoz 
 

6.3.4. Masszázs, testmasszázs 108 óra 
A kéz előkészítése masszázshoz, a masszázs szabályai, erőssége, ritmusa, a klasszikus iskola 

masszázs fogásai, masszázsfogások gyakorlása 

A kezelendő bőrfelület letisztítása, tonizálása 

Alap-bőrtípusok, jelentőségük a masszázs szempontjából 

A bőrtípusnak megfelelő masszázskrém kiválasztása 

Alap-testmasszázs fogásai 

Egyéb masszázsfajták a kozmetikában 

Testmasszázs technikák: az iskolamasszázs fogások alkalmazása különböző 

testtájakon, a svédmasszázs alapjai 

Árkalkuláció készítése a szolgáltatáshoz 

 

6.3.5. Diagnosztizálás, bőrtípusok jellemzése 88 óra 
Diagnosztizálás objektív és szubjektív tünetek alapján, (a bőr színe, fénye, tapintása, 

rugalmassága, pórusai, komedói, egyéb: ráncok, értágulatok stb.) faggyútermelés, 

szaruképzés, hidratáció, izomtónus, keringési-, pigment-, szőrnövési rendellenességek 

Név szerinti diagnosztizáló lap/vendégkártya készítése: személyes adatok, 

elérhetőségek, előzetes kórkép megállapítása kikérdezéssel 

Kezelhető és nem kezelhető elváltozások felismerése 

Alap-bőrtípusok jellemzése: normál, szeborreás, alipikus, dehidratált bőrtípusok 

Diagnosztizálás (arc-, nyak-, dekoltázs) gyakorlása: az eddig tanult ismeretek 

felhasználásával; kizáró okok megállapítása a szolgáltatás szempontjából; alap-

bőrtípus meghatározása; elváltozások kategóriába sorolása; lanugo szálak, a szőr 

vizsgálata, állapota, jellemzői; diagnosztikai lap kitöltésének gyakorlása stb. 
 

6.3.6. Elemi elváltozások, kozmetikai rendellenességek, szövetszaporulatok 77 óra 
Rendellenességek felismerése és jellemzésük: szaruképzési, pigment, verejték, keringési, 

faggyú, hidratáció, szőrnövési  

Hajrendellenességek felismerése és tanácsadás 

Szervrendszerek zavarai által keletkező kozmetikai hibák felismerése 

Elemi elváltozások felismerése és ismerete 

Szövetszaporulatok felismerése és ismerete 
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6.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
Tanműhely, vagy 11., 12., és 13./14. évfolyamon gazdálkodó szervezet 

 

7. Laboratóriumi gyakorlat tantárgy 90 óra 
heti 2,5 óra 

 

7.1. A tantárgy tanításának célja 
A kozmetikumok készítésének megismerése gyakorlatban, az INCI listák értelmezésének 

segítése, az Alkalmazott kémia és Anyagismeret tantárgyak tanulásának megkönnyítése. 

 

7.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
Közismereti kémia, Alkalmazott kémia, Anyagismeret, Szakmai ismeretek, Kozmetikus szakmai 

gyakorlat, Elektrokozmetika gyakorlat 

 

7.3. Témakörök 

7.3.1. Folyékony kozmetikumok 40 óra 
Laboratóriumi alapismeretek, munka- és balesetvédelem 

Kozmetikában használatos oldatok készítése 

Oldatok tulajdonságainak vizsgálata 

Kémhatás, pH, pH mérés 

Kozmetikai alapanyagok vizsgálata 

Folyékony kozmetikumok készítése: arcvizek, arcszeszek, rázókeverékek, zselék stb. 
 

7.3.2. Kozmetikai emulziók 26 óra 
Emulziók készítése, vizsgálata 

Száraz krémek, zsíros krémek, hatóanyagos krémek 

 

7.3.3. Pakolások, paszták 24 óra 
Szuszpenziók, paszták, pakolások, folyékony alapozók készítése, vizsgálata 

Porkeverékek készítése, vizsgálata 

Krémek, pakolások, folyékony kozmetikumok készítése, vizsgálata, receptjeik megismerése 

Receptfelismerés gyakorlása 

Organikus, natúr, bio kozmetikumok jellemzői, a rájuk vonatkozó szabályozások, 

minősítési szervezetek, előnyeik, hátrányaik 
 

7.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
Szaktanterem, Kozmetikai laboratórium 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖSSZEFÜGGŐ SZAKMAI GYAKORLAT 
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1. évfolyamot követően 160 óra 

 

Az összefüggő nyári gyakorlat egészére vonatkozik a meghatározott óraszám, amelynek 

keretében az összes felsorolt elemet kötelezően oktatni kell az óraszámok részletezése nélkül, 

a tanulók egyéni kompetenciafejlesztése érdekében. 

 

Az 1. évfolyamot követő szakmai gyakorlat szakmai tartalma: 

Nappali, délutáni és alkalmi sminkek készítése különböző technikákkal 

Összefüggő iskolamasszázs alkalmazása bőrtípusnak megfelelően 

Különböző testmasszázs technikák alkalmazása 

Szőrnövési rendellenességek kezelése gyantázással, szőkítéssel és egyéb 

technológiákkal: cukorpaszta, mézemulzió, stb. 

Diagnosztizálás, alap-bőrtípusok jellemzése‖ 
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2/14. évfolyam 

 

ELMÉLET 

11499-12 Foglalkoztatás II. modul 

 

6. Foglalkoztatás II. tantárgy 15 óra 
heti 0,5 óra 

6.1.A tantárgy tanításának célja 
A tanuló általános felkészítése az álláskeresés módszereire, technikáira, valamint a 

munkavállaláshoz, munkaviszony létesítéséhez szükséges alapismeretek elsajátítására. 

 

7.5. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
— 

 

7.6. Témakörök 

7.6.1. Munkajogi alapismeretek 3 óra 
Munkavállaló jogai (megfelelő körülmények közötti foglalkoztatás, bérfizetés, költségtérítés, 

munkaszerződés módosítás, szabadság), kötelezettségei (megjelenés, rendelkezésre állás, 

munkavégzés, magatartási szabályok, együttműködés, tájékoztatás), munkavállaló 

felelőssége (vétkesen okozott kárért való felelősség, megőrzési felelősség, munkavállalói 

biztosíték). 

Munkajogi alapok: felek a munkajogviszonyban, munkaviszony létesítése, munkakör, 

munkaszerződés módosítása, megszűnése, megszüntetése, felmondás, végkielégítés, 

pihenőidők, szabadság. 

Foglalkoztatási formák: munkaviszony, megbízási jogviszony, vállalkozási jogviszony, 

közalkalmazotti jogviszony, közszolgálati jogviszony. 

Speciális jogviszonyok: egyszerűsített foglalkoztatás: fajtái: atipikus munkavégzési formák 

az új munka törvénykönyve szerint (távmunka, bedolgozói munkaviszony, munkaerő-

kölcsönzés, rugalmas munkaidőben történő foglalkoztatás, egyszerűsített foglalkoztatás 

(mezőgazdasági, turisztikai idénymunka és alkalmi munka), önfoglalkoztatás, őstermelői 

jogviszony, háztartási munka, iskolaszövetkezet keretében végzett diákmunka, önkéntes 

munka. 

 

7.6.2. Munkaviszony létesítése 4 óra 
Munkaviszony létrejötte, fajtái: munkaszerződés, teljes- és részmunkaidő, határozott és 

határozatlan munkaviszony, minimálbér és garantált bérminimum, képviselet szabályai, 

elállás szabályai, próbaidő. 

Munkavállaláshoz szükséges iratok, munkaviszony megszűnésekor a munkáltató által 

kiadandó dokumentumok. 

Munkaviszony adózási, biztosítási, egészség- és nyugdíjbiztosítási összefüggései: munkaadó 

járulékfizetési kötelezettségei, munkavállaló adó- és járulékfizetési kötelezettségei, 

biztosítottként egészségbiztosítási ellátások fajtái (pénzbeli és természetbeli), nyugdíj és 

munkaviszony. 
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7.6.3. Álláskeresés 4 óra 
Karrierlehetőségek feltérképezése: önismeret, reális célkitűzések, helyi munkaerőpiac 

ismerete, mobilitás szerepe, képzések szerepe, foglalkoztatási támogatások ismerete. 

Motivációs levél és önéletrajz készítése: fontossága, formai és tartalmi kritériumai, szakmai 

önéletrajz fajtái: hagyományos, Europass, amerikai típusú, önéletrajzban szereplő email cím 

és fénykép megválasztása, motivációs levél felépítése. 

Álláskeresési módszerek: újsághirdetés, internetes álláskereső oldalak, személyes 

kapcsolatok, kapcsolati hálózat fontossága, EURES (Európai Foglalkoztatási Szolgálat az 

Európai Unióban történő álláskeresésben), munkaügyi szervezet segítségével történő 

álláskeresés, cégek adatbázisába történő jelentkezés, közösségi portálok szerepe. 

Munkaerő-piaci technikák alkalmazása: Foglalkozási Információs Tanácsadó (FIT), 

Foglalkoztatási Információs Pontok (FIP), Nemzeti Pályaorientációs Portál (NPP).  

Állásinterjú: felkészülés, megjelenés, szereplés az állásinterjún, testbeszéd szerepe. 

 

7.6.4. Munkanélküliség 4 óra 
A munkanélküli (álláskereső) jogai, kötelezettségei és lehetőségei: álláskeresőként történő 

nyilvántartásba vétel; a munkaügyi szervezettel történő együttműködési kötelezettség főbb 

kritériumai; együttműködési kötelezettség megszegésének szankciói; nyilvántartás 

szünetelése, nyilvántartásból való törlés; munkaügyi szervezet által nyújtott szolgáltatások, 

kiemelten a munkaközvetítés. 

Álláskeresési ellátások („passzív eszközök‖): álláskeresési járadék és nyugdíj előtti 

álláskeresési segély. Utazási költségtérítés.  

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás.  

Közfoglalkoztatás: a közfoglalkoztatás célja, közfoglalkozatás célcsoportja, közfoglalkozatás 

főbb szabályai 

Munkaügyi szervezet: Nemzeti Foglalkoztatási Szervezet (NFSZ) felépítése, Nemzeti 

Munkaügyi Hivatal, munkaügyi központ, kirendeltség feladatai.  

Az álláskeresők részére nyújtott támogatások („aktív eszközök‖): önfoglalkoztatás 

támogatása, foglalkoztatást elősegítő támogatások (képzések, béralapú támogatások, 

mobilitási támogatások). 

Vállalkozások létrehozása és működtetése: társas vállalkozási formák, egyéni vállalkozás, 

mezőgazdasági őstermelő, nyilvántartásba vétel, működés, vállalkozás megszűnésének, 

megszüntetésének szabályai. 

A munkaerőpiac sajátosságai, NFSZ szolgáltatásai: pályaválasztási tanácsadás, munka- és 

pályatanácsadás, álláskeresési tanácsadás, álláskereső klub, pszichológiai tanácsadás. 

 

7.7. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
Tanterem 

 

11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén) modul 

7. Foglalkoztatás I. tantárgy 62 óra 
heti 2 óra 

7.1.A tantárgy tanításának célja 
A tantárgy tanításának célja, hogy a diákok alkalmasak legyenek egy idegen nyelvű állásinterjún 

eredményesen és hatékonyan részt venni. 
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Ehhez kapcsolódóan tudjanak idegen nyelven személyes és szakmai vonatkozást is beleértve 

bemutatkozni, a munkavállaláshoz kapcsolódóan pedig egy egyszerű formanyomtatványt 

kitölteni. 

Cél, hogy a rendelkezésre álló 64 tanóra egység keretén belül egyrészt egy nyelvtani rendszerezés 

történjen meg a legalapvetőbb igeidők, segédigék, illetve az állásinterjúhoz kapcsolódóan a 

legalapvetőbb mondatszerkesztési eljárások elsajátítása révén. Majd erre építve történjen meg az 

idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesztés és az induktív nyelvtanulási készségfejlesztés 6 

alapvető, a mindennapi élethez kapcsolódó társalgási témakörön keresztül. Végül ezekre az 

ismertekre alapozva valósuljon meg a szakmájához kapcsolódó idegen nyelvi 

kompetenciafejlesztés. 

 

7.2.Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
Idegen nyelvek 

 

7.3.Témakörök 

7.3.1. Nyelvtani rendszerezés 1 6 óra 
A 8 órás nyelvtani rendszerezés alatt a tanulók a legalapvetőbb igeidőket átismétlik, illetve 

begyakorolják azokat, hogy munkavállaláshoz kapcsolódóan, hogy az állásinterjú során ne 

okozzon gondot a múltra, illetve a jövőre vonatkozó kérdések megértése, illetve az azokra 

adandó válaszok megfogalmazása. Továbbá alkalmas lesz a tanuló arra, hogy egy szakmai 

állásinterjún elhangzott kérdésekre összetett mondatokban legyen képes reagálni, helyesen 

használva az igeidő egyeztetést.  

Az igeidők helyes begyakorlása lehetővé teszi számára, hogy mint leendő munkavállaló 

képes legyen arra, hogy a munkaszerződésben megfogalmazott tartalmakat helyesen 

értelmezze, illetve a jövőbeli karrierlehetőségeket feltérképezze. A célként megfogalmazott 

idegen nyelvi magbiztosság csak az igeidők helyes használata révén fog megvalósulni. 

 

7.3.2. Nyelvtani rendszerezés 2 8 óra 
A 8 órás témakör során a diák a kérdésszerkesztés, a jelen, jövő és múlt idejű feltételes mód, 

illetve a módbeli segédigék (lehetőséget, kötelességet, szükségességet, tiltást kifejező) 

használatát eleveníti fel, amely révén idegen nyelven sokkal egzaktabb módon tud 

bemutatkozni szakmai és személyes vonatkozásban egyaránt. A segédigék 

jelentéstartalmának precíz és pontos ismerete alapján alkalmas lesz arra, hogy tudjon 

tájékozódni a munkahelyi és szabadidő lehetőségekről. Precízen meg tudja majd fogalmazni 

az állásinterjún idegen nyelven feltett kérdésekre a választ kihasználva a segédigék által 

biztosított nyelvi precizitás adta kereteket. A kérdésfeltevés alapvető szabályainak 

elsajátítása révén alkalmassá válik a diák arra, hogy egy munkahelyi állásinterjún megértse a 

feltett kérdéseket, illetve esetlegesen ő maga is tisztázó kérdéseket tudjon feltenni a 

munkahelyi meghallgatás során. A szórend, a prepozíciók és a kötőszavak pontos 

használatának elsajátításával olyan egyszerű mondatszerkesztési eljárások birtokába jut, 

amely által alkalmassá válik arra, hogy az állásinterjún elhangozott kérdésekre relevánsan 

tudjon felelni, illetve képes legyen tájékozódni a munkakörülményekről és lehetőségekről. 

 

7.3.3. Nyelvi készségfejlesztés 24 óra 
(Az induktív nyelvtanulási képesség és az idegen nyelvi asszociatív memória fejlesztése 

fonetikai készségfejlesztéssel kiegészítve) 
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A 24 órás nyelvi készségfejlesztő blokk során a diák rendszerezi az idegen nyelvi 

alapszókincshez kapcsolódó ismereteit. E szókincset alapul véve valósul meg az induktív 

nyelvtanulási képességfejlesztés és az idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesztés 6 alapvető 

társalgási témakör szavai, kifejezésein keresztül. Az induktív nyelvtanulási képesség által 

egy adott idegen nyelv struktúráját meghatározó szabályok kikövetkeztetésére lesz alkalmas 

a tanuló. Ahhoz, hogy a diák koherensen lássa a nyelvet, és ennek szellemében tudjon idegen 

nyelven reagálni, feltétlenül szükséges ennek a képességnek a minél tudatosabb fejlesztése. 

Ehhez szorosan kapcsolódik az idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesztés, ami az idegen 

nyelvű anyag megtanulásának képessége: képesség arra, hogy létrejöjjön a kapcsolat az 

ingerek (az anyanyelv szavai, kifejezése) és a válaszok (a célnyelv szavai és kifejezései) 

között. Mind a két fejlesztés hétköznapi társalgási témakörök elsajátítása során valósul meg.  

Az elsajátítandó témakörök: 

- személyes bemutatkozás 

- a munka világa 

- napi tevékenységek, aktivitás 

- lakás, ház 

- utazás,  

- étkezés   

Ezen a témakörön keresztül valósul meg a fonetikai dekódolási képességfejlesztés is, amely 

során a célnyelv legfontosabb fonetikai szabályaival ismerkedik meg a nyelvtanuló. 

 

7.3.4. Munkavállalói szókincs 24 óra 
A 24 órás szakmai nyelvi készségfejlesztés csak a 40 órás 3 alapozó témakör elsajátítása 

után lehetséges. Cél, hogy a témakör végére a diák folyékonyan tudjon bemutatkozni 

kifejezetten szakmai vonatkozással. Képes lesz a munkalehetőségeket feltérképezni a 

célnyelvi országban. Begyakorolja az alapadatokat tartalmazó formanyomtatvány kitöltését, 

illetve a szakmai önéletrajz és a motivációs levél megírásához szükséges rutint megszerzi. 

Elsajátítja azt a szakmai jellegű szókincset, ami alkalmassá teszi arra, hogy a 

munkalehetőségekről, munkakörülményekről tájékozódjon. A témakör tanulása során 

közvetlenül a szakmájára vonatkozó gyakran használt kifejezéseket sajátítja el. A 

munkaszerződések kulcskifejezéseinek elsajátítása és fordítása révén alkalmas lesz arra, 

hogy a leendő saját munkaszerződését, illetve munkaköri leírását lefordítsa és értelmezze. 

 

7.4.A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
Az órák kb. 50%-a egyszerű tanteremben történjen, egy másik fele pedig számítógépes tanterem, 

hiszen az oktatás egy jelentős részben digitális tananyag által támogatott formában zajlik. 

 

11721-16 Kozmetikus szakmai elmélet modul 

8. Szakmai ismeretek 2. tantárgy 109 óra 
heti 3,5 óra 

8.1.A tantárgy tanításának célja 
A Kozmetikus szakmai gyakorlat tantárgy megtanulásához szükséges elméleti alapok elsajátítása. 

 

8.2.Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
Közismereti biológia, Alkalmazott biológia, Anyagismeret 1. és 2., Kozmetikus szakmai 

gyakorlat 
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8.3.Témakörök 

8.3.1. Tartós szempilla-, és szemöldökfestés 3 óra 
A tartós szempilla-, szemöldökfestés jogi szabályozása 

A tartós szempilla-, szemöldökfestés menete, eszközei, anyagai, javallatai, ellenjavallatai 

A tartós szempilla-, szemöldökfestés bőr-, és szemészeti ártalmai 

Allergia, gyulladás ismétlése 

 

8.3.2. Bőrtípusok és kezelésük 12 óra 
Az alap-bőrtípusok és kozmetikai kezelésük: 

A normál bőr jellemzése, a többi alap-bőrtípus jellemzése a normál bőrtől való eltérés 

alapján 

Az alipikus (zsírhiányos) bőrtípusok és kozmetikai kezelésük 

A szeborreás (zsíros) bőrtípusok és kozmetikai kezelésük 

A dehidratált (mélyrétegi vízhiányos) bőrtípusok és kozmetikai kezelésük 

Kombinált bőrtípusok és kozmetikai kezelésük alapelvei 
 

8.3.3. Öregedő bőr és kezelése 24 óra 
Az öregedés folyamata, öregedés-elméletek 

A bőr öregedése, endogén és exogén öregedés 

Az idősödő bőrök típusai, jellemzésük 

Az idősödő bőrök kozmetikai kezelése, regeneráló és ránckezelések, kozmetikai 

újdonságok az öregedés ellen (legújabb hatóanyagok, készmaszkok és egyéb 

újdonságok) 

A klimax fogalma, élettani háttere és kozmetikai vonatkozásai 
 

8.3.4. Szervrendszerek zavarai 18 óra 
Szervrendszerek zavarai okozta kozmetikai hibák: a keringés szervrendszerének, az emésztő 

szervrendszernek, az ideg-, és hormonrendszernek zavaraiból eredő kozmetikai hibák részletes 

jellemzése, kezelhetőségük a kozmetikában 

 

8.3.5. Különböző bőrrendellenességek és kezelésük 27 óra 
Alap-bőrtípusokat kísérő leggyakoribb rendellenességek: 

A gyulladásra hajlamos, érzékeny bőrök jellemzése és kozmetikai kezelése 

A szederjességre hajlamos bőrök jellemzése és kozmetikai kezelése 

Pigmentfoltos bőrök jellemzése és kozmetikai kezelése 

A pubertás fogalma, élettani háttere és kozmetikai vonatkozásai 

Az aknék fogalma, fajtái, kozmetikában kezelhető aknék jellemzése 

Az aknés bőr kozmetikai kezelése 
 

8.3.6. Évszakok kozmetikai problémái és kezelésük 4 óra 
Évszakok kozmetikai problémái: 

Tavasszal jelentkező kóroki tényezők, és az ezekből eredő kozmetikai problémák és kezelésük 

Nyáron jelentkező kóroki tényezők, és az ezekből eredő kozmetikai problémák és 

kezelésük 

Ősszel jelentkező kóroki tényezők, és az ezekből eredő kozmetikai problémák és 

kezelésük 

Télen jelentkező kóroki tényezők, és az ezekből eredő kozmetikai problémák és 

kezelésük 
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8.3.7. Speciális kozmetikai eljárások 21 óra 
Férfi kozmetika 

Egyéb különleges kezelőeljárások (mélyhámlasztás, ayurveda stb.) 

Szemkezelések, nyak-, dekoltázskezelések 

Kéz-, és lábkezelések a kozmetikában 

Testkezelések a kozmetikában 
 

8.4.A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
Tanterem 

 

9. Anyagismeret 2. tantárgy 93 óra 
heti 3 óra 

9.1.A tantárgy tanításának célja 
A Kozmetikus szakmai gyakorlat elsajátításához szükséges anyagismereti alapok megtanulása. 

 

9.2.Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
Közismereti kémia, Alkalmazott kémia, Alkalmazott biológia, Szakmai ismeretek 1. és 2., 

Kozmetikus szakmai gyakorlat, Laboratóriumi gyakorlat 

 

9.3.Témakörök 

9.3.1. A szépítés kozmetikumai 3 óra 
A tartós szempilla-, és szemöldökfestés anyagai és jellemzésük 

A szempilla-, szemöldökfestéshez alkalmazott segédanyagok és jellemzésük 

A szempilla-göndörítés (szempilladauer) anyagai 

A szempilla-lifting anyagai 

A szempilla-hosszabbítás anyagai 

A tartós smink-készítéshez alkalmazott pigmentek 

 

9.3.2. Felpuhítás anyagai 3 óra 
A felpuhító kozmetikumok és fontosabb alkotórészeik jellemzése: 

- víz, ásványvizek, felpuhító arcvizek 

- szerves lúgok, lúgosan hidrolizáló sók, mint felpuhító anyagok 

- lipoaminosavak 
Gyógynövények általános jellemzése: főbb hatóanyag-csoportok, kivonás módjai, 

csoportosításuk bőrre gyakorolt hatás szerint 

Felpuhító gyógynövények, gyümölcsök, főzelékek 

 

9.3.3. Összehúzó anyagok 9 óra 
Az összehúzó kozmetikumok és fontosabb alkotórészeik jellemzése: 

- savak 

- savasan hidrolizáló sók 

- összehúzó pakolások poranyagai 
Összehúzó gyógynövények, gyümölcsök, főzelékek 

 

9.3.4. Nyugtató, gyulladáscsökkentő anyagok 9 óra 
Nyugtató, gyulladáscsökkentő kozmetikumok és fontosabb alkotórészeik jellemzése: 

- redukáló anyagok 

- gyulladás-gátló adszorbensek 

- gyulladás-gátló bevonó-szerek 
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- gyulladás-csökkentő bőrpuhítók 

- összehúzó hatású gyulladás-gátlók 

- gyulladáscsökkentő vitaminok 
Nyugtató, gyulladáscsökkentő gyógynövények, gyümölcsök, főzelékek 

 

9.3.5. Faggyúmirigy működést csökkentő anyagok 12 óra 
Szeborreás, aknés bőrök kezelésére szolgáló anyagok 

Hagyományos szeborrea-ellenes anyagok 

Korszerű szeborrea-ellenes anyagok: gyógynövényekből kivont új szeborre-ellenes 

anyagok, bioaktív lipidek, stb. 

 

9.3.6. A bőr javítómechanizmusát segítő-, serkentő-, gátló anyagok 21 óra 
A hatóanyagok bőrbejutásának módjai 

Kozmetikában alkalmazható „hibajavítók‖ 

Serkentő és gátló anyagok 

A bőr oxigenizálása 

Antioxidánsok 

Az arany kozmetikai alkalmazása 

Legújabb hatóanyagok a kozmetikában: például intelligens sejtek, friss sejtek, őssejtek, 

„védett‖ molekulák, algák, iszapok egyéb anyagok 

A testkezelés legkorszerűbb hatóanyagai: például gyömbér, fahéj, csokoládé, egyéb 

anyagok 

Anyagcsere-, vérbőségfokozó gyógynövények, gyümölcsök, főzelékek 

Hámképző gyógynövények, gyümölcsök, főzelékek 

Vitaminok 

 

9.3.7. Regeneráló, ránctalanító anyagok 18 óra 
Regeneráló hatóanyagok: a bőr hiányzó anyagait pótló anyagok, antioxidáns anyagok, stb. 

A ránctalanító anyagok fajtái, hatásmechanizmusai, jellemzésük: izomlazító és „feltöltő‖ 

hatóanyagok 

A sejt anyagai, mint regeneráló anyagok 

Aminosavak, fehérjék: 

- aminosavak és oligopeptidek kozmetikai jelentősége 

- fehérjék jellemzői, kozmetikai jelentőségük 

- nukleinsavak és származékaik 

- a DNS kozmetikai szerepe 
A sejtek energiát adó anyagai: szénhidrátok, lipidek 

- monoszacharidok kozmetikai jelentősége 

- diszacharidok kozmetikai jelentősége 

- poliszacharidok kozmetikai jelentősége 

- növényi eredetű nyákanyagok 

- mesterséges poliszacharidok a bőrápolás szolgálatában 

- lipidek kozmetikai jelentősége 
Regeneráló gyógynövények, gyümölcsök, főzelékek 

 

9.3.8. Pigment-rendellenességek kezelésére alkalmas anyagok 9 óra 
A festékképzés folyamata, beavatkozás a festékképzés folyamatába különböző 

hatóanyagokkal 

Fényvédő anyagok 
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A melaninszintézis gátlásának lehetőségei: inhibitorok 

Halványító anyagok 

Pigmentációt csökkentő növényi kivonatok 

 

9.3.9. Illatosító anyagok, aromaterápia anyagai 6 óra 
Illatósítók anyagai, bőrre gyakorolt hatásuk 

Illatósító anyagok csoportosítása és rövid jellemzésük 

Aromaterápia a kozmetikában 

 

9.3.10. Konzerválószerek 3 óra 
Kozmetikumok összetétele, állandó és változó összetevők, a konzerválószerek helye a 

kozmetikumokban, a konzerválás célja, veszélyei 

Konzerválószerek fajtái, hatásmechanizmusok, különböző konzerválószerek jellemző 

konzerválószerei 

Penészedésgátlók 

Erjedés-, és rothadásgátlók 

Avasodásgátlók 

 

9.4.A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
Tanterem 

 

 

11722-16 Elektrokozmetika modul 

 

10. Elektrokozmetika tantárgy 62 óra 
heti 2 óra 

10.1. A tantárgy tanításának célja 
Elektrokozmetikai készülékek alkalmazásához szükséges elméleti ismeretek elsajátítása. 

 

10.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
Alkalmazott biológia, Alkalmazott kémia, Szakmai ismeretek, Elektrokozmetika gyakorlat, 

Kozmetikus szakmai gyakorlat, Speciális kozmetikai eljárások gyakorlat 

 

10.3. Témakörök 

10.3.1. Elektrokozmetikai alapismeretek 14 óra 
Érintésvédelem, az elektrokozmetikai készülékek biztonságos, balesetmentes alkalmazásának 

szabályai 

Elektrokomzetikai készülékek alkalmazásával kapcsolatos hazai és nemzetközi szabályok 

ismerete 

Elektrokozmetikai alapfogalmak: töltés, elektron, ion, elektrolit, áram, áramkör, pólus, vezetők 

(elsőfajú, másodfajú), félvezetők, szigetelők, feszültség, áramerősség, ellenállás, egyenáram 

váltóáram, frekvencia, periódus, koherens-inkoherens, monokromatikus-polikromatikus, 

rádiofrekvencia, elektroporáció 

Hatóanyag-bevitel elektrokozmetikai készülékekkel, a hatóanyag-bejuttatásának akadályai, 

illetve lehetőségei 

Elektródák fogalma, fajtái 

Elektromágneses sugárzás, elektromágneses spektrum kozmetikai alkalmazásának lehetőségei 
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Mágnesterápia alkalmazása a kozmetikában, elektromágneses kölcsönhatás 

A napfény kozmetikai alkalmazásának lehetőségei, valamint fényterápia alkalmazásának 

elméleti vonatkozásai 

A napfény (természetes fény) felosztása sugártartomány szerint, dózis fogalma és fajtái 

Látható fény színei, kozmetikai hatása, alkalmazási területei 

Infrasugarak jellemzői, felosztása, élettani hatásai 

Az UV-sugarak jellemzői, felosztása, élettani és kozmetikai hatásai, a Fitzpatrick skála 

Elektrokozmetikai készülékekkel végzett testkezelések: a cellulit fogalma, kialakulásának okai, 

kezelése, stádiumai, nyirokkeringés, a nyirok összetétele 

Direkt és indirekt elektrokozmetikai készülékek csoportosítása 

Elektrokozmetikai gépek felosztása 

 

10.3.2. Indirekt elektrokozmetikai eljárások 22 óra 
Mechanikai energiával működő készülékek: vibrációs masszírozók, oxigén gépek, részletesen a 

frimátor működése, javallatai, ellenjavallatai 

Abráziós készülékek fajtái, működésük, használatuk javallatai, ellenjavallatai 
Pulzáló gépi vákuum masszázs hatásai, alkalmazása a kozmetikában 

A víz külső hatásai: fizikai, kémiai, biológiai 

Hidroterápia (gőzölők, vapozonok, zuhanyok, fürdők, szauna, vízsugár masszázs) 

Diagnosztikai eszközök, készülékek működése (alfa-kamera, wood lámpa stb), 

alkalmazása, röviden az UV-sugárzókról, UV-fény felosztása, hatásai, dózis fogalma, 

Fitzpatrick táblázat és alkalmazási területei 

Fototerápia: Bioptron lámpa, lézerfény kozmetikai felhasználása a tartós szőrtelenítésen 

kívül (hideg lézer), fotorejuvenáció, fototermolízis 

Fototerápia: Az IPL készülék működése, kozmetikai javallatai, ellenjavallatai 

Fototerápia: szolárium 

Fototerápia: Infrasugarakkal működő gépek (infra kabin, mélymeleg terápia) 

Fonoterápia: ultrahang fogalma, jellemzői, élettani szerepe, kozmetikai felhasználása, 

ultrahang készülékek csoportosítása, fajtái 

Thermoterápia: termoálarc, kesztyűk, lábzsákok, hőpaplan, hővasaló, paraffinmelegítő 

Thermoterápia: szaunák, mélymeleg terápia 

Krioterápia: hidegvasaló, krioterápiás készülékek, fagyasztás 

Kozmetikában alkalmazott nem terápiás jellegű, kiegészítő készülékek: sterilizáló 

boksz, Wood-lámpa, kozmetikai diagnosztikai készülékek, gyantamelegítő, 

paraffinmelegítő készülék, stb. 
 

10.3.3. Direkt elektrokozmetikai eljárások 26 óra 

Kis-, és középfrekvencián működő direkt elektrokozmetikai gépek: az egyenáram és az 

egyenárammal működő (galván) készülékek működési elve, hatásmechanizmusa 

Galván-készülékek kozmetikai alkalmazásának lehetőségei, célja, szervezetünkre, 

kiemelten a bőrre gyakorolt hatásai 

Az elektródák típusai, tulajdonságai, a köztianyag jelentősége a kezelés során, 

különböző polaritású hatóanyagok bevitele iontoforézis készülékkel 

Az iontoforézis során zajló biofizikai és biokémiai jelenségek: ionvándorlás, 

elektroforézis, elektroozmózis 

Az iontoforézis javallatai és ellenjavallatai 

A dezinkrusztáció fogalma, a művelethez használható oldatok, alkalmazási területe, 

javallatai és ellenjavallatai, a kezelés menete 

Az interferencia és a lebegő áram fogalma 
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Az elektródák felhelyezésének szabályai 

A különböző frekvencia tartományok izmokra gyakorolt hatásai 

Az interferenciás kezelések előnyei és hátrányai, a kezelés menete, javallatai és 

ellenjavallatai 

Az ingeráram és szelektív ingeráram fogalma 

Szelektív ingeráram jellemzői, kozmetikai hatásai 

Az elektródák felhelyezésének szabályai 

A szelektív ingerárammal végzett kezelések előnyei és hátrányai, a kezelés menete 

Az interferenciával és a szelektív ingerárammal végzett kezelések összehasonlítása 

A kezelési idő betartásának jelentősége a kezelés eredményessége szempontjából 

Nagy frekvencián működő gépek: a Vio működési elve, hatásmechanizmusa, bőrre 

gyakorolt hatása, alkalmazása 

A Vio javallatai, ellenjavallatai 
Az epilálás elméleti alapjai: A szőrszálak növekedésének szakaszai, és ennek jelentősége a 

tartós szőrtelenítő eljárások során 

A tűs epiláló készülékek működési elve, hatásmechanizmusuk 

A tűs epiláló készülékek fajtái, kiemelten a diatermiás epiláló gépek, az epilálás menete, 

az elő és utókezelés jelentősége, javallatai, ellenjavallatai 

Egyéb nagyfrekvenciás gépek: Diatermiás epiláló gépek, tűs epiláló készülékek fajtái, 

az epilálás menete, javallatai, ellenjavallatai 

Az illesztékek és elektródák tárolásának, tisztán tartásának és fertőtlenítésének szabályai 
 

 

10.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
Tanterem 

 

11724-16 Kozmetikus marketing modul 

8. Kozmetikus marketing tantárgy 31 óra 
heti 1 óra 

 

8.1. A tantárgy tanításának célja 
A piacgazdasághoz alkalmazkodva a korszerű üzleti, marketing és gazdasági gondolkodásmód 

kialakítása. Az ehhez tartozó eszközök elméleti ismertetése, gyakorlati alkalmazásuk bemutatása, 

azok működtetésének elsajátítása. A marketingtudomány értelmezése a professzionáliskozmetikai 

piac releváns igényei szerint. 

 

8.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
Munkavédelem és marketing, Kozmetikus szakmai gyakorlat 

 

8.3. Témakörök 

8.3.1. Árképzés alapjai 6 óra 
Az árképzés alapvetően befolyásolja a vállalkozás működését. E témakör segítségével a 

kozmetikus tanuló átlátja azokat az alapokat, amelyek révén későbbi üzletében megfelelő 

információk birtokában alakítja ki az árakat. 

Az árképzés hatása a vállalkozásra. Az ár, mint egyetlen jövedelemtermelő elem. A fedezeti 

pont, az árképzés hatása a fedezeti pontra (árszínvonal, árengedmények és kibocsátás 

kapcsolata). 
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A vevő és az ár, pszichológiai alapok. Szükséglet és igény kapcsolata az árral és az árképzéssel. 

Monopolhelyzet árképzés tekintetében. 

Állandó-változó költségek jellemzői, példái. A költség, mint a vállalkozás profitjához szükséges 

ráfordítás. Raktárkészlet tőkeköltségének egyszerű, érthető bemutatása. A beruházások (pl. 

gépbeszerzés) megtérülésének egyszerű, a tanulók által érthető bemutatása (az NPV alapjaira 

építve) 

Árképzési módok, ártípusok, a kozmetikákban alkalmazható speciális módszerek bemutatása 

(pl. árucsoportos árak, stb.) 

A százalékszámítás jelentősége az árképzésben, alapok, a százalékszámítás és a bázis 

(százalékalap) kapcsolata, százalékérték meghatározása a százalékalap viszonylatában (―alulról-

felülről‖történő százalékszámítás, értelmezési hibák, ezzel kapcsolatos veszélyek az 

árképzésben. 

Az árengedmények lényege, hatásuk a fedezeti pontra, az árengedmény és a 

mennyiségkapcsolata. Az árengedmények hatásainak táblázatos levezetése. A veszélyek 

(üzletmenet, jövedelmezőség és marketing tekintetében) és az előnyök. 

 

8.3.2. Értékesítés 6 óra 
A kozmetikai értékesítés a speciális viszony miatt speciális helyzetbe hozza mind a vevőt, mind 

az eladót. Az értékesítés alapjai ezt a helyzetet veszik alapul, lényegében nem téve különbséget 

szolgáltatás és készítmény értékesítése között. 

Problémamegoldó értékesítés, személyi feltételek: termék- és szolgáltatásismeret, az 

üzletfilozófiával való azonosulás, stb. Tárgyi feltételek: árukészlet (áru elérhetősége), 

környezet, fizetési lehetőségek (bankkártya olvasó, stb.) 

Az impulzusvásárlás lényege, gyakorisága, különös esetei. A tervezett vásárlás/újravásárlással 

szembeni különbségek. Vásárlás utáni disszonancia és a helyzet kezelése. 

A vásárlói motivációk jelentősége a személyes értékesítés folyamán. Online értékesítés és 

személyes értékesítés közötti különbségek. Kérdéstípusok.  

A vásárlásösztönzés lényege. A kozmetikai vásárlásösztönzés lehetséges eszközei (pl. 

törzsvásárlói kártya, mennyiségi kedvezmény kártya, ajándékok, stb.) 

Az eladás során zajló érvelési folyamat. Jellemzők-előnyök. 

 

Fogyasztóvédelmi alapismeretek: 2 óra 

Alapfogalmak: tudatos fogyasztó: tudatos (kritikus) fogyasztó: olyan tájékozott, megfontolt 

fogyasztó, aki rendelkezik vonzónak tűnő reklám és marketinghatások hátrányaira vonatkozó 

felismerés készségével, jellemzi a valós fogyasztói szükségletek folyamatos megléte, továbbá a 

felmerülő fogyasztói problémák megértésének és megoldásának a képessége. 

o Fogyasztó (Fgytv. 2. § a) pont) 

o Vállalkozás (Fgytv. 2. § b) pont) 

o Termék és szolgáltatás (Fgytv. 2. § f) és g) pont) 

o Eladási ár és egységár (Fgytv. 2. § m) és n) pont) 
Az ár feltüntetése (feltüntetés módja, több ár feltüntetése, Fgytv. 14. §) 

Gyermek- és fiatalkorúak védelmét szolgáló előírások (alkohol, dohánytermék, szexuális 

termék kiszolgálásának tilalma, Fgytv. 16/A. §) 

Panaszkezelés, ügyfélszolgálat (panasztételi lehetőségek, szóbeli, írásbeli panasz, jegyzőkönyv 

felvétele, válaszadás módja és ideje, Fgytv. 17/A. §) 

Békéltető testület (alternatív vitarendezés lényege, fogalma, feladatai, Fgytv. 2. § o) pont és 

18. §) 
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Fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek (fogalma, feladatai, Fgytv. 2. § e) pont és 

45. §) 

Piacfelügyeleti alapfogalmak  

o Biztonságos termék (Pftv. 2. § 1. pont) 

o CE megfelelőségi jelölés (Pftv. 2. § 2. pont és 6. §) 
Kereskedelmi törvény fogyasztóvédelmi rendelkezései 

o Méret, súly, használhatóság ellenőrzése [Kertv. 5. § (2) bekezdés] 

o Vásárlók könyve vezetése [Kertv. 5. § (4) bekezdés] 

o Üzlet nyitvatartásáról szóló tájékoztatás [Kertv. 6. § (2) bekezdés b) pont] 

o üzlethelyiségen kívüli és távollevők közötti ügyletekhez (e-kereskedelemhez) 

kapcsolódó fogyasztóvédelmi előírások [kötelező tájékoztatás, elállási jog, 

45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 11. §, 20. §] 
Szavatosságra és jótállásra vonatkozó tudnivalók 

Kellékszavatosság (fogalom, Ptk. 6:159.§-6:167. §) 

Jótállás (fogalom, Ptk. 6:171.§-6:173. §) 

o egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállás [értékhatár, jótállási 

idő, érintett termékek, 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet 2. §, 3. §, melléket] 

o egyes javító-karbantartó szolgáltatásokra vonatkozó kötelező jótállás [értékhatár, 

jótállási idő, érintett szolgáltatások, 249/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelet 1. §, 

melléket] 

o szavatossági, jótállási igények intézése [jegyzőkönyv, kijavítás vagy kicserélés 

ideje, 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet 4. §, 5. § ] 
A tananyagban szereplő jogszabályok 

o A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fgytv.) 

o A termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXVIII. törvény (Pftv.) 

o A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény (Kertv.) 

o A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)  

o A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 

45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 

o Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 

151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet 

o Az egyes javító-karbantartó szolgáltatásokra vonatkozó kötelező jótállásról szóló 

249/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelet 
A fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó 

szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) 

NGM rendelet 

 

8.3.3. Kozmetikus szakmai kommunikációja 8 óra 
A témakör célja, hogy elsajátítása révén a kozmetikus későbbi üzletében 

professzionáliskommunikáció segítse a sikeres működést, az árbevételi és eredménytervek 

megvalósulását. 

Kommunikációs alapok, a kommunikációs folyamat megoszlása. A szakmai 

kommunikációlényege a kozmetikában, a szakmai kommunikáció céljai. Tegeződés-magázódás. 

Kommunikáció személyesen és írásban: megértés, fogalmazás, idegen szavak használata, 

formák, szabályok, helyesírás. Hírlevelek küldése, időzítésük, formái. 

Kommunikáció telefonban: hanghordozás, értelmezés folyamata, szabályok. A tegeződés-

magázódás különös esetei (újvendég, régi vendég). 

Kommunikáció weboldalon: nyelvezet, tartalom nagysága, minősége. Fotók szabályai 

(portré, üzletfotó, stb.) 
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Felkészülés a kifogásokra, kommunikáció a kifogáskezelés során. A kifogástípusok felismerése, 

ennek megfelelő érvelés. 

Áremelés kommunikálása: írásban - szóban. Az áremelés kommunikációjának üzleti támogatása 

(pl. lehetőség az áremelés előtti szolgáltatás-igénybevételre a régi áron, stb.) 

Árlista, mint kommunikációs eszköz: Külalak, tartalom (idegen kifejezések, stb.), 

értelmezhetőség, vendég-centrikus megközelítés. 

Kezelések-készítmények az árlistán. 
 

8.3.4. Weboldal, Facebook működésének alapjai, Google adwords 11 óra 
Az online jelenlét fontossága az üzlet fejlődése érdekében megkérdőjelezhetetlen. A 

témakörrévén a tanuló bepillantást kap a fő online tevékenységekbe. 

Weboldal: Domain nevek, üzleti jelentőségek, jelenlegi trendek, tipográfiai alapok a weben (pl. 

szemkamerás vizsgálatok, stb.) A weboldal létrehozásának, fenntartásának költségei. Weboldal 

grafikai alapszabályai (színek, grafikai elemek) Weboldal fenntartásának alapvető 

követelményei (pl. frissítés, elérhetőség, nyelv-nyelvezet). Statisztikák jelentősége. Egyszerű 

szerkesztő felületek használata. 

Facebook: Lényege, használata személyként és vállalkozásként. Hirdetési lehetőségek, 

költségek, célzási lehetőségek és technikák, földrajzi, demográfiai és egyéb szűrési lehetőségek. 

Landing page fogalma. Oldalak létrehozása, törlése. Kommunikáció a facebook-on. Hirdetés 

létrehozása, kampány létrehozása. 

Google adwords: Statisztika, hirdetési lehetőségek, kulcsszavak, SEO, konverzió, dinamikus 

remarketing. A Google Adwords jelentősége egy kozmetika tekintetében.  

 

 

8.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
Tanterem 

 

GYAKORLAT 

11720-16 Kozmetikus szakmai gyakorlat modul 

9. Kozmetikus szakmai gyakorlat tantárgy 527 óra 
heti 17 óra 

9.1. A tantárgy tanításának célja 
A kozmetikus szakképesítéshez szükséges gyakorlati ismeretek elsajátítása: vendégfogadás, 

masszázs, szőrnövési rendellenességek kezelése, sminkelméleti alapok és technikák elsajátítása, 

szemöldökigazítás, tartós szempilla-, szemöldökfestés, diagnosztizálási ismeretek, alap-, és 

kombinált bőrtípusok, kozmetikus által kezelhető rendellenességek kezelés, tanácsadás. 

 

9.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
Alkalmazott biológia, Alkalmazott kémia, Szakmai ismeretek, Anyagismeret, Elektrokozmetika, 

Elektrokozmetika gyakorlat, Speciális kozmetikai eljárások gyakorlat 

 

9.3. Témakörök 

9.3.1. Kendőzés, szemöldökigazítás 36 óra 
Színelméleti ismeretek gyakorlati alkalmazása 

A bőr előkészítése smink-készítéshez 
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A kendőzés alaplépései, eszközei, anyagai, felhasználásuk helyes sorrendje 

Arctípusok: kerek, ovális, hosszúkás, szív, egyéb 

Az arc alkati sajátosságai és korrigálásuk 

Évszakok szerinti vendégtípusok 

Hideg és meleg színek fontossága, ezek keverésének helyes aránya 

Sötét és világos tónusok, fényes és matt színek optikai hatásának alkalmazása 

Alapozók és korrektorok használata az arc hibáinak korrigálásában 

Szemek és száj állása, formája és ezek figyelembe vételével történő smink kialakítása 

A szemöldök ívek fajtái, rajzolása különböző eszközökkel 

Szemöldökforma korrigálása smink-technikai eszközökkel 

A pirosítók fajtái, felhelyezésének szabályai és gyakorlati alkalmazásuk 

Nappali smink készítése 

Alkalmi sminkek fajtái, készítésük menete 

Tincses és soros műszempilla felhelyezése 

Az arcformához illő, ideális szemöldökforma kialakítása csipesszel, gyantával, vagy 

egyéb technikával 

Szemöldökigazítás a már kialakított formának a megtartásával, a felesleges szálak 

eltávolításával 

Árkalkuláció készítése a szolgáltatáshoz 
 

9.3.2. Szőrnövési rendellenességek kezelése 18 óra 
Diagnózis készítése a szőrnövési rendellenességek kezeléséhez 

Szőrnövési rendellenességek elő-, és utókezelése 

Szőrnövési rendellenességek kezelése: csipeszeléssel és gyantázással minden testtájon 

Szőrtelenítés utókezelése, tanácsadás otthoni ápolásra 

Szőrnövési rendellenességek kezelése szőkítéssel 

Szőrnövési rendellenességek kezelése a legújabb technikákkal: cukorpaszta, 

mézemulzió stb. 

Árkalkuláció készítése a szolgáltatáshoz 
 

9.3.3. Masszázs, testmasszázs 61 óra 
A kéz előkészítése masszázshoz, a masszázs szabályai, erőssége, ritmusa, a klasszikus iskola 

masszázs fogásai, masszázsfogások gyakorlása 

A kezelendő bőrfelület letisztítása, tonizálása 

Alap-bőrtípusok, jelentőségük a masszázs szempontjából 

A bőrtípusnak megfelelő masszázskrém kiválasztása 

Alap-testmasszázs fogásai 

Egyéb masszázsfajták a kozmetikában 

Testmasszázs technikák: az iskolamasszázs fogások alkalmazása különböző 

testtájakon, a svédmasszázs alapjai 

Árkalkuláció készítése a szolgáltatáshoz 

 

9.3.4. Diagnosztizálás, bőrtípusok jellemzése 41 óra 
Diagnosztizálás objektív és szubjektív tünetek alapján, (a bőr színe, fénye, tapintása, 

rugalmassága, pórusai, komedói, egyéb: ráncok, értágulatok stb.) faggyútermelés, 

szaruképzés, hidratáció, izomtónus, keringési-, pigment-, szőrnövési rendellenességek 

Név szerinti diagnosztizáló lap/vendégkártya készítése: személyes adatok, 

elérhetőségek, előzetes kórkép megállapítása kikérdezéssel 

Kezelhető és nem kezelhető elváltozások felismerése 

Alap-bőrtípusok jellemzése: normál, szeborreás, alipikus, dehidratált bőrtípusok 
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Diagnosztizálás (arc-, nyak-, dekoltázs) gyakorlása: az eddig tanult ismeretek 

felhasználásával; kizáró okok megállapítása a szolgáltatás szempontjából; alap-

bőrtípus meghatározása; elváltozások kategóriába sorolása; lanugo szálak, a szőr 

vizsgálata, állapota, jellemzői; diagnosztikai lap kitöltésének gyakorlása stb. 
 

9.3.5. Elemi elváltozások, kozmetikai rendellenességek, szövetszaporulatok 36 óra 
Rendellenességek felismerése és jellemzésük: szaruképzési, pigment, verejték, keringési, 

faggyú, hidratáció, szőrnövési  

Hajrendellenességek felismerése és tanácsadás 

Szervrendszerek zavarai által keletkező kozmetikai hibák felismerése 

Elemi elváltozások felismerése és ismerete 

Szövetszaporulatok felismerése és ismerete 
 

 

9.3.6. Tartós szempilla-, szemöldökfestés 42 óra 
Bőrpróba, kontra-indikációk kizárása 

Eszközök fertőtlenítése 

Festőkönyv, vendégkártya kitöltése 

Megfelelő anyagok és eszközök kiválasztása, előkészítése a festéshez 

Megfelelő méretű és anyagú alátét készítése 

Szempilla - szemöldök festés gyakorlása hintőporral kikevert vízzel, majd vízzel, majd 

hidrogén-peroxiddal kikevert festékkel a higiéniai szabályok betartásával 

Szükség esetén bórvizes vattakorong felhelyezése a szemekre 

Szempilla-, és szemöldökfestés szakszerű lemosása         

A lemosás előtt a bórvizes szemöblögetés előkészítése, a bórvizes szemöblögetés 

szakszerű elvégzése 

Szükség esetén szemcsepp, vagy nyugtató szempakolás alkalmazása 

Szemöldökigazítás csipesszel, gyantával 

Szempilladauer 

Szempilla lifting 

Szempilla-hosszabbítási technikák 

Árkalkuláció készítése a szolgáltatáshoz 
 

9.3.7. Alap-bőrtípusok és kezelésük, kozmetikai rendellenességek és kezelésük119 óra 
Diagnosztizálás objektív és szubjektív tünetek alapján, (a bőr színe, fénye, tapintása, 

rugalmassága, pórusai, komedói, egyéb: ráncok, értágulatok stb.) faggyútermelés, 

szaruképzés, hidratáció, izomtónus, keringési-, szőrnövési-, pigment rendellenességek 

Név szerinti diagnosztizáló lap/vendégkártya készítése 

Kezelhető és nem kezelhető elváltozások felismerése 

Szaruképzései rendellenességek felismerése, a kozmetikus által kezelhető rendellenességek 

kezelése, tanácsadás 

Elemi elváltozások felismerése 

Szövetszaporulatok felismerése  

Meghatározza a kezelés célját, alapelveit, a műveletek optimális sorrendjét 

Normál bőrtípus és kozmetikai kezelése 

Szeborreás bőrtípusok és kozmetikai kezelése, tanácsadás 

Alipikus bőrtípusok és kozmetikai kezelése, tanácsadás 

Dehidratált bőrtípusok és kozmetikai kezelése, tanácsadás 
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Letisztítás, peelingezés, tonizálás, masszázs, felpuhítás, tisztítás, fertőtlenítés, nyugtató, 

összehúzó- és tápláló pakolások felhelyezése helyspecifikusan 

Tanácsadás arc házi ápolására vonatkozóan 

A házi ápoláshoz szükséges anyagok kozmetikai értékesítése a kezelés végén marketing 

tanulmányok alkalmazásával 

Hajrendellenességek felismerése és tanácsadás 

Verejtékrendellenességek felismerése, kozmetikus által kezelhetőkre vonatkozótanácsadás 

Szervrendszerek zavarai által keletkező kozmetikai hibák felismerése, a kozmetikus által 

kezelhetők kezelése, tanácsadás 

Árkalkuláció készítése a kezeléshez 

 

9.3.8. Kombinált bőrtípusok és kezelésük 138 óra 
Kombinált bőrtípusok jellemzése és kozmetikai kezelése, tanácsadás 

Alap-bőrtípusokat kísérő leggyakoribb rendellenességek: 

Gyulladásra hajlamos érzékeny; érzékeny; valamint szederjességre hajlamos bőrök jellemzése 

és kozmetikai kezelése, tanácsadás 

Pigment-rendellenességek felismerése, kozmetikai kezelése, tanácsadás az otthoni ápolására 

Pigmentfoltos bőrök jellemzése és kozmetikai kezelése, tanácsadás 

Aknés bőrök jellemzése, kozmetikában kezelhető fajtái és azok kezelése, tanácsadás 

Klimax és pubertás jellemzése és rendellenességei, kozmetikai kezelhetőségük 

Letisztítás, peelingezés, tonizálás, masszázs, felpuhítás, tisztítás, fertőtlenítés, nyugtató, 

összehúzó- és tápláló pakolások felhelyezése helyspecifikusan 

Tanácsadás arc házi ápolására vonatkozóan 

A házi ápoláshoz szükséges anyagok kozmetikai értékesítése a kezelés végén marketing 

tanulmányok alkalmazásával 

Árkalkuláció készítése a kezeléshez 

 

9.3.9. Különleges sminkek, tincses és soros műszempilla-technikák 36 óra 
Különleges sminkek fajtái, készítésük menete, kiegészítők alkalmazásával és anélkül 

Alkalmi sminkek készítése, kiegészítők alkalmazása: tincses és soros műszempilla, 

strasszok, csillámok, stb. használata 

Legújabb smink-technikák elsajátítása: air brush, stb. 

Szálankénti műszempilla-technikák megismerése 

Árkalkuláció készítése a szolgáltatáshoz 

 

9.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
Tanműhely, vagy 11., 12., és 13./14. évfolyamon gazdálkodó szervezet 

 

11722-16 Elektrokozmetika modul 

10. Elektrokozmetika gyakorlat tantárgy 31 óra 
heti 1 óra 

 

10.1. A tantárgy tanításának célja 
Elektrokozmetikai alapismeretek elsajátítása, munka-, és balesetvédelem a készülékek használata 

során, a kozmetikában használatos gépek gyakorlati alkalmazása. 
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10.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
Alkalmazott biológia, Alkalmazott kémia, Elektrokozmetika, Szakmai ismeretek, Kozmetikus 

szakmai gyakorlat 

 

10.3. Témakörök 

10.3.1. Érintésvédelem, balesetvédelem 3 óra 
Munkavédelmi feladatok az elektrokozmetikai készülékek alkalmazása során. Baleset-

elhárítás, valamint balesetvédelem a gépek használata közben 

Az érintésvédelem fogalma, jelentősége a gyakorlatban 

Az elektrokozmetikai készülékek biztonságos, balesetmentes alkalmazásának szabályai  

A biztonságos munkavégzés személyi és tárgyi feltételei 
A készülékek alkalmazása közben lehetséges veszélyforrások ismerete 

Egyéni védőfelszerelések az elektrokozmetikai készülékek alkalmazása közben 

A kozmetikus és a vendég védelme, a vendég előkészítése az elektrokozmetikai kezeléshez, 

kontraindikációk kizárása 

Elsősegélynyújtás elektromos áram okozta sérülés esetén  

Direkt és indirekt elektrokozmetikai eljárások elkülönítése, a különböző módon működő 

gépek megkülönböztetése 

 

10.3.2. Alapismeretek, dokumentáció 2 óra 
Elektrokozmetikai készülékekkel kapcsolatos hazai és nemzetközi előírások 

Nyilatkozat készítése és alkalmazása a különleges és az elektrokozmetikai kezelésekhez 

Elektrokozmetikai készülékekkel végzett kezelések dokumentálása: gépekkel kapcsolatos 

dokumentáció, vendégek kezelésével kapcsolatos dokumentáció 

 

10.3.3. Indirekt elektrokozmetikai eljárások 12 óra 
Indirekt elektrokozmetikai készülékek jellemzői és fajtái  

Frimator alkalmazása, vibrációs masszírozók alkalmazásának ismerete, indikációk és 

kontraindikációk 

Diagnosztikai készülékek működésének ismerete, legalább egy diagnosztikai berendezés 

alkalmazása 

Abráziós készülékek működésének lényege, kozmetikai alkalmazásuk, mikrodermabrázió, 

vagy hidroabrázió alkalmazása, indikációk, kontraindikációk, hidrodermabrázió működési 

elve 

Gyantamelegítők, paraffinmelegítők alkalmazása a kozmetikában 

Gőzölők, vaposonok alkalmazása a kozmetikában 

Ultrahang gépek alkalmazása, működésük elvei, hatásai, indikációk, kontraindikációk 

A napfény felosztása, látható fény, UV-sugarak, infrasugarak kozmetikai jelentősége 

Bioptron és Activelight lámpa alkalmazásának lehetőségei a kozmetikában 

Lézerfénnyel működő gépek alkalmazása a kozmetikában (soft lézer, hideg lézer) 

Egyéb fototerápiás gépek alkalmazása a kozmetikában: szolárium, fotorejuvenációIPL 

készülékkel 

Indirekt epilálás: fototerápiával történő epilálás, fototermolízis, a kezelés menete, javallatai, 

ellenjavallatai, utókezelés 

Infrasugarakkal működő elektrokozmetikai berendezések kozmetikai alkalmazása 

Szaunák működésének elvei, mélymeleg terápia kozmetikai alkalmazása 



 

720 

 

Kozmetikában alkalmazott nem terápiás jellegű, kiegészítő készülékek: sterilizáló boksz, 

Wood-lámpa, kozmetikai diagnosztikai készülékek, gyantamelegítő, paraffinmelegítő 

készülék, stb. 

 

10.3.4. Direkt elektrokozmetikai eljárások 14 óra 
Direkt elektrokozmetikai készülékek jellemzői és fajtái 

Iontoforézis kozmetikai alkalmazásának menete, működésének elvei, hatásai, 

indikációk, kontraindikációk 

Alkalmazott elektródák, az elektródák szabályos felhelyezésének módja 

Interferencia áram kozmetikai alkalmazásának módjai, indikációi, kontraindikációi 

Az elektródák felhelyezésének szabályai interferenciás készülék alkalmazása során 

Szelektív ingeráram jellemzői, kozmetikai alkalmazásának módjai, indikációi, 

kontraindikációi 

Az elektródák felhelyezésének szabályai szelektív ingerárammal működő készülék 

alkalmazása során 

Iontoforézis során alkalmazható hatóanyagok, megfelelő polaritásuk kiválasztása, a 

hatóanyag bőrbejuttatásának akadályai és lehetőségei, dezinkrusztáció a gyakorlatban 

Vio működésének elve, indikációi, kontraindikációi, alkalmazása a kozmetikában 

Epiláló gépek működésének ismerete, direkt epiláló készülékek fajtái, működésének 

elvei, hatásai, indikációk, kontraindikációk 

A direkt epilálás menete, pontos dokumentáció készítése a kezelésekről 
 

 

10.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
Tanműhely vagy elektrokozmetikai készülékeket gyártó/forgalmazó cég vagy gazdálkodó 

szervezet 

 

11723-16 Speciális kozmetikai eljárások modul 

11. Speciális kozmetikai eljárások gyakorlat tantárgy 31 óra 
 

heti 1 óra 

 

11.1. A tantárgy tanításának célja 
A kozmetikai tevékenység során alkalmazott legújabb eljárások, módszerek, anyagok 

alkalmazása a gyakorlatban. 

 

11.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
Alkalmazott biológia, Szakmai ismeretek, Kozmetikus szakmai gyakorlat, Elektrokozmetika, 

Elektrokozmetika gyakorlat 

 

11.3. Témakörök 

11.3.1. Speciális arc-, és testkezelések 10 óra 
Speciális kezelés során történő diagnosztizálás menete a kezelendő területet, a vendég 

tájékoztatása és írásbeli nyilatkoztatásának ismérvei 

Regeneráló, hidratáló, anti-aging kezelések arcon és testen, különleges pakolások alkalmazása, 

tanácsadás 

Szemkörnyék ápoló kezelések 
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Nyak-dekoltázs speciális kezelések 

Korszerű tartós szőrtelenítési eljárások 

Kozmetikai hámlasztó kezelésekre vonatkozó tanácsadás 

Bőrhalványító kezelések, tanácsadás 

Kozmetikai szépítő, frissítő, relaxáló masszázsok 

A bodywrapping (testtekercselés) alkalmazása a kozmetikában, technológiája, 

kivitelezése 

Hatóanyag-bevitel segítése kézi masszázzsal, vagy gépi módszerekkel a testtekercselés 

során 

Testmasszázs különböző fajtái a kozmetikában: thai-, lávaköves-, cellulit-, 

svédmasszázs, stb., kézi nyirokdrenázs elvi alapjai, egyéb masszázs-technikák 

alkalmazásának lehetőségei a kozmetikában 

A bőr letisztítása, előkészítése az arc-, és testkezeléshez 

A cellulit típusának diagnosztizálása, stádiumának meghatározása, a cellulit kezelés 

megtervezése az ismert készülékekkel és/vagy kézi módszerekkel különböző 

testtájakon 

Arc- és testszépítő kúrák összeállítása, kivitelezése 

Tanácsadás a helyes életmódra vonatkozóan  

Tanácsadás arc és test házi ápolására 

Árkalkuláció készítése 

Speciális kezelések férfiaknak 

Különleges kezelések a kozmetikában: ayurvéda, sókezelés, aromaterápiás, stb. 

Kéz és láb kozmetikai frissítő-, szépítő kezelése 

Árkalkuláció készítése a szolgáltatáshoz 
 

11.3.2. Speciális elektrokozmetikai készülékek 4 óra 
Elektrokozmetikai kezelésekhez szükséges előkészítési műveletek elvégzése 

Relaxáló gépi masszázs, valamint hullámmasszázs alkalmazása a testkezelések során 

Parafangó kezelés menete 

Oxigénterápiás, mágnes-terápiás kezelések ismerete 

Tartós szőreltávolítás IPL készülék alkalmazásával, pontos dokumentáció készítése 

ELOS technológia elméleti vonatkozásai 

Fotorejuvenáció a kozmetikában 

Hideglézer készülékkel végzett arckezelés 

Rádiófrekvenciás készülék kozmetikai alkalmazásának fajtái, indikációi, 

kontraindikációi, a kezelések egymással való kombinálásának előnyei, életmód 

tanácsadás az elért kozmetikai hatások megtartása érdekében 

Rádiófrekvenciás készülékek gyakorlati alkalmazása arcon és testen 

Feszesítés, „fogyasztás‖ (alakformálás) 

Tű nélküli mezoterápia működésének elméleti vonatkozásai 

Face lifting eljárások a kozmetikában 

HIFU készülék alkalmazásának ismerete 

Legújabb elektrokozmetikai technológiák ismerete 

Tájékoztatás, tanácsadás a kezelésekkel kapcsolatban 
 

11.3.3. Tartós sminkkészítés 17 óra 
Tartós smink-készítéssel kapcsolatos tanácsadás, dokumentáció, bőrpróba 

Előkészületek a tartós smink elvégzéséhez: előrajzolás (szemöldökvonal, alsó és felső 

szemkontúr, szájkontúr rajzolása), a tetoválógép előkészítése, fertőtlenítése 

Tartós smink elkészítése plasztikon géppel, különböző technikák alkalmazásával 
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Tájékoztatás, tanácsadás a tartós sminkkészítéssel kapcsolatban 
 

11.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
Tanműhely vagy elektrokozmetikai készülékeket gyártó/forgalmazó cég vagy gazdálkodó 

szervezet 
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I. A szakképzés jogi háttere 

 

A szakképzési kerettanterv 

– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 

– a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény, 

 

valamint 

– az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának 

eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet, 

– az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 

217/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet, és 

– a(z) 54 726 04 számú, Gyógymasszőr megnevezésű szakképesítés szakmai és 

vizsgakövetelményeit tartalmazó rendelet  

alapján készült. 

 

 

II. A szakképesítés alapadatai 

 

A szakképesítés azonosító száma: 54 726 04 

Szakképesítés megnevezése: Gyógymasszőr 

A szakmacsoport száma és megnevezése: 1. Egészségügy 

Ágazati besorolás száma és megnevezése: I. Egészségügy 

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2 év 

Elméleti képzési idő aránya: 50% 

Gyakorlati képzési idő aránya: 50% 

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 

– 5 évfolyamos képzés esetén: a 10. évfolyamot követően 140 óra, a 11. évfolyamot 

követően 140 óra;  

– 2 évfolyamos képzés esetén: az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra 

 

 

III. A szakképzésbe történő belépés feltételei 

 

Iskolai előképzettség: érettségi végzettség 

Bemeneti kompetenciák: — 

Szakmai előképzettség: — 

Előírt gyakorlat: — 

Egészségügyi alkalmassági követelmények: nincsenek 

Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek 

 

 

IV. A szakképzés szervezésének feltételei 

 

Személyi feltételek 

A szakmai elméleti és gyakorlati képzésben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

törvény és a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény előírásainak megfelelő 

végzettséggel rendelkező pedagógus és egyéb szakember vehet részt.  

Ezen túl az alábbi tantárgyak oktatására az alábbi végzettséggel rendelkező szakember 

alkalmazható: 
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Tantárgy Szakképesítés/Szakképzettség 

Egészségügyi alapismeretek 

egészségügyi szaktanár, egészségügyi szakoktató, 

egyetemi okleveles ápoló, egészségtan tanár 

egészségügyi előképzettséggel, jogász (szakmai 

jogi és etikai ismeretek), egészségügyi menedzser 

(egészségügyi ellátórendszer)  

Szakmai kommunikáció 

egészségügyi szaktanár, egészségügyi szakoktató, 

egyetemi okleveles ápoló, latin szakos nyelvtanár 

(orvosi latin) 

Ápolástan-gondozástan 
egészségügyi szaktanár, egészségügyi szakoktató, 

egyetemi okleveles ápoló 

Ápoástan-gondozástan gyakorlat 

egészségügyi szaktanár, egészségügyi szakoktató, 

egyetemi okleveles ápoló, ápoló (BSc), 

egészségügyi gyakorlatvezető, csecsemő és 

kisgyermekgondozó (egészséges csecsemő és 

gyermek gondozása), rendelőintézeti vezető 

asszisztens (ápolási-gondozási feladatok 

felnőttkorban), szociális munkás (gondozási 

feladatok felnőttkorban) 

Klinikumi alapozó ismeretek 

általános orvos, szakorvos, egészségügyi 

szakoktató, egészségügyi szaktanár, egyetemi 

okleveles ápoló, közegészségügyi-járványügyi 

felügyelő (mikrobiológia-járványtan), 

közegészségügyi járványügyi ellenőr 

(mikrobiológia-járványtan), mentőtiszt 

(elsősegélynyújtás-első ellátás) 

Klinikumi szakismeretek 

általános orvos, szakorvos, egészségügyi 

szakoktató, egészségügyi szaktanár, egyetemi 

okleveles ápoló 

Diagnosztikai és terápiás 

alapismeretek 

egészségügyi szakoktató, egészségügyi szaktanár, 

egyetemi okleveles ápoló 

Klinikumi gyakorlat 

Egészségügyi gyakorlatvezető, egészségügyi 

szakoktató, ápoló (BSc), egyetemi okleveles ápoló, 

egészségügyi szaktanár 

Egészségügyi asszisztensi feladatok  

Egészségügyi szakoktató, egészségügyi szaktanár, 

egészségtan tanár egészségügyi előképzettséggel,  

pszichológus vagy pszichológus tanár (személyiség 

fejlesztés önismeret) 

Egészségügyi asszisztálás gyakorlata  
Egészségügyi szakoktató, egészségügyi 

gyakorlatvezető, ápoló (Bsc, Msc) 

Masszázs elméleti alapjai   I 

általános orvos, mozgásszervi szakorvos, 

egészségügyi szakoktató, egészségügyi szaktanár, 

egyetemi okleveles ápoló gyógytornász, 

gyógymasszőr mester    

Masszázs elméleti alapjai   II 

általános orvos, mozgásszervi szakorvos, 

egészségügyi szakoktató, egészségügyi szaktanár, 

egyetemi okleveles ápoló gyógytornász, 

gyógymasszőr mester    

Fizioterápia   I 

érvényes működési regisztrációval és főiskolai 

pedagógiai végzettséggel ,  legalább 3 éves oktatási 

és 3 éves szakmai gyakorlati tapasztalattal  

rendelkező fizioterápiás asszisztens, gyógytornász, 

gyógymasszőr mester.         
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Fizioterápia  II 

érvényes működési regisztrációval és főiskolai 

pedagógiai végzettséggel ,  legalább 3 éves oktatási 

és 3 éves szakmai gyakorlati tapasztalattal  

rendelkező fizioterápiás asszisztens, gyógytornász, 

gyógymasszőr mester.         

Regeneráló balneoterápiás masszázs 

érvényes működési regisztrációval, és főiskolai 

pedagógiai végzettséggel rendelkező 

gyógymasszőr, legalább 3 éves oktatási és 3 éves 

szakmai gyakorlati tapasztalattal, yógymasszőr 

mester 

Gyógymasszázs 

érvényes működési regisztrációval, és főiskolai 

pedagógiai végzettséggel rendelkező 

gyógymasszőr, legalább 3 éves oktatási és 3 éves 

szakmai gyakorlati tapasztalattal, gyógymasszőr 

mester 

 

 

Tárgyi feltételek 

A szakmai képzés lebonyolításához szükséges eszközök és felszerelések felsorolását a 

szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (szvk) tartalmazza, melynek további részletei 

az alábbiak: Nincs. 

 

Ajánlás a szakmai képzés lebonyolításához szükséges további eszközökre és felszerelésekre: 

Nincs. 

 

 

V. A szakképesítés óraterve nappali rendszerű oktatásra 

 

A szakgimnáziumi képzésben a két évfolyamos képzés második évfolyamának (2/14.) 

szakmai tartalma, tantárgyi rendszere, órakerete megegyezik a 4+1 évfolyamos képzés 

érettségi utáni évfolyamának szakmai tartalmával, tantárgyi rendszerével, órakeretével. A két 

évfolyamos képzés első szakképzési évfolyamának (1/13.) ágazati szakgimnáziumi szakmai 

tartalma, tantárgyi rendszere, összes órakerete megegyezik a 4+1 évfolyamos képzés 9-12. 

középiskolai évfolyamokra jutó ágazati szakgimnáziumi szakmai tantárgyainak tartalmával, 

összes óraszámával. 
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Szakgimnáziumi képzés esetén a heti és éves szakmai óraszámok: 

 

 

évfolyam heti óraszám  éves óraszám  

9. évfolyam 11 óra/hét 396 óra/év 

10. évfolyam 12 óra/hét 432 óra/év 

Ögy.  140 óra 

11. évfolyam 10 óra/hét 360 óra/év 

Ögy.  140 óra 

12. évfolyam 10 óra/hét 310 óra/év 

5/13. évfolyam 31 óra/hét 961 óra/év 

Összesen: 2739 óra 

 

Amennyiben a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 

rendeletben a szakgimnáziumok 9-12. évfolyama számára kiadott kerettanterv óraterve 

alapján a kötelezően választható tantárgyak közül a szakmai tantárgyat választja a 

szakképző iskola akkor a 11. évfolyamon 72 óra és a 12. évfolyamon 62 óra időkeret 

szakmai tartalmáról a szakképző iskola szakmai programjában kell rendelkezni. 

 

évfolyam heti óraszám  éves óraszám  

1/13. évfolyam 31 óra/hét 1116 óra/év 

Ögy  160 óra 

2/14. évfolyam 31 óra/hét 961 óra/év 

Összesen: 2237 óra 

 

(A kizárólag 13-14. évfolyamon megszervezett képzésben, illetve a szakgimnázium 9-12., és 

ezt követő 13. évfolyamán megszervezett képzésben az azonos tantárgyakra meghatározott 

óraszámok közötti csekély eltérés a szorgalmi időszak heteinek eltérő száma, és az óraszámok 

oszthatósága miatt keletkezik!) 
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1. számú táblázat 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként 

 

 

 

  

9. 10. 11. 12. 5/13. 1/13. 2/14. 

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 11 0 11 1 

140 

3,5 6,5 

140 

5 5 10,5 20,5 22 9 

160 

10,5 20,5 

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   

11500-12 Munkahelyi egészség 

és biztonság 
Munkahelyi egészség és 

biztonság 
0,5                       0,5         

11110-16 Egészségügyi 

alapismeretek 

Egészségügyi 

alapismeretek 
    3     1,5             4,5         

Szakmai kommunikáció 1,5   0,5                   2         

11221-16 Alapápolás Ápolástan-gondozástan 1,5   2,5           1       5         

11222-16 Klinikumi ismeretek 

Klinikumi alapozó 

ismeretek 
4,5                       4,5         

Klinikumi szakismeretek           1     3       3,5         

Diagnosztikai és terápiás 

alapismeretek 
    2                   2         

Klinikumi gyakorlat             4,5     3       9       
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11635-16 Egészségügyi 

assziszensi feladatok 

Egészségügyi asszisztensi 

feladatok 
3   3     1     1                 

Egészségügyi asszisztálás 

gyakorlata 
      1     2     2               

Masszázs elméleti alapjai II. 
Anatómia-élettan                     1,5         1,5   

Klinikum                     2         2   

Fizioterápia II. 
Fizioterápia II.                     0,5         0,5   

Fizioterápia II. gyakorlat                       1         1 

Masszázs elméletai alapjai I. 

Anatómiai-élettani 

alapismeretek 
                    0,5         0,5   

Klinikumi alapismeretek                     0,5         0,5   

Elsősegélynyújtás-első 

ellátás gyakorlat 
                      0,5         0,5 

Fizioterápia I. 
Fizioterápia I.                     1         1   

Fizioterápia I. gyakorlat                       5         5 

Regeneráló balneoterápiás 

masszázs 

Masszázs                     1         1   

Masszázs gyakorlat                       6         6 

Gyógymasszázs 
Gyógymasszázs                     1         1   

Gyógymasszázs gyakorlat                       8         8 

 

 

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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2. számú táblázat 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma évfolyamonként 

 

  

9. 10. 11. 12. 

S
za

k
g
im

n
áz

iu
m

i 
k

ép
zé

s 

ö
ss

ze
s 

ó
ra

sz
ám

a 

É
re

tt
sé

g
i 

v
iz

sg
a 

k
er

et
éb

en
 

m
eg

sz
er

ez
h
et

ő
 s

za
k

k
ép

e
-

sí
té

sh
ez

 k
ap

cs
o
ló

d
ó

 ó
ra

sz
ám

 

F
ő

 s
za

k
k
ép

es
ít

és
h

ez
 

k
ap

cs
o

ló
d

ó
 ö

ss
ze

s 
ó

ra
sz

ám
 

5/13. 

A
 s

za
k

k
ép

zé
s 

ö
ss

ze
s 

ó
ra

sz
ám

a 

1/13. 2/14. 

A
 s

za
k

k
ép

zé
s 

ö
ss

ze
s 

ó
ra

sz
ám

a 

e gy e gy ögy e gy ögy e gy e gy e gy ögy e gy 

A fő 

szakképe-

sítésre 

vonatkozó: 

Összesen 288 0 288 0 
140 

90 162 
140 

124 93 

1045 453 1045 

325 636 

2006 

792 324 
160 

325 636 

2077 

Összesen 288 288 252 217 961 1116 961 

Elméleti óraszámok  

(arány ögy-vel) 
öt évfolyamos képzés egészében: 1115 óra (48,8%) 

  

1117 óra (49,9%) 

Gyakorlati óraszámok  

(arány ögy-vel) 
öt évfolyamos képzés egészében: 891 óra (51,2%) 960 óra (50,1%) 

1
1

4
9

9
-1

2
 

F
o

g
la

lk
o

zt
at

ás
 I

I.
 Foglalkoztatás II. 0 0 0 0   0 0   0 0 0 0 0 15 0 15 0 0   15 0 15 

Munkajogi 

alapismeretek 
                    0 3   3 0 0   3 0 3 

Munkaviszony 

létesítése 
                    0 4   4 0 0   4 0 4 

Álláskeresés                     0 4   4 0 0   4 0 4 

Munkanélküliség                     0 4   4 0 0   4 0 4 

1
1

4
9

8
-1

2
 

F
o

g
la

lk
o

zt
at

ás
 I

. 
(é

re
tt

sé
g

ir
e 

ép
ü

lő
 k

ép
zé

se
k

 e
se

té
n

) Foglalkoztatás I. 0 0 0 0   0 0   0 0 0 0 0 62 0 62 0 0   62 0 62 

Nyelvtani rendszerezés 

1 
                    0 6   6 0 0   6 0 6 

Nyelvtani rendszerezés 

2 
                    0 8   8 0 0   8 0 8 

Nyelvi 

készségfejlesztés 
                    0 24   24 0 0   24 0 24 

Munkavállalói 

szókincs 
                    0 24   24 0 0   24 0 24 

1
1

5
0

0
-1

2
 

M
u

n
k

ah
el

y
i 

eg
és

zs
ég

 é
s 

b
iz

to
n

sá
g
 Munkahelyi egészség 

és biztonság 
18 0 0 0   0 0   0 0 18 

0 18 
0 0 18 18 0   0 0 18 

Munkavédelmi 

alapismeretek 
4                   4     4 4 0   0 0 4 
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Munkahelyek 

kialakítása 
4                   4     4 4 0   0 0 4 

Munkavégzés személyi 

feltételei 
2                   2     2 2 0   0 0 2 

Munkaeszközök 

biztonsága 
2                   2     2 2 0   0 0 2 

Munkakörnyezeti 

hatások 
2                   2     2 2 0   0 0 2 

Munkavédelmi jogi 

ismeretek 
4                   4     4 4 0   0 0 4 

1
1

1
1

0
-1

6
 E

g
és

zs
ég

ü
g

y
i 

al
ap

is
m

er
et

ek
 

Egészségügyi 

alapismeretek 
0 0 108 0   54 0   0 0 162 

0 162 
0 0 162 162 0   0 0 162 

Szakmai jogi és etikai 

ismeretek 
          18         18     18 18 0   0 0 18 

Szociológiai 

alapismeretek 
          18         18     18 18 0   0 0 18 

A pszichológia alapjai     36               36     36 36 0   0 0 36 

A pedagógia alapjai     18               18     18 18 0   0 0 18 

Egészségügyi 

ellátórendszer 
    18               18     18 18 0   0 0 18 

Népegészségügy     18               18     18 18 0   0 0 18 

Környezetegészségügy           18         18     18 18 0   0 0 18 

Egészségfejlesztés     18               18     18 18 0   0 0 18 

témakör9                     0     0 0 0   0 0 0 

témakör10                     0     0 0 0   0 0 0 

Szakmai 

kommunikáció 
54 0 18 0   0 0   0 0 72 

0 72 
0 0 72 72 0   0 0 72 

Orvosi latin nyelv 36                   36     36 36 0   0 0 36 

Kommunikáció 18                   18     18 18 0   0 0 18 

Speciális 

kommunikáció 
    18               18     18 18 0   0 0 18 

1
1

2
2

1
-1

6
 

A
la

p
áp

o
lá

s 

Ápolástan-

gondozástan 
54 0 90 0   0 0   31 0 175 

0 175 
0 0 175 180 0   0 0 180 

Egészséges ember 

gondozása 
36                   36     36 36 0   0 0 36 

Csecsemő és 

kisgyermekgondozás 
18                   18     18 18 0   0 0 18 
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Akadályozott ember 

gondozása 
    18               18     18 18 0   0 0 18 

Ápolástudomány                 16   16     16 18 0   0 0 18 

Ápoláslélektan                 15   15     15 18 0   0 0 18 

Ápolási beavatkozások     36               36     36 36 0   0 0 36 

Betegmegfigyelés     36               36     36 36 0   0 0 36 

1
1

2
2

2
-1

6
 K

li
n
ik

u
m

i 
is

m
er

et
ek

 

Klinikumi alapozó 

ismeretek 
162 0 0 0   0 0   0 0 162 

0 162 
0 0 162 162 0   0 0 162 

Anatómia-élettan 

alapjai, a 

mozgásrendszer 

18                   18     18 18 0   0 0 18 

A keringés és a légzés 

anatómiája és élettana 
20                   20     20 20 0   0 0 20 

Emésztés-kiválasztás-

szaporodás 

szervrendszere 

28                   28     28 28 0   0 0 28 

Az idegrendszer, 

endokrin rendszer, 

érzékszervek 

anatómiája, élettana 

24                   24     24 24 0   0 0 24 

Mikrobiológia, 

járványtan, általános 

kórtan 

36                   36     36 36 0   0 0 36 

Elsősegélynyújtás-első 

ellátás 
36                   36     36 36 0   0 0 36 

Klinikumi 

szakismeretek 
0 0 0 0   36 0   93 0 129 

0 129 
0 0 129 126 0   0 0 126 

Kardiológia és 

pulmonológia alapjai 
          19         19     19 16 0   0 0 16 

Gasztroenterológia és 

Nefrológia alapjai 
          17         17     17 13 0   0 0 13 

Hematológi, 

Immunológia, 

Reumatológia 

                16   16     16 13 0   0 0 13 

Neurológia és 

pszichiátria alapjai 
                15   15     15 12 0   0 0 12 
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Sebészet és 

traumatológia 
                31   31     31 36 0   0 0 36 

Gyermekgyógyászat                 31   31     31 36 0   0 0 36 

Diagnosztikai és 

terápiás 

alapismeretek 

0 0 72 0   0 0   0 0 72 

0 72 

0 0 72 72 0   0 0 72 

Diagnosztikai 

alapismeretek 
    18               18     18 18 0   0 0 18 

Labor diagnosztikai 

alapismeretek 
    9               9     9 9 0   0 0 9 

Képalkotó 

diagnosztika alapjai 
    9               9     9 9 0   0 0 9 

Tarápia     18               18     18 18 0   0 0 18 

Gyógyszertan alapjai, 

gyógyszerelés 
    18               18     18 18 0   0 0 18 

Klinikumi gyakorlat 0 0 0 0   0 162   0 93 255 0 255 0 0 255 0 324   0 0 324 

Belgyógyászati 

gyakorlat 
            78     51 129     129 0 160   0 0 160 

Sebészet, 

traumatológia 

gyakorlat 

            42     42 84     84 0 100   0 0 100 

Csecsemő és 

gyermekosztályos 

gyakorlat 

            42       42     42 0 64   0 0 64 

E
g

és
zs

ég
ü

g
y
i 

as
sz

is
ze

n
si

 f
el

ad
at

o
k

 

Egészségügyi 

asszisztensi feladatok 
108 0 108 0   36 0   31 0 283 

283 0 
0 0 283 0 0   0 0 0 

Asszisztensi feladatok 

diagnosztikai 

eljárásoknál 

    72               72     72 0 0   0 0 0 

Asszisztensi feladatok 

bőrgyógyászat és a 

szemészet területen 

    18               18     18 0 0   0 0 0 

Asszisztensi feladatok 

fül-orr-gégészeti 

területen 

    18               18     18 0 0   0 0 0 

Asszisztensi feladatok 

urológiai területen 
          18         18     18 0 0   0 0 0 
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Asszisztensi felladatok 

nőgyógyászati 

területen 

          18         18     18 0 0   0 0 0 

Asszisztensi feladatok 

neurológiai és 

pszichiátriai területen 

                16   16     16 0 0   0 0 0 

Dokumentáció 

vezetése a járóbeteg-

ellátásban 

36                   36     36 0 0   0 0 0 

Prevenció 36                   36     36 0 0   0 0 0 

Rehabilitáció                 15   15     15 0 0   0 0 0 

Személyiség fejlesztés 

önismeret 
36                   36     36 0 0   0 0 0 

Egészségügyi 

asszisztálás 

gyakorlata 

0 0 0 36   0 72   0 62 170 

170 0 

0 0 170 0 0   0 0 0 

Betegirányítás             21       21     21 0 0   0 0 0 

Szakrendelések             26     62 88     88 0 0   0 0 0 

Diagnosztikai 

gyakorlatok 
      18     25       43     43 0 0   0 0 0 

Gondozás       18             18     18 0 0   0 0 0 

M
as

sz
áz

s 
el

m
él

et
i 

al
ap

ja
i 

II
. Anatómia-élettan 0 0 0 0   0 0   0 0 0 0 0 46 0 46 0 0   46 0 46 

Csontvázrendszer                     0 18   18 0 0   18 0 18 

Izomrendszer                     0 28   28 0 0   28 0 28 

Klinikum 0 0 0 0   0 0   0 0 0 0 0 62 0 62 0 0   62 0 62 

Ortopédia                     0 13   13 0 0   13 0 13 

Traumatológia                     0 8   8 0 0   8 0 8 

Reumatológia                     0 20   20 0 0   20 0 20 

Bőrgyógyászat                     0 8   8 0 0   8 0 8 

Ideggyógyászat                     0 13   13 0 0   13 0 13 

F
iz

io
te

rá
p

ia
 I

I.
 Fizioterápia II. 0 0 0 0   0 0   0 0 0 0 0 16 0 16 0 0   16 0 16 

Elektroterápia                     0 8   8 0 0   8 0 8 

Fototerápia                     0 4   4 0 0   4 0 4 

Klímeterápia                     0 4   4 0 0   4 0 4 

Fizioterápia II. 

gyakorlat 
0 0 0 0   0 0   0 0 0 

0 0 
0 31 31 0 0   0 31 31 
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Elektroterápia, 

fototerápia 
                    0   14 14 0 0   0 14 14 

Klímaterápia                     0   7 7 0 0   0 7 7 

Klinikai gyakorlat                     0   10 10 0 0   0 10 10 

M
as

sz
áz

s 
el

m
él

et
ai

 a
la

p
ja

i 
I.

 

Anatómiai-élettani 

alapismeretek 
0 0 0 0   0 0   0 0 0 

0 0 
14 0 14 0 0   14 0 14 

Az emberi test 

jellemzése, felosztása 
                    0 1   1 0 0   1 0 1 

Az emberi test 

szerveződése 
                    0 2   2 0 0   2 0 2 

Mozgásrendszer                     0 3   3 0 0   3 0 3 

Keringési rendszer                     0 2   2 0 0   2 0 2 

Zsigeri rendszerek                     0 2   2 0 0   2 0 2 

A szabályozási szervek 

rendszere 
                    0 3   3 0 0   3 0 3 

Érzékszervek                     0 1   1 0 0   1 0 1 

Klinikumi 

alapismeretek 
0 0 0 0   0 0   0 0 0 

0 0 
14 0 14 0 0   14 0 14 

Reumatológiai 

alapismeretek 
                    0 3   3 0 0   3 0 3 

Ortopédiai 

alapimsretek 
                    0 3   3 0 0   3 0 3 

Belgyógyászati 

alapismeretek 
                    0 2   2 0 0   2 0 2 

Traumatológiai 

alapismeretek 
                    0 2   2 0 0   2 0 2 

Neurológiai 

alapismeretek 
                    0 2   2 0 0   2 0 2 

Bőrgyógyászat                     0 2   2 0 0   2 0 2 

Elsősegélynyújtás-

első ellátás gyakorlat 
0 0 0 0   0 0   0 0 0 

0 0 
0 17 17 0 0   0 17 17 

Az elsősegélynyújtás 

szerepe a sürgősségi 

ellátás folyamatában 

                    0   1 1 0 0   0 1 1 

Tevékenységek a 

helyszínen 
                    0   1 1 0 0   0 1 1 

Újraélesztés                     0   6 6 0 0   0 6 6 



 

736 

 

Sélrülések                     0   3 3 0 0   0 3 3 

Termikus balesetek                     0   1 1 0 0   0 1 1 

Hirtelen rosszullétek                     0   2 2 0 0   0 2 2 

Belgyógyászati 

balesetek 
                    0   2 2 0 0   0 2 2 

Mérgezések                     0   1 1 0 0   0 1 1 

F
iz

io
te

rá
p

ia
 I

. 

Fizioterápia I. 0 0 0 0   0 0   0 0 0 0 0 30 0 30 0 0   30 0 30 

Termoterápia                     0 4   4 0 0   4 0 4 

Hidroterápia                     0 9   9 0 0   9 0 9 

Belneoterápia                     0 13   13 0 0   13 0 13 

Mechanoterápia                     0 2   2 0 0   2 0 2 

Betegségek ismerete                     0 2   2 0 0   2 0 2 

Fizioterápia I. 

gyakorlat 
0 0 0 0   0 0   0 0 0 

0 0 
0 154 154 0 0   0 154 154 

Hidroterápiai 

kezelések 
                    0   8 8 0 0   0 8 8 

Zuhanykezelések                     0   13 13 0 0   0 13 13 

Fürdőkezelések                     0   7 7 0 0   0 7 7 

Termokezelések                     0   28 28 0 0   0 28 28 

Balneoterápiás 

kezelések 
                    0   9 9 0 0   0 9 9 

Szénsavas kezelések                     0   12 12 0 0   0 12 12 

Iszap kezelések                     0   22 22 0 0   0 22 22 

Trakciós kezelések                     0   10 10 0 0   0 10 10 

Klinikai gyakorlat                     0   45 45 0 0   0 45 45 

R
eg

en
er

ál
ó

 b
al

n
eo

te
rá

p
iá

s 
m

as
sz

áz
s Masszázs 0 0 0 0   0 0   0 0 0 0 0 32 0 32 0 0   32 0 32 

Svédmasszázs                     0 23   23 0 0   23 0 23 

Különleges 

masszázsfajták 
                    0 3   3 0 0   3 0 3 

Wellness masszázsok                     0 3   3 0 0   3 0 3 

Az aromaterápia 

alapja, aromamasszázs 
                    0 3   3 0 0   3 0 3 

Masszázs gyakorlat 0 0 0 0   0 0   0 0 0 0 0 0 185 185 0 0   0 185 185 

A svédmasszázs 

fogásai: símitás 
                    0   12 12 0 0   0 12 12 

A svédmasszázs 

fogásai: dörzsölés 
                    0   13 13 0 0   0 13 13 
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A svédmasszázs 

fogásai: gyúrás 
                    0   16 16 0 0   0 16 16 

A svédmasszázs 

fogásai: vibráció 
                    0   8 8 0 0   0 8 8 

A svédmasszázs 

fogásai: ütögetés 
                    0   6 6 0 0   0 6 6 

Testtájak kezelése                     0   61 61 0 0   0 61 61 

Önmasszázs, gépi 

masszázs 
                    0   3 3 0 0   0 3 3 

Wellness masszázsok                     0   11 11 0 0   0 11 11 

Klinikai gyakorlat                     0   55 55 0 0   0 55 55 

G
y

ó
g
y

m
as

sz
áz

s 

Gyógymasszázs 0 0 0 0   0 0   0 0 0 0 0 31 0 31 0 0   31 0 31 

Svédmasszázs                     0 9   9 0 0   9 0 9 

Reflexzóna masszázs                     0 9   9 0 0   9 0 9 

Nyirokmasszázs                     0 9   9 0 0   9 0 9 

Betegségek kezelése                     0 4   4 0 0   4 0 4 

Gyógymasszázs 

gyakorlat 
0 0 0 0   0 0   0 0 0 

0 0 
0 249 249 0 0   0 249 249 

Svédmasszázs                     0   27 27 0 0   0 27 27 

Betegségek kezelése                     0   52 52 0 0   0 52 52 

Reflexmasszázs                     0   37 37 0 0   0 37 37 

Nyirokmasszázs                     0   41 41 0 0   0 41 41 

Kimozgatások                     0   11 11 0 0   0 11 11 

Klinikai gyakorlat                     0   81 81 0 0   0 81 81 

 

 

 

 

Jelmagyarázat: e/elmélet; gy/gyakorlat; ögy/összefüggő szakmai gyakorlat 

 

A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) bekezdésének megfelelően a táblázatban a nappali rendszerű oktatásra 

meghatározott tanulói éves kötelező szakmai elméleti és gyakorlati óraszám legalább 90%-a felosztásra került. 

A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat arányának a teljes képzési idő során kell teljesülnie. 

A tantárgyakra meghatározott időkeret kötelező érvényű, a témakörökre kialakított óraszám pedig ajánlás
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A MODULOK FELOSZTÁSA ÉVFOLYAMOK SZERINT 

 

9. évfolyam 
 

11500-16 Munkahelyi egészség és biztonság 
23. Munkahelyi egészség és biztonság tantárgy 18  óra 

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

23.1. A tantárgy tanításának célja 

A tanuló általános felkészítése az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos 

munkavégzésre, a biztonságos munkavállalói magatartáshoz szükséges kompetenciák 

elsajátíttatása. 

 

23.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Nincsen előtanulmányi követelmény. 

 

23.3. Témakörök 

23.3.1. Munkavédelmi alapismeretek  4 óra 

A munkahelyi egészség és biztonság jelentősége. 

Történeti áttekintés. A szervezett munkavégzésre vonatkozó munkabiztonsági és 

munkaegészségügyi követelmények, továbbá ennek megvalósítására szolgáló 

törvénykezési, szervezési, intézményi előírások jelentősége. Az egészséget nem 

veszélyeztető és biztonságos munkavégzés személyi, tárgyi és szervezeti 

feltételeinek értelmezése.  

A munkakörnyezet és a munkavégzés hatása a munkát végző ember egészségére és 

testi épségére. 

A munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatok, a 

munkakörülmények hatásai, a munkavégzésből eredő megterhelések, 

munkakörnyezet kóroki tényezők. 

A megelőzés fontossága és lehetőségei. 

A munkavállalók egészségének, munkavégző képességének megóvása és a 

munkakörülmények humanizálása érdekében szükséges előírások jelentősége a 

munkabalesetek és a foglalkozással összefüggő megbetegedések megelőzésének 

érdekében. A műszaki megelőzés, zárt technológia, a biztonsági berendezések, 

egyéni védőeszközök és szervezési intézkedések fogalma, fajtái, és rendeltetésük. 

Munkavédelem, mint komplex fogalom (munkabiztonság-munkaegészségügy). 

Veszélyes és ártalmas termelési tényezők. 

A munkavédelem fogalomrendszere, források. 

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII törvény fogalom meghatározásai.   

 

23.3.2. Munkahelyek kialakítása 4 óra 

Munkahelyek kialakításának általános szabályai. 

A létesítés általános követelményei, a hatásos védelem módjai, prioritások. 

Szociális létesítmények. 

Öltözőhelyiségek, pihenőhelyek, tisztálkodó- és mellékhelyiségek biztosítása, 

megfelelősége.  



 

 739. 

Közlekedési útvonalak, menekülési utak, jelölések. 

Közlekedési útvonalak, menekülési utak, helyiségek padlózata, ajtók és kapuk, 

lépcsők, veszélyes területek, akadálymentes közlekedés, jelölések. 

Alapvető feladatok a tűzmegelőzés érdekében. 

Tűzmegelőzés, tervezés, létesítés, üzemeltetés, karbantartás, javítás és felülvizsgálat. 

Tűzoltó készülékek, tűzoltó technika, beépített tűzjelző berendezés vagy tűzoltó 

berendezések. Tűzjelzés adása, fogadása, tűzjelző vagy tűzoltó központok, valamint 

távfelügyelet.  

Termékfelelősség, forgalomba hozatal kritériumai. 

Anyagmozgatás. 

Anyagmozgatás a munkahelyeken. Kézi és gépi anyagmozgatás fajtái.  

A kézi anyagmozgatás szabályai, hátsérülések megelőzése. 

Raktározás. 

Áruk fajtái, raktározás típusai. 

Munkahelyi rend és hulladékkezelés. 

Jelzések, feliratok, biztonsági szín-és alakjelek.  

Hulladékgazdálkodás, környezetvédelem célja, eszközei. 

 

23.3.3. Munkavégzés személyi feltételei 2 óra 

A munkavégzés személyi feltételei: jogszerű foglalkoztatás, munkaköri alkalmasság 

orvosi vizsgálata, foglalkoztatási tilalmak, szakmai ismeretek, munkavédelmi 

ismeretek 

A munkavégzés alapvető szervezési feltételei: egyedül végzett munka tilalma, 

irányítás szükségessége. Egyéni védőeszközök juttatásának szabályai. 

 

23.3.4. Munkaeszközök biztonsága 2 óra 

Munkaeszközök halmazai. 

Szerszám, készülék, gép, berendezés fogalom meghatározása. 

Munkaeszközök dokumentációi. 

Munkaeszköz üzembe helyezésének, használatba vételének dokumentációs 

követelményei és a munkaeszközre (mint termékre) meghatározott EK-megfelelőségi 

nyilatkozat, valamint a megfelelőséget tanúsító egyéb dokumentumok. 

Munkaeszközök veszélyessége, eljárások. 

Biztonságtechnika alapelvei, veszélyforrások típusai, megbízhatóság, meghibásodás, 

biztonság. A biztonságtechnika jellemzői, kialakítás követelményei. Veszélyes 

munkaeszközök, üzembe helyezési eljárás. 

Munkaeszközök üzemeltetésének, használatának feltételei. 

Feltétlenül és feltételesen ható biztonságtechnika, konstrukciós, üzemviteli és emberi 

tényezők szerepe. Általános üzemeltetési követelmények. Kezelőelemek, 

védőberendezések kialakítása, a biztonságos működés ellenőrzése, ergonómiai 

követelmények. 

 

23.3.5. Munkakörnyezeti hatások 2 óra 

Veszélyforrások, veszélyek a munkahelyeken (pl. zaj, rezgés, veszélyes anyagok és 

keverékek, stressz) 

Fizikai, biológiai és kémiai hatások a dolgozókra, főbb veszélyforrások valamint a 

veszélyforrások felismerésének módszerei és a védekezés a lehetőségei.  

A stressz, munkahelyi stressz fogalma és az ellene való védekezés jelentősége a 

munkahelyen. 

A kockázat fogalma, felmérése és kezelése 
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A kockázatok azonosításának, értékelésének és kezelésének célja az egészséget nem 

veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeinek biztosításában, a munkahelyi 

balesetek és foglalkozási megbetegedések megelőzésben. A munkavállalók 

részvételének jelentősége 

 

23.3.6. Munkavédelmi jogi ismeretek 4 óra 

A munkavédelem szabályrendszere, jogok és kötelezettségek. 

Az Alaptörvényben biztosított jogok az egészséget, biztonságot és méltóságot 

tiszteletben tartó munkafeltételekhez, a testi és lelki egészségének megőrzéséhez.  

A Munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvényben meghatározottak szerint a 

munkavédelem alapvető szabályai, a követelmények normarendszere és az érintett 

szereplők (állam, munkáltatók, munkavállalók) főbb feladatai. A kémiai biztonságról 

szóló 2000. évi XXV. törvény, illetve a Kormány, illetve az ágazati miniszterek 

rendeleteinek szabályozási területei a további részletes követelményekről.  

A szabványok, illetve a munkáltatók helyi előírásainak szerepe. 

Munkavédelmi feladatok a munkahelyeken 

A munkáltatók alapvető feladatai az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos 

munkakörülmények biztosítása érdekében. Tervezés, létesítés, üzemeltetés. 

Munkavállalók feladatai a munkavégzés során. 

Munkavédelmi szakemberek feladatai a munkahelyeken 

Munkabiztonsági és munkaegészségügyi szaktevékenység keretében ellátandó 

feladatok. Foglalkozás-egészségügyi feladatok 

Balesetek és foglalkozási megbetegedések 

Balesetek és munkabalesetek valamint a foglalkozási megbetegedések fogalma. 

Feladatok munkabaleset esetén. A kivizsgálás, mint a megelőzés eszköze 

Munkavédelmi érdekképviselet a munkahelyen 

A munkavállalók munkavédelmi érdekképviseletének jelentősége és lehetőségei. A 

választott képviselők szerepe, feladatai, jogai. 

 

 

23.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 

 

 

 

11110-16 Egészségügyi alapismeretek 
3. Szakmai kommunikáció tantárgy      54óra 

3.1. A tantárgy tanításának célja 

A szakmai kommunikáció oktatásának célja a kommunikációs ismeretek, készségek, 

aktív, tudatos fejlesztése, kitérve az egészségügyi pályákon fontos jellemzőkre, speciális 

helyzetekre. További cél, hogy a tanuló ismerje az orvosi latin nyelvi szakkifejezéseket, 

munkája során tudja alkalmazni a latin szaknyelv kiejtési, olvasási és írási szabályait.  

 

3.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Magyar nyelvtan 

Magyar irodalom 

Történelem 

Biológia 
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Anatómia-élettan 

Pszichológia 

Személyiség lélektan 

Szociálpszichológia 

 

3.3. Témakörök  

 

3.3.1. Kommunikáció       18 óra 

A kommunikáció fogalma, elemei 

Dinamikai törvényszerűségek 

Az interperszonális és multiperszonális kommunikációs helyzetek 

Az őszinte kommunikáció feltételei 

Érintkezési formák és ezek eltérései más kultúrákban 

Az érdeklődés és a figyelmes hallgatás jelentősége 

A közvetlen emberi kommunikáció formái 

Nyelvi szocializációs szintek 

A metakommunikáció fogalma és törvényszerűségei, jellemzői 

A verbális és nonverbális közlés viszonya 

A pillanatnyi és állandósult érzelmek kifejeződése 

A kulturális szignálok kommunikatív jelentősége 

A kongruens és inkongruens kommunikáció fogalma, jellemzői, hitelesség 

 

Egészségügyi szakmai kommunikáció: 

Az egészségügyi szakdolgozó-beteg együttműködés javításának kommunikációs 

lehetőségei  

A kapcsolatfelvétel, a bemutatkozás jelentősége és általános szabályai 

Kapcsolatteremtés és fenntartás egészséges és a beteg gyermekkel  

A gyerekek sajátos kommunikációs formái: a sírás, a rajz és a játék  

Az időskor kommunikációs jellemzői, kommunikációs nehézségek, akadályok 

Kommunikáció roma páciensekkel 

Figyelemfelhívó jelek a páciens kommunikációjában  

Kapcsolat, kommunikáció feszült, indulatos betegekkel 

Kommunikáció a hozzátartozókkal 

Kommunikáció az egészségügyi team tagjai között 

Telefonos kommunikáció szabályai az egészségügyben 

 

 

3.3.2. Orvosi latin       36 óra 

A latin nyelv eredete, fejlődése  

Az orvosi latin nyelv kialakulása és fejlődése 

Az orvosi terminológia helyesírási és kiejtési szabályai 

Az emberi test főbb részei, síkjai, irányai 

Szervek, szervrendszerek felépítésére, egészséges és kóros működésére vonatkozó latin 

szakkifejezések: 

Mozgásrendszer latin szakkifejezései 

Keringési rendszer latin szakkifejezései 

Légzőrendszer latin szakkifejezései 

Emésztőrendszer latin szakkifejezései 

Vizeletkiválasztó rendszer latin szakkifejezései 
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Nemi szervek latin szakkifejezései 

Belső elválasztású mirigyek latin szakkifejezései 

Idegrendszer latin szakkifejezései 

Érzékszervek latin szakkifejezései 

A szervek, szervrendszerek működésére vonatkozó szakkifejezések 

Kórtani és klinikumi elnevezések 

Műtéti és vizsgáló eljárások elnevezései 

Orvosi vények szakkifejezései 

Számnevek 

Alapvető nyelvtani ismeretek: a névelő, főnév, birtokos szerkezet, melléknév és 

minőségjelzős szerkezet névszók, ragozás, határozószók, szóképzés és szóalkotás, 

rövidítések, igék és igeragozás, képzők 

 

A témakört csoportbontásban kell tanítani. 

 

11221-16 Alapápolás 

 
4. Ápolástan-gondozástan tantárgy       54 óra 

4.1. A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy tanításának a célja, hogy az egészségügyi alapismeretekre támaszkodva a 

tanulók ismerjék meg az ápolás alapelveit, sajátítsák el az ápolás elméleti alapjait, az 

egészséges és akadályozott emberrel kapcsolatos gondozási feladatokat. 

4.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Szakmai jogi és etikai ismeretek 

Pszichológia 

Pedagógia 

Orvosi latin  

 

4.3. Témakörök  

4.3.1. Egészséges ember gondozása    36 óra 

Az ember és környezete 

Az egészség definíciói 

Az ember, mint bio-pszichoszociális lény 

Az egészségi állapotot befolyásoló tényezők  

Az egészségi állapot felmérése 

Személyi higiéné  

Egészséges életmód, életvitel, életminőség 

Az egészséges életvitel kialakításának lehetőségei  

Az egészség fenntartása a betegség kialakulása, rizikótényezői  

Egészséges életmód összetevői  

Egészségkárosító tényezők  

Egészségtudatos magatartás  

A testtartás és a rendszeres mozgás jelentősége a mindennapi életben  

Az életmód keringési szervekre és a légzőrendszerre gyakorolt hatása  

A táplálkozás, az életmód és az emésztőrendszer közti összefüggések  

A túlzott tápanyagbevitel következményei  

Egészséges napirend összeállítása 
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Gondozási feladatok életkorok szerint (testápolás, táplálkozás, mozgás, pihenés, alvás, 

beilleszkedés, alkalmazkodás a megváltozott körülményekhez) 

Az időskor jellegzetességei: szerepváltozások, magatartások és hiedelmek, veszteségek, 

krízisek, a gazdasági tényezők hatásai, a jövedelmi viszonyok változása, nyugdíjazás, az 

életmód változás hatása, az életminőség, társas kapcsolatok, a munka) 

Segítségnyújtás az idős emberek szükségleteinek kielégítésében 

Veszélyeztető tényezők 

 

6.3.2. Csecsemő- és kisgyermekgondozás    18 óra 

Gondozási műveletek csecsemő és kisgyermekkorban 

A csecsemő tartása, fogása, emelése 

Testtömeg, testhossz és testarányok mérése 

A test tisztántartása, bőrápolás, fürdetési módok 

Öltöztetés nappalra, éjszakára, levegőztetéshez  

Pelenkaváltás módjai  

Táplálási módok és eszközök 

A szobatisztaság kialakításának segítése 

A mozgás- és játékfejlődés biztosítása 

A témakört csoportbontásban kell tanítani. 

 

11222-16 Klinikumi ismeretek  
 

24. Klinikai alapozó ismeretek tantárgy 162 óra 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

24.1. A tantárgy tanításának célja 

 

Az emberi test felépítésének és működésének normális és kóros működésének 

megismerése, az emberi szervezetre ható mikroorganizmusok bemutatása, a szervezet az 

egészségügyi ellátás első lépéseinek (első ellátásának) az elsajátítása 

 

24.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Biológia  

Népegészségügy 

Környezet egészségügy 

Egészségfejlesztés 

Orvosi latin 

Belgyógyászat alapjai 

Sebészet és traumatológia alapjai 

Gyermekgyógyászat alapjai 

Diagnosztikai alapjai 

Belgyógyászati gyakorlat 

Sebészeti és traumatológia gyakorlat 

Gyermekgyógyászati gyakorlat 

 

24.3. Témakörök 

24.3.1. Anatómia-élettan alapjai, a mozgásrendszer 18 óra 

 

Emberi test felépítése, fő részei, síkjai, irányai. 

Sejt, szövet, szervek, szervrendszerek. 
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Csontvázrendszer, izomrendszer jellemzése. 

  

 

24.3.2. A keringés és légzés anatómiája és élettana 20 óra 

 

Szív felépítése, működése. 

Vérerek, vérkörök, magzati vérkeringés. 

Perifériás vérkeringés élettana. 

Vér alkotóelemei, élettani sajátosságai. 

Véralvadás. 

Vércsoportok. 

Nyirokrendszer. 

Légzőrendszer felépítése. 

Légzés élettana, szabályozása. 

Tüdő szerkezete, érrendszere. 

Mellhártya 

 

 

24.3.3. Emésztés-kiválasztás-szaporodás szervrendszere  28 óra 

 

Emésztőrendszer szakaszai.  

Máj, hasnyálmirigy. 

Hashártya.  

Tápanyagok, építőanyagok, enzimek. 

Emésztés mechanizmusa. 

Anyagcsere, energiaforgalom  

Vese szerkezete, élettana. 

Normál vizelet. 

Vizeletelvezető és –tároló rendszer. 

Vizeletürítés mechanizmusa. 

Női nemi szervek, menstruációs ciklus. 

Férfi nemi szervek. 

. 

24.3.4. Az idegrendszer, endokrin rendszer és az érzésszervek anatómiája, 

élettana 24 óra/24 óra 

 

Idegrendszer felosztása. 

Gerincvelő szerkezete, pályarendszerei, gerincvelői szelvény. 

Gerincvelői reflexek. 

Agyvelő felosztása, agykérgi központok, agykamrák. 

Központi idegrendszer élettana, burkai, erei.  

Agyvíz.  

Környéki idegrendszer.  

Vegetatív idegrendszer. 

Endokrin rendszer. 

Érzékszervek. 

Hőszabályozás. 

 

24.3.5. Mikrobiológia-járványtan, ált.kórtan  36 óra 

Mikrobiológia tárgya, feladata, felosztása, az orvosi mikrobiológia ágai 
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Mikrobák felosztása, nagysága (baktériumok, vírusok, gombák, paraziták, férgek, 

ízeltlábúak). 

Az ember és a mikroorganizmusok kapcsolata (patogén és apatogén 

mikroorganizmusok). 

A baktériumok alakja, szerkezete, anyagcseréje, toxintermelése, szaporodása, 

ellenálló képessége). 

A bőr természetes mikroflórája. 

A vírusok főbb tulajdonságai, szerkezete, ellenálló képessége. 

A járványtan tárgya, feladatai, felosztása, módszerei. 

A fertőzés. 

A járványfolyamat mozgatóerői. 

A fertőző betegségek előfordulási módjai. 

A fertőző betegségek felosztása. 

A fertőző betegségek megelőzésére és leküzdésére irányuló tevékenység 

 

A kórtan fogalma, tárgya, részterületei. 

Betegség, kóros állapot meghatározása. 

A betegségek kóroktana (etiológia). 

A betegségek lefolyása (patogenezis). 

A szervezet reakcióinak csoportosítása. 

Jelző reakciók (fájdalom, láz). 

Aktív védekező mechanizmusok (természetes védőgátak, immunválasz, 

gyulladások). 

Megváltozott védekező mechanizmusok (immunrendszer rendellenes működése). 

A szövetek kóros elváltozásai (progresszív és regresszív szöveti elváltozások). 

A daganatok fogalma, népegészségügyi jelentősége. 

Karcinogén tényezők. 

A daganatok általános jellemzése és osztályozása. 

A daganatok hatása a szervezetre. 

Rákmegelőző állapotok. 

Daganatra figyelmeztető jelek 

 

24.3.6. Elsősegélynyújtás-első ellátás  36 óra 

A sürgősség fogalma, a sürgősségi lánc. 

Az elsősegély fogalma, elsősegély szintjei. 

Mentők igénybevétele, mentőhívás szabályai. 

A helyszín szerepe. 

A beteg állapotfelmérése és ellátása a reakcióképesség megítélése. 

ABCDE szemléletű állapotfelmérés 

Risztó panaszok és tünetekés teendők reakcióképes beteg esetén. 

A: a légútak átjárhatóságának megítélése, átjárhatóság biztosítása. 

Légúti idegentest eltávolítása 

Eszköz nélküli légútbiztosítás 

Egyszerű eszközökkel végzett légútbiztosítás (OPA, NPA) 

B: a légzés megítélése. 

Lélegeztetés eszköz nélkül, valamint ballonnal és maszkkal, pozicionálás. 

C: a keringés megítélése. 

A sokk jeleinek felismerése. 

D: az eszmélet, és tudat megítélése 

Görcsroham felismerése ellátása 
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Pszichés vezetés idegrendszer megítélése, teendők. 

E: egész test, egész eset megítélése. 

Lehűlés elleni védelem 

Egyéb környezeti ártalmak (vízbefulladás, lehűlés, túlmelegedés) felismerése, és 

kezelése 

Az állapotváltozás nyomon követése 

ABCDE és teendők reakcióképtelen betegnél. 

A: eszköz nélküli légút biztosítási eljárások. 

B: lélegeztetés, légzési elégtelenség esetén. 

C: keringés hiányában, BLS és XBLS, az AED használata. 

D: az eszméletlen beteg ellátása. 

E: egész test, egész eset megítélése. 

Sérültek állapotfelmérése, ellátása. 

Sebellátás (fedőkötések). 

Vérzések ellátása  

Amputátum kezelés 

Rándulás, ficam, törés ellátása. 

Termikus traumák ellátása. 

Elektromos balesetek. 

Tömeges balesetek, katasztrófák. 

Mérgezések. 

A méreg fogalma, behatolási kapuk. 

A legfontosabb mérgezésekre utaló jelek, teendők. 

Újraélesztés (BLS, XBLS, BLS-AED) 

Sürgősségi kommunikáció (beteggel hozzátartozóval, más ellátóval (SBAR) 

A témakör részletes kifejtése 

 

11635-16 Egészségügyi asszisztensi feladatok 

25. Egészségügyi asszisztensi feladatok tantárgy 108 óra 

 

25.1. A tantárgy tanításának célja 

A járóbeteg-szakrendelés, a gondozás és rehabilitáció asszisztensi feladataira való 

felkészítés. Az asszisztensi munkakör feladatainak megismerése, elsajátítása. 

 

25.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Munkahelyi egészség és biztonság 

Egészségügyi alapismeretek 

Ápolástan-gondozástan 

Klinikumi szakismeretek 

 

 

25.3. Témakörök 

25.3.1. Asszisztensi feladatok diagnosztikus eljárásoknál  72 óra 

Diagnózis felállításhoz szükséges fizikális vizsgálatok és asszisztensi feladatai 

Diagnózis felállításához szükséges vizsgálatok a járóbeteg szakrendelésen 

Kardiológiai vizsgáló módszerek 

Traumatológiai beteg vizsgálatának módszerei 

Reumatológiai vizsgáló módszerek 
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Sérülések, bántalmazások jelei 

Életkoronkénti vizsgálatok specialitásai 

Csípőficam szűrés 

Allergológiai vizsgálatok (légzőszervi, étel, kontakt és különleges) 

Zavart tudatú beteg vizsgálatának specialitásai 

Szülészeti vizsgálatok 

A fájdalom mérésének, megfigyelésének szempontjai, módszertana 

Laboratóriumi vizsgálatok 

Légzésfunkciós vizsgálat 

Testváladékok vételének szabályai, protokollok 

Testváladék vételének eszközei; váladékvétel; a vizsgálati minták kezelésének, tárolásának 

szabályai 

Diagnosztikus gyors tesztek alkalmazása 

Beteg pozicionálás 

A beteg előkészítése különböző vizsgálatokhoz, életkoronkénti specialitások a beteg segítése 

vizsgálat előtt, alatt és után;  

Közreműködés, asszisztálás a vizsgálatok/beavatkozások során 

Betegbiztonság 

Aszeptikus környezet megteremtése vizsgálatokhoz 

Higiéné és nosocomialis surveillancea járóbeteg ellátásban 

 

25.3.2. Asszisztensi feladatok bőrgyógyászat és szemészet területén  18 óra 

A bőrbetegségek elemi jelenségei (elsődleges-, másodlagos elemi jelenségek) 

Mikroorganizmusok okozta betegségek  

Allergiás megbetegedések  

Genetikai eredetű megbetegedések  

Parazitás fertőzések, betegségek  

Daganatos elváltozások 

Fokozott faggyúmirigy termelés okozta betegség  

Bőrgyógyászati vizsgáló módszerek 

Bőrbetegek vizsgálata 

 

A szem leggyakoribb betegségei 

Szemészeti vizsgáló módszerek 

Szemészeti kezelések és asszisztensi feladatai 

Mintavétel szabályai, protokollok;  

Mintavétel eszközei; mintavétel; a vizsgálati minták kezelésének, tárolásának szabályai 

Diagnosztikus tesztek alkalmazása 

Beteg pozicionálás szemészeti vizsgálatokhoz, beavatkozásokhoz 

Betegtájékoztatás specialitásai a látásában akadályozott személyek ellátása során-  

 

 

25.3.3. Asszisztensi feladatok fül-orr-gégészeti területen  18 óra 

A fül betegségei 

Az orr és melléküregeinek betegségei 

A gége betegségei 

Fül- orr- gégészeti vizsgáló módszerek  
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A hallás vizsgálatának módszerei 

Idegen test eltávolítás 

Mintavétel szabályai, protokollok;  

Mintavétel eszközei; mintavétel; a vizsgálati minták kezelésének, tárolásának szabályai 

Diagnosztikus tesztek alkalmazása 

Beteg pozicionálás fül-orr-gégészeti területen 

Betegtájékoztatás specialitásai hallásában korlátozott és siket személyek ellátása során 

Életkoronkénti beteg előkészítés vizsgálatokhoz, a beteg segítése vizsgálat előtt, alatt és után; 

a beteg- és dolgozói biztonság fenntartása 

Közreműködés, asszisztálás a vizsgálatok/beavatkozások során 

 

 

10. évfolyam 

 

11110-16 Egészségügyi alapismeretek 

 
5.   Egészségügyi alapismeretek tantárgy       108 

óra 

 

5.1. A tantárgy tanításának célja 

 

A tantárgy tanításának célja felkészíteni a képzésben résztvevőket az egészségügyi 

szolgáltatóknál végzendő segítő szakmák elsajátítására. A tantárgy olyan általános, az 

egészségügyhöz kapcsolódó alapismeretek elsajátítását szolgálja, melyek 

nélkülözhetetlenek a specifikus szakmai ismeretek elsajátításához, az egészségügy 

területéhez tartozó valamennyi szakma gyakorlásához. 

 

5.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Kommunikáció 

Szakmai kommunikáció 

Munkavédelmi alapismeretek 

Ápoláslélektan 

Akadályozott ember gondozása 

Speciális ápolást igénylők ellátása 

 

25.4. Témakörök 

25.4.1. Szakmai jogi és etikai ismeretek 18 óra 

A társadalmi, erkölcsi és jogi normák fogalma, egymáshoz való viszonyuk  

A jog és a jogrend fogalma, a belső jogforrások rendszere.  

Magyarország Alaptörvényében meghatározott alapvető jogok és kötelezettségek. 

Az állami szervek rendszere, jellegük és egymáshoz való viszonyuk. 

Az állam felelőssége a lakosság egészségi állapotáért. 

A közszolgáltatások rendszere és szervezése: az egészségügy és a szociális ellátás 

intézményei és azok alapvető követelményei. 

Az egészségügyi igazgatás szervezetrendszere. 
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Az egészségügyre és az egészségügyi szolgáltatásra vonatkozó fontosabb jogi 

szabályozások. 

Információbiztonság és adatvédelem.  

Az egészségügyi dokumentáció kezelése. 

Szakmai felelősség és felelősségvállalás az egészségügyben. 

Az egészségügyben dolgozókra vonatkozó speciális munkaügyi szabályok és 

szabályozók. 

Az egészségügyi etika kialakulása és alapjai. 

Az egészségügyi etika alapelvei. 

Etikai értékek az egészségügyben.  

A betegek jogai és a betegjogok érvényesítése. 

Jogi és etikai szabályozás kapcsolata az egészségügyben. 

Az egészségügyi dolgozók tevékenységének etikai elvei és problémái.  

Az egészségügyi dolgozóval szemben elvárt magatartás, viselkedés.    

Szakmai etikai alapkövetelmények: előítélet mentesség, másság elfogadása, 

tolerancia, humanitás, empátia, karitativitás, intimitás..  

Esélyegyenlőség biztosítása.  

Etikai dilemmák és bioetikai kérdések. 

Az abortusz etikai kérdései. 

Az egészségügyi dolgozók és a sztrájkjog etikai kérdései.  

Etikai kódex. 

 

25.4.2. Szociológiai alapismeretek 18 óra 

A szociológia lényege, tárgya, jelentősége. 

A szociálpszichológia tárgya, témakörei. 

Társadalmi rétegződés és mobilitás. 

Társadalmi egyenlőtlenségek és a szegénység. 

A szocializáció fogalma és elméletei; szinterei, intézményei. 

Családszociológia. 

Szerepek és szerepkonfliktusok. 

Csoportok. Csoportdinamika. A csoportokat alakító tényezők. A csoporton belüli 

tagolódás.  

A csoporttagok egymáshoz való viszonya.  

A csoport egymást erősítő tényezői.  

Deviáns magatartás fogalma, formái.  

A különböző kultúrák szokásai, hagyományai.  

Esélyegyenlőség.  

Foglalkoztatottság és munkanélküliség. 

Szociológiai mérések, eredmények, statisztikai adatok.  

Szociális intézményrendszerek.  

Az egészségügyi dolgozók. 

Munkakörök. Munkakörökkel kapcsolatos általános elvárások.  

Személyes attitűdök a segítő szakmákban. 

 

25.4.3. A pszichológia alapjai 36 óra 

Az általános pszichológia tárgya, felosztása. Pszichológiai alapfogalmak.  

A pszichológia irányzatai. 
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Alapvető megismerési folyamatok. 

Motiváció és érzelem. 

Az alvás szerepe, funkciója. 

Az alvás fázisai. Leggyakoribb alvászavarok. 

A tanulás fogalma, fajtái. 

Tanulási modellek. 

A személyiség fogalma és a legfontosabb személyiség-elméletek. 

Személyiség-tipológia. 

A személyiség fejlődése. A szocializáció folyamata. 

Fejlődéslélektan alapfogalmai, módszerei, a fejlődés törvényszerűségei. 

A megismerési folyamatok fejlődése, a beszédfejlődés. 

A tanulás és viselkedés fejlődése. 

Az érzelmi funkciók kialakulása és az akarat fejlődése. 

A gyermek értelmi fejlettségének mérése. 

A szorongás lényege, kialakulásának okai. 

A szorongás testi tünetei, érzelmi komponensei. 

A szorongás kezelése. 

Stresszhelyzet, félelem és a kapcsolódó önvédelmi reakciók. 

Az agresszió megnyilvánulási formái 

Bántalmazások 

 

25.4.4. A pedagógia alapjai 18 óra 

A neveléstudományok helye, felosztása. 

Nevelési célok. 

A nevelés folyamata. 

Nevelési módszerek. 

Nevelői-oktató szerep; szerepelvárások és szerepkonfliktusok. 

A személyiség összetevői. A nevelő személyisége. 

Vezetői, szülői attitűdök, módszerek, eszközök.  

Tanulás és oktatás. 

A tanulás. Tanítási-tanulási módszerek. A tanulási folyamat szervezése.  

Tanulási technikák. Tanulásmódszertan.  

Tanulási problémák, zavarok, akadályok.  

A pedagógia módszerei. Az individuális pedagógia.  

Az oktatás szervezeti és munkaformái. Az oktatás eszközei és módszerei.  

Motiválás és aktivizálás. 

Ellenőrzés, értékelés, differenciálás. 

Új módszerek a pedagógiában.  

Andragógiai alapismeretek.  

Kliens/beteg oktatása.  

Az egészségnevelés célja, feladata. 

Az egészségnevelés során alkalmazható egyéni, csoportos és egyéb szervezeti 

formák, módszerek, eszközök 

 

25.4.5. Egészségügyi ellátórendszer 18 óra 

Az egészségügyi ellátórendszer fogalma, feladata, helye, kapcsolatrendszere a 

makrogazdaságban. 
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A magyar egészségügyi ellátó rendszer tagozódása, struktúrája. 

A progresszív betegellátás filozófiája, rendszere, jellemzői. 

Az egészségügyi ellátás színterei, az egyes színterek feladata, célja, szereplői. 

Az egészségügyi ellátórendszer működésének szabályozása és ellenőrzése. 

Az egészségügyi ellátás tárgyi és humánerőforrás feltételeinek szabályozása. 

Kompetenciák és hatáskörök az egészségügyi ellátórendszerben. 

Az egészségügyi technológia fogalma, összetevői. 

A prevenció helye, színterei az egészségügyi ellátórendszerben. 

A rehabilitáció helye, jelentősége az egészségügyi ellátórendszerben. 

A hazai sürgősségi betegellátó rendszer szintjei, jellemzői. 

Nemzetközi egészségbiztosítási rendszerek. 

Egészségügyi ellátás az EU-ban. 

A hazai egészségbiztosítási rendszer jellemzői. 

A hazai egészségügyi ellátás finanszírozási formái, technikái. 

A hazai egészségügyi ellátórendszer fejlesztési koncepciói. 

Minőségirányítás az egészségügyben. 

Képzés, továbbképzés az egészségügyben. 

Az egészségügyi dolgozók érdekképviseleti szervei (kamarák, egyesületek, 

szakszervezetek). 

 

Szakmai kommunikáció tantárgy     18 óra 

 

25.4.6. Speciális kommunikáció  

A kommunikációs zavarok és okai. 

Speciális kommunikáció alkalmazása hallás, beszéd és látássérültekkel. 

A hazai és nemzetközi jelnyelv és a Braille írás. 

Az egészségügyi szakdolgozó szerepe a megfelelő kommunikáció biztosításában és 

fenntartásában. 

Infokommunikációs akadálymentesítés. 

Kommunikációs korlátok leküzdése autizmus spektrumzavar esetén. 

A nyelvi kommunikáció hiányosságai. 

A szégyenlősség és gátlásosság. 

Kommunikációs gátak és közléssorompók. 

A kommunikációs zavarok leküzdése. 

Segítő beszélgetés. 

Segítő beszélgetés leggyakoribb hibái. 

 

 

 

11221-16 Alapápolás 

 
6. Ápolástan-gondozástan tantárgy          90 óra 

 

6.1. A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy tanításának a célja, hogy az egészségügyi alapismeretekre támaszkodva a tanulók ismerjék meg 

az ápolás alapelveit, sajátítsák el az ápolás elméleti alapjait, az egészséges és akadályozott emberrel 

kapcsolatos gondozási feladatokat. 
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6.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Szakmai jogi és etikai ismeretek 

Pszichológia 

Pedagógia 

Orvosi latin  

6.3. Témakörök  

6.3.1. Akadályozott ember gondozása 18 óra 

Speciális ellátási igényű ember gondozása, rehabilitációja. 

Egészség, betegség, károsodás, fogyatékosság, rokkantság fogalmai. 

A tevékenység akadályozottsága, a társadalmi beilleszkedés korlátozottsága. 

A fogyatékossági formák definíciója. 

Az egészségügyi ellátás speciális fizikai környezeti igényei, speciális eszközigényei, a 

kommunikáció és információ átadás specialitásai a különféle akadályozottsággal élő 

gyermekek és felnőttek esetében. 

Az akadályok fajtái. 

Az akadálymentesítés színterei, törvényi háttere. 

Az akadálymentesített szolgáltatási környezet jellemzői. 

Esélyteremtő közszolgáltatás: akadálymentesítés az egészségügyi ellátásban. 

Fizikai akadálymentesítés. 

Infó-kommunikációs akadálymentesítés. 

Morális akadálymentesítés (fogyatékos személyek társadalmi megítélése, antidiszkrimináció 

a gyakorlatban). 

Gyógyászati segédeszközök használata, karbantartása 

 

6.3.2. Ápolási beavatkozások 36 óra 

 
Asepsis-antisepsis fogalma. 

A fertőtlenítés alapfogalmai. 

Fertőtlenítő eljárások. 

Fertőtlenítő szerek. 

A sterilizálás alapjai. 

A sterilizálás munkafázisai. 

Sterilizáló eljárások. 

Steril anyagok tárolása, kezelése. 

Munkavédelem, tűzvédelem, katasztrófavédelem, környezetvédelem az egészségügyi 

intézményekben. 

Egyéni védőfelszerelések, védőeszközök használata. 

Veszélyes hulladékok kezelése. 

Fertőző beteg elkülönítése, ápolása. 

A beteg fogadásával, távozásával és áthelyezésével kapcsolatos feladatok.  

A vizit, ápolói teendők viziten, konzíliumokon. 

A beteg ember szükségletei, kielégítésének lehetőségei. 

A beteg ágya, ágyazási formák.  

A beteg elhelyezése, hely és helyzetváltoztatás.  

Fekvés és fektetési módok.  

A beteg mobilizálása.  

Rugalmas pólya felhelyezése. 

Kényelmi eszközök és használatuk.  

Gyógyászati segédeszközök használata. 

A beteg etetése, itatása.  

A beteg testének tisztántartása.  
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Élősködők okozta fertőzések ellátása.  

Testváladékok felfogása, gyűjtése, mérése, váladék felfogó eszközök szakszerű használata, 

fertőtlenítése.    

Előkészítés női és férfi beteg katéterezéséhez, hólyagöblítéshez.  

A széklet- vizeletürítés biztosítása.  

Szélcső alkalmazása, beszáradt széklet eltávolítása.  

Beöntés. 

Testhőmérséklet mérése, lázcsillapítás.  

Hideg-meleg hőhatáson alapuló eljárások alkalmazása.  

A légzés segítése.  

Biztonságos környezet megteremtése.  

A fizikai korlátozás szabályai, fokozott megfigyelés és a szükségletek kielégítése a fizikai 

korlátozás alatt. 

Idős beteg ápolása. 

Decubitus.  

Norton és Braden skála használata. 

A decubitus megelőzése és a beteg ápolása.  

Terminális állapotban lévő és haldokló beteg ápolása.  

A halott körüli teendők.  

A betegbiztonság szempontjainak figyelembe vétele az ápolási beavatkozások alatt. 

A témakört csoportbontásban kell tanítani. 

 

6.3.3. Betegmegfigyelés 36 óra 

A betegmegfigyelés általános szempontjai. 

A beteg magatartásának, viselkedésének megfigyelése. 

Testalkat, tápláltsági állapot, mozgás, járás megfigyelése. 

Érzékszervek megfigyelése (látás, hallás, egyensúly, érzészavarok). 

A tudatállapot megfigyelése. 

A beteg alvásának megfigyelése.  

A bőr, hajas fejbőr megfigyelése. 

A bőrfüggelékek (haj, köröm) megfigyelése. 

A bőr legfontosabb elváltozásai (elsődleges, másodlagos elemi jelenségek).  

Kardinális tünetek (testhőmérséklet, pulzus, vérnyomás, légzés) megfigyelése. 

Testváladékok megfigyelése (széklet, vizelet, hányadék, köhögés, köpet, sebváladék, 

menstruációs váladék). 

Vízháztartás megfigyelése, folyadékegyenleg vezetése. 

A szervezet oxigén-ellátottságának megfigyelése 

Állapotváltozások, életveszélyes tünetek felismerése. 

A megfigyelés eredményeinek dokumentálása. 

A témakört csoportbontásban kell tanítani. 

 

 

A témakört csoportbontásban kell tanítani. 

 

26. Diagnosztikai és terápiás alapismeretek tantárgy 72 óra 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

26.1. A tantárgy tanításának célja 

A betegségek kivizsgálása és ellátása során alkalmazott módszerek áttekintése, 

rendszerezése, asszisztensi/ápolói feladatok bemutatása. 
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26.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Biológia  

Szakmai jogi és etikai ismeretek 

Pszichológia alapjai 

Pedagógia alapjai 

Eü. ellátórendszer 

Népegészségügy 

Környezet egészségügy 

Egészségfejlesztés 

Orvosi latin 

Kommunikáció 

Speciális kommunikáció 

Egészséges ember gondozása 

Csecsemő és kisgyermek gondozása 

Akadályozott ember gondozása 

Ápolástudomány 

Ápoláslélektan 

Ápolási beavatkozások 

Betegmegfigyelés 

Egészséges csecsemő és gyermek gondozása 

Járó beteg ellátási gyakorlat 

Ápolás és gondozási gyakorlat 

Anatómia-élettan 

Elsősegélynyújtás-első ellátás 

Mikrobiológia 

Általános kórtan 

Belgyógyászat alapjai 

Sebészet és traumatológia alapjai 

Gyermekgyógyászat alapjai 

Belgyógyászati gyakorlat 

Sebészeti és traumatológia gyakorlat 

Gyermekgyógyászati gyakorlat 

 

26.3. Témakörök 

26.3.1. Diagnosztika alapjai 18 óra 

 

Diagnosztikai alapfogalmak  

Auto-, hetero anamnézis  

Objektív tünet, szubjektív panasz  

Tünet, tünet együttes 

Diagnózis  

Noninvazív-invazív diagnosztikai módszerek 

Döntési algoritmus és allokáció a diagnosztikai módszer megválasztásában 

A diagnosztikai beavatkozások biztonsági és higiénés szempontjai és szabályai 

Egyszerű, eszköznélküli fizikális diagnosztikai módszerek (fizikális vizsgálatok). 

Egyszerű eszközös diagnosztikai módszerek  

Testtömeg-  

Testmagasság- 

Testarány-  
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Testkörfogat mérés. 

Vitális paraméterek mérése, megfigyelése. 

Az EKG vizsgálat elméleti alapjai és technikai kivitelezése. 

 

A csapolások elméleti alapjai, céljai. 

A has-, mellkas-, lumbál-, ciszterna-, szternumpunkció lényege, indikációi-

kontraindikációi, a beavatkozásokhoz kapcsolódó előkészítési, együttműködési, 

megfigyelési és dokumentációs feladatok. 

A biopsziák elméleti alapjai, céljai. 

A máj, vese, csípőcsont, pajzsmirigy, emlő biopszia lényege, indikációi-

kontraindikációi, a beavatkozásokhoz kapcsolódó előkészítési, együttműködési, 

megfigyelési és dokumentációs feladatok 

. 

26.3.2. Labordiagnosztikai alapismeretek 8 óra 

 

Labordiagnosztika fogalma, célja, módszerei, fázisai. 

A preanalitikai fázis feladatai.  

Leggyakrabban alkalmazott laborvizsgálatok indikációi, jellemzői. 

A beteg előkészítés szempontjai különböző laborvizsgálatoknál. 

Vérvétel zárt vérvételi rendszer alkalmazásával. 

Testváladékok mintavételi technikája. 

Mintavételi technikák mikrobiológiai vizsgálatokhoz. 

A vizsgálati anyagok kezelésének, szállításának, dokumentálásának specialitásai. 

Point Of Care Testing (betegágy melletti labordiagnosztika) fogalma, célja, 

módszerei, jelentősége a betegellátásban. 

Betegágy melletti vércukor meghatározás kivitelezése. 

 

26.3.3. Képalkotó diagnosztika alapjai 10 óra 

 

Radiológiai alapismeretek.  

Radiológiai vizsgálatok célja, módszerei. 

A Rtg, CT, MR, PET, SPECT, UH, Angiográfiás és Mammográfiás radiológiai 

vizsgáló eszközök működési elvének jellemzői. 

A vizsgáló módszerek főbb indikációi, kontraindikációi.  

A beteg előkészítésének és vizsgálat utáni megfigyelésének szempontjai. 

A kontrasztanyag alkalmazásával történt radiológiai vizsgálatok előkészítési és 

megfigyelési specialitásai. 

A nukleáris medicina leggyakoribb vizsgáló módszerei és jellemzői. 

Az endoszkópos vizsgálatok alkalmazásának elméleti alapjai, indikációi, céljai. 

Az egyes endoszkópos beavatkozásokhoz (emésztőrendszeri- légzőrendszeri 

endoszkópiák) kapcsolódó előkészítési, együttműködési, megfigyelési és 

dokumentációs feladatok.A témakör részletes kifejtése 

 

26.3.4. Terápiás alapismeretek  18 óra 

 

Terápia,  

Tüneti-támogató terápia,  

Supportív terápia,  

Palliatív terápia,  

Komfort terápia,  
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Aspecifikus-, specifikus terápia. 

Az egészségügyi ellátás során alkalmazott terápiás módszerek:  

Konzervatív terápia,  

Műtéti terápia,  

Dietoterápia,  

Fizioterápia,  

Pszichoterápia. 

Döntési algoritmus és allokáció az optimális terápia megválasztásában. 

A beteg pszichés előkészítésének és vezetésének praktikumai a kompetencia határok 

betartásával. 

A terápiás módszerek biztonsági, higiénés szempontjai és szabályai. 

Fájdalomcsillapítás gyógyszeres terápia alkalmazása nélkül. 

A fájdalomcsillapítás fogalma, célja, módszerei, kompetenciaköre. 

A fájdalomcsillapítás nem gyógyszeres formáinak, jellemzői, indikációi-

kontraindikációi, alkalmazásának algoritmusai (pozíciós terápia, felszíni kezelés, 

hideg-meleg terápiás alkalmazások, masszázs, fizioterápia, hydroterápia, TENS, 

alternatív medicina módszerei). 

A fájdalom megfigyelésének, mérésének szempontjai. 

A fájdalomcsillapítás hatékonyságának követése, dokumentálása. 

Lázcsillapítás gyógyszeres terápia alkalmazása nélkül. 

A láz fogalma, szervezetre gyakorolt hatásai, tünetei. 

A lázcsillapítás indikációi, módszerei. 

A fizikális lázcsillapítás fogalma, célja, módszerei, indikációi. 

A hűtőfürdő és hűtő borogatás (priznic) alkalmazásának algoritmusa. 

Lázas beteg ápolásának, megfigyelésének szempontjai. 

A lázcsillapítás hatékonyságának követése, dokumentálása. 

A tevékenység higiénés, munka- és környezetbiztonsági szabályai. 

 

26.3.5. Gyógyszertan alapjai, gyógyszerelés 18 óra 

 

Gyógyszertani alapfogalmak.  

Gyógyszerrendelés alapfogalmai. 

Gyógyszerek hatásmechanizmusai. 

Gyógyszerhatás folyamata, befolyásoló tényezői. 

Gyógyszerinterakciók és mellékhatások. 

Gyógyszerformák és jellemzőik. 

Gyógyszer bejuttatási módok és jellemzőik. 

Gyógyszeradagok kiszámítása. 

Nemzetközi rövidítések a gyógyszerelésben (gyógyszerformák, bejuttatási módok, 

mértékegységek). 

Ápolói feladatok gyógyszerelés során. 

Az intézeti gyógyszertárolás, gyógyszerkezelés szabályai, specialitásai. 

A gyógyszerelés irányelvei, szabályai, kompetenciái. 

A per os, rectális, transdermális, gyógyszerelés technikái. 

A fül-orr-szem cseppek alkalmazásának technikái. 

A gyógyszerelés higiénés szabályai. 

A betegmegfigyelés szempontjai gyógyszerterápia alkalmazása során. 

A gyógyszertévesztés megelőzése, észlelése, jelentési kötelezettsége. 

Gyógyszerelés dokumentálásának jogi és minőségirányítási szabályozása. 

A beteg együttműködés jelentősége a gyógyszeres terápia során. 
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A gyógyszereléshez kapcsolódó betegoktatás szempontjai. 

A gyógyszerterápia specialitásai gyermek- és időskorban 

 

Injekciós terápia. 

Az injekcióbejuttatás leggyakoribb formái, jellemzői, előnyei-hátrányai. 

Az injekciózáshoz használható fecskendő típusok és jellemzőik. 

Az injekciós tűk típusai, jellemzői, a tű méretjelölésének értelmezése. 

Az előre töltött injekciós eszközök jellemzői. 

Pen jellemzői. 

Előkészítés injekciózáshoz. 

A gyógyszer felszívás algoritmusa. 

Az előkészítés során betartandó higiénés és balesetvédelmi szabályok. 

Az injekciós terápia általános és helyi szövődményei. 

Infúziós terápia. 

Az infúziós terápia fogalma, célja, indikációja, kompetenciaköre. 

A folyadék bejuttatásának lehetséges módjai (perifériás-, centrális véna kanülálás, 

intraosseális kanülálás). 

Az infúziós terápia során alkalmazható eszközök és jellemzőik (tűk, perifériás 

intravascularis kanülök, infúziós szerelékek, összekötők, csatlakozók, infúzióadagoló 

készülékek). 

Előkészítés infúziós terápiához. 

A beteg pszichés, szomatikus előkészítésének specialitásai. 

Segédkezés infúziós terápia kivitelezésében. 

Az infúzió összeállításának és bekötésének és eltávolításának algoritmusa. 

Az előkészítés és beavatkozás során betartandó higiénés és balesetvédelmi 

szabályok. 

A beteg megfigyelésének szempontjai infúziós terápia során. 

Az infúziós terápia általános és helyi szövődményei. 

Az infúziós terápia dokumentálásának szabályai. 

Vércsoport meghatározás. 

A vércsoport meghatározás célja, indikációja, kompetenciaköre. 

A vércsoport meghatározás eszközei. 

Előkészítés vércsoport meghatározáshoz. 

A kártyás módszerrel történő vércsoport meghatározás algoritmusa.  

Vércsoport meghatározás utáni feladatok. 

A tevékenység higiénés, munka- és környezetbiztonsági szabályai. 

 

 

26.4. A képzés javasolt helyszíne  

Szaktanterem, demonstrációs terem.  

 

 

11635-16 Egészségügyi asszisztensi feladatok 

27. Egészségügyi asszisztensi feladatok tantárgy 108 óra 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

27.1. A tantárgy tanításának célja 

A járóbeteg-szakrendelés, a gondozás és rehabilitáció asszisztensi feladataira való felkészítés. Az 

asszisztensi munkakör feladatainak megismerése, elsajátítása. 
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27.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Munkahelyi egészség és biztonság 

Egészségügyi alapismeretek 

Ápolástan-gondozástan 

Klinikumi szakismeretek 

 

 

27.3. Témakörök 

 

27.3.1. Asszisztensi feladatok urológiai területen 18 óra 

Urológiai vizsgáló módszerek 

Mintavétel szabályai, protokollok;  

Mintavétel eszközei; mintavétel; a vizsgálati minták kezelésének, tárolásának szabályai 

Diagnosztikus tesztek alkalmazása 

Beteg pozicionálás urológiai vizsgálatokhoz 

Életkoronkénti beteg előkészítés a beteg segítése vizsgálat előtt, alatt és után; Közreműködés, 

asszisztálás urológiai a vizsgálatok/beavatkozások során 

 

 

27.3.2. Asszisztensi feladatok nőgyógyászati területen 18 óra 

Leggyakoribb nőgyógyászati megbetegedések (fertőzések, gyulladások, daganatok,) 

Vérzési rendellenességek 

Menopausa 

Nőgyógyászati vizsgáló módszerek 

Mintavétel szabályai, protokollok;  

Mintavétel eszközei; mintavétel; a vizsgálati minták kezelésének, tárolásának szabályai 

Beteg pozicionálás nőgyógyászati vizsgálatokhoz 

Életkoronkénti beteg előkészítés vizsgálatokhoz, a beteg segítése vizsgálat előtt, alatt és után 

Közreműködés, asszisztálás a nőgyógyászati vizsgálatok/beavatkozások során 

 

1.1.1. Dokumentáció vezetése a járóbeteg - ellátásban 36 óra 

A járóbeteg-ellátás és háziorvosi dokumentáció 

A dokumentáció vezetésének szabályai, módjai 

Betegelőjegyzés  

Betegirányítás, betegosztályozás szabályai 

Az adatrögzítés és adatkezelés szabályai 

Adatvédelmi szabályok, adatvédelmi jelentések 

Medikai rendszerek alkalmazása és használatának szabályai 

Vizsgálatok és kezelések, azok eredményeinek rögzítése 

Betegmegfigyelés dokumentálás 

Táppénzjelentés, nyilvántartás 

Táppénzes napló vezetése 

Finanszírozási és kódolási ismeretek alkalmazása 

Járóbeteg adatok elemzése 

Havi- és éves- valamint különböző szakmai szabályok szerinti (pl. gyermekortopédiai, onkológiai stb.) 

jelentések elkészítése 

Betegforgalmi adatok 

BNO, FNO rendszere 

Statisztikai adatok nyilvántartása 
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Krónikus betegek gondozásának nyilvántartása 

Fertőző betegekkel kapcsolatos jelentési kötelezettségek 

A dokumentáció archiválása 

Betegátadás dokumentálása 

Az egészségügyi dokumentáció átadásának szabályai (lelet, zárójelentés, röntgen, stb.) 

Térítésköteles betegellátás adminisztráció (külföldi és egészségbiztosítással nem rendelkező 

betegdokumentáció) 

Egészségügyi kódrendszert ismer és alkalmaz 

Betegszállítás, mentőhívás  

Karhatalmi segítséget igénylő esetek rendőri segítsége 

 

 

1.1.2. Prenevció 36 óra 

Egészségügyi szűrés, szűrővizsgálatok szervezése 

Népegészségügyi célú szűrővizsgálatok szervezése 

Járványügyi okból végzett szűrővizsgálatok szervezése 

Kampányok  

Szűrővizsgálatra jogosult egészségügyi szolgáltatók 

A megelőző ellátások igénybevételének lehetőségei, finanszírozása 

Háziorvosi ellátók szerepe a prevencióban 

Asszisztensi feladatok a nemenkénti és életkoronkénti szűrővizsgálatoknál 

 

 
 

 

1.1. A képzés javasolt helyszíne  

Szaktanterem 

Demonstrációs terem 

 

28. Egészségügyi asszisztálás gyakorlata tantárgy 36 óra 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

28.1. A tantárgy tanításának célja 

A járóbeteg szakrendelés területeinek és az ott folyó munkának a megismerése. A tantárgy 

tanításának végső célja, hogy a képzésben résztvevők a végzettséggel megszerezhető 

kompetenciákat teljes egészében elsajátítsák. 

 

28.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Munkahelyi egészség és biztonság 

Egészségügyi alapismeretek 

Ápolástan-gondozástan 

Klinikumi szakismeretek 

Egészségügyi asszisztensi feladatok 

 

28.3. Témakörök 

28.3.1. Betegirányítás 20 óra 

  Rendelő- és gondozóintézeti betegfelvétel, kartonozó, betegirányító 

A betegváró és a munkatér tisztaságának, a higiénés feltételeknek biztosítása 

Kapcsolattartás a szakrendelések szakdolgozóival 
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Szakrendelésre, gondozásra megjelent betegek társadalombiztosításhoz kapcsolódó 

jogosultságának ellenőrzése, dokumentáció vezetése 

Külföldi vagy érvényes társadalombiztosítással nem rendelkező betegekkel kapcsolatos 

adminisztráció 

Betegelőjegyzés, regisztráció végzése 

Térítésköteles betegellátással kapcsolatos adminisztráció, dokumentáció végzése 

Beteg fogadása, irányítása, a betegosztályozás szabályainak alkalmazása 

Felvilágosítás nyújtása a szakrendelések, gondozók működéséről 

Beteg, hozzátartozó, kísérő tájékoztatása 

Akadályozott személyeket segít 

Papíralapú és számítógépes betegnyilvántartás vezetése 

Közreműködés a statisztikai adatszolgáltatásban 

Az egészségügyi ellátásban használt medikai rendszerek alkalmazása, elektronikus adatbázis 

kezelése 

Adatrögzítés, tárolás, archiválás 

            Sürgősségi eseteket felismerése, orvos hívás, szükség esetén elsősegélynyújtás 

 

            4.3.2.Szakrendelések        16 óra 

 

Nőgyógyászat 

A szakrendelő munkájának, működésének bemutatása, megismerése 

Munkavédelmi, munkabiztonsági, környezetvédelmi és higiénés szabályok ismerete 

A betegváró, a rendelő, kezelő tisztaságának, a higiénés feltételeknek biztosítása 

Gyógyszertárolás-, gyógyszerhűtő-, gyógyszerek lejárati idejének ellenőrzése, dokumentálása 

Veszélyes hulladék szabályszerű kezelése, tárolása, szállításra előkészítése, dokumentálása 

Betegforgalom szervezése 

Beteg fogadása, a társadalombiztosításhoz kapcsolódó jogosultságok ellenőrzése, 

betegazonosítás végzése, külföldi és biztosítással nem rendelkező betegek adminisztrációja 

Műszerek, eszközök előkészítése különböző vizsgálatokhoz, beavatkozásokhoz 

Eszközök fertőtlenítése, sterilizálásra való előkészítése 

Segédkezés a beteg fizikális vizsgálatánál, beavatkozásoknál, a beteg pozicionálása 

Asszisztálás a cytologiai kenetvételnél és kolposzkopos vizsgálatnál 

Hüvelyváladék laboratóriumba küldése protokoll szerint 

Cytológiai vizsgálat eredményeinek osztályozása, kóros leletek kiemelése, betegkövetés, 

kiértesítés kontroll vizsgálatra 

Speciális nőgyógyászati szakrendelés munkájának megfigyelése (menopausa, inkontinencia, 

HPV rendelés) a megjelent betegek folyamatos követése 

Speciális vizsgálatok és a vizsgálati anyagok megfelelő helyre továbbítása protokoll szerint 

Gyermek/tinédzser nőgyógyászati szakrendelések munkájának megismerése 

Előkészítés hatósági vizsgálatokhoz, a hatósági vizsgálatok dokumentációja 

Vizeletvizsgálat elvégzése gyorsteszttel 

Aszeptikus környezet megteremtése vizsgálatokhoz, beavatkozásokhoz  

A terápiás és diagnosztikus eljárások elvégzésnek rögzítése a számítógépes medikai 

rendszerben 

Vizsgálatkérő lapok kitöltése 

Tájékoztatás a rehabilitációs lehetőségekről és a szociális ellátások igénybevételéről  

Számítógépes célprogramok használata 

Statisztikák, betegforgalmi lista készítése 
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1.1. A képzés javasolt helyszíne  

Betegirányítás: rendelő- és gondozóintézet betegfelvétele, kartonozó 

Szakrendelések:  

                     Belgyógyászat 

                     Sebészet profil 

                     Pszichiátria 

                     Nőgyógyászat 

 

 

 

Összefüggő szakmai gyakorlat 

140 óra 
 

Csecsemő és kisgyermekgondozás gyakorlat:    

Az intézmény felépítése, munkarendje. 

Munkavédelmi, tűzvédelmi szabályok megismerése, betartása. 

Napirend megismerése, napirend szerinti munkavégzés. 

A gyermek fogadása. 

Részvétel a napi gondozási feladatokban. 

A csecsemő és gyermekgondozás eszközeinek használata, tisztítása, fertőtlenítése. 

Mosdatás, fürösztés feladatai. 

Pelenkázás, tisztázás. 

Időjárásnak megfelelő öltözet biztosítása. 

Öltöztetés. 

Levegőztetés. 

A csecsemő és a gyermek táplálása. 

Részvétel a gyermekkel való egyéni és csoportos foglalkozásokban. 

Közreműködés a helyes szokások kialakításában. 

Részvétel a játéktevékenységben.  

A játékok tisztántartása.  

Altatás, pihenés biztosítása. 

 

Gondozási feladatok felnőtt korban:     

Az intézmény felépítésének, munkarendjének megismerése. 

Munkavédelmi, környezetvédelmi, tűzvédelmi szabályok megismerése, betartása a napi 

munkavégzés során. 

A napirend megismerése, részvétel a napi gondozási feladatokban.  

Megfigyelési feladatok elvégzése, eredmények dokumentálása: 

magatartás, viselkedés. 

testalkat, járás. 

érzékszervek működése. 

tudatállapot. 

fekvés, alvás megfigyelése.  

bőr, bőrfüggelékek, hajas fejbőr. 

kardinális tünetek megfigyelése.  

testváladékok megfigyelése. 

fájdalom megfigyelése. 

folyadékháztartás megfigyelése 

A gondozott szükségleteinek figyelembe vétele, kielégítésének segítése: 

táplálkozás, folyadékfogyasztás segítése. 
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hely- és helyzetváltoztatás segítése. 

segítségnyújtás a gondozott testének tisztántartásában.  

ágyazás, ágyneműcsere. 

ürítési szükségletek kielégítésének segítése. 

incontinens beteg ápolása. 

decubitus megelőzés. 

Ápolási-gondozás eszközeinek szakszerű használata, tisztítása, fertőtlenítése. 

Fertőtlenítő eljárások alkalmazása. 

Akadályozott ember (mozgásszervi, látási, hallási, értelmi) segítése a mozgásban, 

higiénében, pihenésben, táplálkozásban, ürítésben, öltözködésben, kommunikációban. 

Az intézményben alkalmazott dokumentáció megismerése. 

 

Járóbetegellátás gyakorlat       

Az intézmény felépítése, munkarendje. 

Munkavédelmi, tűzvédelmi, környezetvédelmi szabályok megismerése, betartása a 

munkavégzés során. 

A beteg fogadása, ellátása. 

A betegellátás menete, dokumentációja, adatok rögzítése. 

Orvosi vizsgálatokban való segédkezés, asszisztálás. 

A beteg tüneteinek megfigyelése, dokumentálása. 

A beteg adatainak kezelése, adminisztráció, dokumentáció. 

Gondozottak ellátása, rendszeres vizsgálata. 

Légzés, pulzus, vérnyomás mérése, dokumentálása.  

Egészségnevelési feladatok. 

 

11. évfolyam 

 

11110-16 Egészségügyi alapismeretek 

 
7.   Egészségügyi alapismeretek tantárgy       54 óra 

7.1. A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy tanításának célja felkészíteni a képzésben résztvevőket az egészségügyi szolgáltatóknál végzendő 

segítő szakmák elsajátítására. A tantárgy olyan általános, az egészségügyhöz kapcsolódó alapismeretek 

elsajátítását szolgálja, melyek nélkülözhetetlenek a specifikus szakmai ismeretek elsajátításához, az 

egészségügy területéhez tartozó valamennyi szakma gyakorlásához. 

7.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Kommunikáció 

Szakmai kommunikáció 

Munkavédelmi alapismeretek 

Ápoláslélektan 

Akadályozott ember gondozása 

Speciális ápolást igénylők ellátása 

 

 

7.3. Témakörök  

7.3.1. Népegészségügy        18 óra 

 

A népegészségtan tárgya. 

A népegészségtan és az orvostudomány kapcsolata. 
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Az egészség, egészségkulturáltság. 

A statisztika fogalma, tárgya.  

A statisztikai adatok jellege. 

A statisztikai adatgyűjtés, csoportosítás. 

A demográfia fogalma, tárgya, alapfogalmai (népesség, népesedés, népmozgalom). 

A demográfia módszerei és kiemelt tárgyköreinek áttekintése: 

A strukturális demográfia. 

Születés, termékenység. 

Halandóság. 

Természetes népmozgalom. 

Család-demográfia. 

Reprodukció. 

Vándorlások. 

Epidemiológia fogalma, tárgya. 

Deszkriptív epidemiológia. 

A betegségek gyakoriságának mérése (prevalencia, incidencia, tartam prevalencia fogalma). 

Kor-nem és egyéb kategória-specifikus mutatók lényege. 

A betegségek gyakoriságát befolyásoló tényezők. 

A morbiditási adatok forrásai. 

Analitikus epidemiológia, intervenciós epidemiológia fogalma. 

Szociológiai módszerek. 

Prevenció és egészségmegőrzés. 

Az egészségmegőrzés stratégiája. 

Hazai egészség-megőrzési programok. 

 

7.3.2. Környezet-egészségügy       18 óra 

A környezet és az egészség kapcsolata 

Az ember ökológiai lábnyoma, környezettudatos gondolkodás 

A természetes és a mesterséges (épített) környezet jellemzői a XXI. században 

A víz szerepe az ember életében  

Az egészséges ivóvíz és az ásványvizek 

Hazánk gyógy-és termálvizei, azok egészségre gyakorolt hatásai 

A vízszennyezők és az egészségtelen vizek károsító hatásai  

A légkör és a levegő fizikai, kémiai jellemzői 

A főbb légszennyező anyagok, jellemzőik és hatásuk az egészségre  

Meteorológiai és klimatikus tényezők hatása az emberre 

Ionizáló és nem ionizáló sugárzások fizikai és biológiai jellemzői és hatásaik 

A talaj összetétele, öntisztulása, talajszennyeződés 

Vegyi anyagok a környezetünkben 

Hulladékgazdálkodás, kommunális, ipari és mezőgazdasági hulladékok 

A veszélyes hulladékok kezelése, tárolása 

A környezeti zaj, rezgés és annak hatásai a szervezetre 

A zajártalom és következményei 

A települések típusai és jellemzőik 

Urbanizációs ártalmak 

Az egészséges lakókörnyezet 

A korszerűtlen lakások, épületek egészségre gyakorolt káros hatásai 

Egészségügyi kártevők megjelenése a lakásban és a környezetben 

Környezeti eredetű megbetegedések és azok megelőzése 

Környezeti katasztrófák, haváriák 

Környezetvédelem az egyén és a társadalom szintjén 

Munkabiztonság és munkahigiéné az egészségügyi munkahelyeken 
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Biztonságos munkavégzés tárgyi feltételei, munkaeszközök megfelelő    

használata 

Tűzveszélyes anyagok a munkakörnyezetben 

Fizikai, kémiai, biológiai kockázatok az egészségügyi munkahelyeken  
 

 

 

1.1.1. Egészségfejlesztés 18 óra 

Az egészségfejlesztés fogalma, célja, feladata, színterei, intézményei. 

Az egészségkulturáltság fogalma, összetevői 

Az egészség definíciója. 

Az egészséget meghatározó tényezők. 

Az egészséges életvitel. 

A higiéne fogalma, területei. 

Személyi higiéne. 

Az egészséges szervezetet felépítő anyagok, tápanyagok összetétele, tápanyag-piramis, az 

egészséges szervezet tápanyagszükséglete. 

Az egészséges táplálkozás; a túlzott tápanyagbevitel következményei. 

Fizikai, szellemi munka energiaigénye. 

A helyes testtartás, rendszeres testedzés jelentősége. 

A testi erő fenntartása, a mozgás lehetséges módjai. 

A megfelelő öltözködés. 

A prevenció szintjei. 

A betegségek korai felismerését szolgáló lehetőségek; rizikófaktorok és azok felismerése. 

Szűrővizsgálatok jelentősége, életkorok szenti szűrővizsgálatok formái, teendő a tünetek 

megjelenése esetén. 

Védőoltások 

A káros szenvedélyek formái, kialakulásuk okai, betegséget előidéző káros hatásuk, a káros 

szenvedélyek korai felismerése. 

A drog, az alkohol kapcsolata a mentális egészségünkkel. 

Önértékelés, önbecsülés. 

Önmagunkról kialakított reális kép, képességeink, korlátaink. 

Az egészséges lelki egyensúly fenntartása, önvédő technikák. 

Relaxáció formái, jelentősége. 

Aktív, passzív pihenés formái. 

Az érzelmi élet egyensúlya. 

Az akaraterő. 

 

29. Klinikumi szakismertek tantárgy 36 óra 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

29.1. A tantárgy tanításának célja 

 

Akut és krónikus betegségek kialakulásának, felismerésének, lefolyásának ismertetése az 

egyes életszakaszokban. Bevezetés a medicina alapjaiba. 

 

29.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Biológia  

Eü. ellátórendszer 

Népegészségügy 

Környezet egészségügy 
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Egészségfejlesztés 

Orvosi latin 

Egészséges ember gondozása 

Csecsemő és kisgyermek gondozása 

Akadályozott ember gondozása 

Ápolástudomány 

Ápolási beavatkozások 

Betegmegfigyelés 

Egészséges csecsemő és gyermek gondozása 

Járó beteg ellátási gyakorlat 

Ápolás és gondozási gyakorlat 

Anatómia-élettan 

Elsősegélynyújtás-első ellátás 

Mikrobiológia 

Általános kórtan 

Diagnosztikai alapjai 

Terápiás ismeretek 

Belgyógyászati gyakorlat 

Sebészeti és traumatológia gyakorlat 

Gyermekgyógyászati gyakorlat 

 

29.3. Témakörök 

29.3.1. Kardiológia és pulmonológia alapjai  19 óra 

 

A belgyógyászat alapjai. 

Belgyógyászat tudományterületei. 

Betegvizsgálati módszerek. 

 

Kardiológia. 

Keringési rendszer kórfolyamatai. 

Kardiális eredetű betegségek és ellátása. 

Vascularis eredetű betegségek és ellátása. 

Légző rendszer kórfolyamatai. 

 

Pulmonológia. 

A légutak betegségei és ellátása. 

A tüdő betegségei és ellátása. 

Légzési elégtelenséghez vezető kórképek. 

 

 

29.3.2. Gasztroenterológia és nefrológia alapjai. 17 óra 

 

Gasztroenterológia.  

Emésztő rendszer kórfolyamatai  

Emésztő csatorna betegségei. 

Emésztő mirigyek betegségei és ellátása. 

A táplálkozás és az anyagcsere zavarai. 

A vizeletkiválasztó és elvezető rendszer kórfolyamatai. 

 

Nefrológia. 
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A húgyutak betegségei és ellátása. 

A vese betegségei és ellátása. 

Vérképző rendszer kórfolyamatai, betegségei és ellátása 

. 

30. Klinikumi gyakorlatok tantárgy 162 óra 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

30.1. A tantárgy tanításának célja 

 

A tantárgy tanításának keretében bemutatni a klinikai osztályok munkáját, munkarendjét. A beteg 

ellátási/ápolási folyamat végigkísérése. Diagnosztikai és terápiás eljárások megfigyelés, 

összefüggések elemzése. 

 

30.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

 

Szakmai jogi és etikai ismeretek 

Szociológiai alapismertek 

Pszichológia alapjai 

Pedagógia alapjai 

Eü. ellátórendszer 

Népegészségügy 

Egészségfejlesztés 

Orvosi latin 

Kommunikáció 

Speciális kommunikáció 

Egészséges ember gondozása 

Csecsemő és kisgyermek gondozása 

Akadályozott ember gondozása 

Ápolástudomány 

Ápoláslélektan 

Ápolási beavatkozások 

Betegmegfigyelés 

Egészséges csecsemő és gyermek gondozása 

Járó beteg ellátási gyakorlat 

Ápolás és gondozási gyakorlat 

Anatómia-élettan 

Elsősegélynyújtás-első ellátás 

Mikrobiológia 

Általános kórtan 

Belgyógyászat alapjai 

Sebészet és traumatológia alapjai 

Gyermekgyógyászat alapjai 

Diagnosztikai alapjai 

Terápiás ismeretek 

 

 

30.3. Témakörök 

30.3.1. Belgyógyászai gyakorlat 120 óra 

 

A belgyógyászati osztály szervezeti felépítésének bemutatása.  
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Munka és tűzvédelmi szabályok.  

A beteg kültakarójának a megfigyelése. 

A beteg tudatának, tudatállapotának megfigyelése. 

Kardinális tünetek: a pulzus, vérnyomás, testhőmérséklet, légzés megfigyelése. 

A testváladék megfigyelése és felfogása, mérése. 

Vérvétel. 

Vércukor meghatározás végzése gyorstesztekkel. 

Betegmegfigyelő monitorok alkalmazása: EKG, pulzus, légző, hő, szaturáció.  

A megfigyelések dokumentálása. 

Betegvizsgálat megfigyelése. 

Diagnosztikai beavatkozások megfigyelése. 

A különböző kórfolyamatok megfigyelése. 

Előkészítés gyógyszereléshez, segédkezés a gyógyszerbevitelben.  

Előkészítés injekciózáshoz és infúziós terápiához. 

Terápiás beavatkozások megfigyelése. 

Ellátási folyamat kísérése. 

Bekapcsolódás az ápolási/szakápolási folyamatba. 

Az ápolási folyamat: felmérés, ápolási diagnózis, ápolási terv, az ápolás kivitelezése, 

értékelés megfigyelés. 

Az ápolási dokumentáció vezetése. 

Segédkezés a beteg ember szükségleteinek a kielégítésében: mozgás, pihenés, higiéné, 

táplálkozás, folyadékfelvétel, váladékok ürítése, légzés, testhőmérséklet, környezeti 

veszélyek elkerülése. 

 

 

30.3.2. Sebészeti gyakorlat 42 óra 

 

A sebészeti osztály szervezeti felépítésének bemutatása.  

Munka és tűzvédelmi szabályok megismerése. 

Sebellátás. 

Kötözésben segédkezés. 

Szövetegyesítő eljárások megfigyelése. 

Sebváladékok megfigyelése.  

Drének megfigyelése. 

Műtétek. 

A műtő felszerelésének, eszközeinek a megismerése. 

Általános műtéti előkészítésben segédkezés. 

Kissebészeti beavatkozások megfigyelése. 

Egynapos sebészeti beavatkozások megfigyelése.  

A fájdalomcsillapítási eljárások megfigyelése. 

Általános műtéti utókezelésben segédkezés. 

Aszepszis/antiszepszis. 

Kézfertőtlenítés. 

Kötözőkocsi eszközeinek fertőtlenítésében, sterilizálásában való közreműködés. 

A beteg előkészítése képalkotó vizsgálatokhoz, endoszkópos beavatkozásához. 

A testváladékokat megfigyelése és felfogása. 

Vérvétel. 

Előkészítés gyógyszereléshez, segédkezés a gyógyszerbevitelben. 

Előkészítés injekciózáshoz és infúziós terápiához. 

Előkészítés és segédkezés a punkciók és biopsziák kivitelezésében. 

Bekapcsolódás az ápolási/szakápolási folyamatba. 
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Közreműködés az ápolási folyamatban. 

Az ápolási dokumentáció vezetése. 

Segédkezés a beteg ember szükségleteinek a kielégítésében:  

mozgás, pihenés, higiéné, táplálkozás, folyadékfelvétel, váladékok ürítése,  

légzés, testhőmérséklet, környezeti veszélyek elkerülése. 

 

11635-16 Egészségügyi asszisztensi feladatok 

 

31. Egészségügyi asszisztensi feladatok tantárgy 36 óra 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

31.1. A tantárgy tanításának célja 

A járóbeteg-szakrendelés, a gondozás és rehabilitáció asszisztensi feladataira való felkészítés. Az 

asszisztensi munkakör feladatainak megismerése, elsajátítása. 

 

31.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Munkahelyi egészség és biztonság 

Egészségügyi alapismeretek 

Ápolástan-gondozástan 

Klinikumi szakismeretek 

 

31.2.1. Személyiség fejlesztés önismeret 36 óra 

 

Személyiségelméletek 

Pszichés problémák és személyiségzavarok 

Személyiségfejlesztés lehetőségei 

Az együttműködés szociálpszichológiai, csoportdinamikai összefüggései 

Az együttműködést nehezítő tényezők  

Konfliktusok, konfliktuskezelési technikák 

Az eltérő értékrendekhez, kultúrákhoz való viszonyulás 

Empátia gyakorlatok 

Az önismeret forrásai, jelentősége, fejlesztése 

Az énkép (Johari-ablak) 

Szerepek és a szereptanulás folyamata 

Önvédelmi technikák, én védő mechanizmusok 

Veszteségek, krízishelyzetek és feldolgozásuk 

Önismereti gyakorlatok 

A reális énkép szerepe az egészségügyi segítésben 

Esetmegbeszélés és szupervízió; kapcsolati és a személyes erőforrások feltárása; rekreációs 

lehetőségek 

 

32. Egészségügyi asszisztálás gyakorlata tantárgy 72 óra 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

32.1. A tantárgy tanításának célja 

A járóbeteg szakrendelés területeinek és az ott folyó munkának a megismerése. A tantárgy 

tanításának végső célja, hogy a képzésben résztvevők a végzettséggel megszerezhető 

kompetenciákat teljes egészében elsajátítsák. 
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32.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Munkahelyi egészség és biztonság 

Egészségügyi alapismeretek 

Ápolástan-gondozástan 

Klinikumi szakismeretek 

Egészségügyi asszisztensi feladatok 

 

 

 

1.1.1. Szakrendelések 72 óra 

Belgyógyászat 

A szakrendelő munkájának, működésének bemutatása, megismerése 

Munkavédelmi, munkabiztonsági, környezetvédelmi és higiénés szabályok ismerete 

A betegváró, a rendelő, kezelő tisztaságának, a higiénés feltételeknek biztosítása 

Betegforgalom szervezése 

Betegbiztonság megteremtése 

Belgyógyászati szakrendelésekhez kapcsolódó diagnosztikai egységek bemutatása, 

EKG, kadiológiai diagnosztika (ECHO, terheléses EKG, ABP) endoszkópia,  

A szakrendelés megkezdéséhez szükséges gyógyszerek, eszközök, gyógyászati 

anyagok biztosítása 

Gyógyszertárolás-, gyógyszerhűtő-, gyógyszerek lejárati idejének ellenőrzése, 

dokumentálása 

Veszélyes hulladék szabályszerű kezelése, tárolása, szállításra előkészítése, 

dokumentálása 

A betegellátáshoz kapcsolódó dokumentáció (papíralapú, számítógépes) vezetése, a 

társadalombiztosításhoz kapcsolódó jogosultságok ellenőrzése, betegazonosítás 

végzése, külföldi és biztosítással nem redelkező betegek adminisztrációja 

Előkészítés eszközös vizsgálatokhoz; a használt eszközök kezelése a higiénés 

szabályoknak megfelelően 

Beteg felkészítése a vizsgálatokra 

Közreműködés a beteg fizikális vizsgálatánál 

Vitális paraméterek megfigyelése, mérése, dokumentálása 

A beteg segítése, pozicionálás vizsgálatokhoz, beavatkozásokhoz 

A beteg előkészítése és segédkezés a speciális diagnosztikai és terápiás beavatkozások 

kivitelezésében 

Betegmegfigyelés a különböző beavatkozások alatt és után 

Segédkezés vizsgálati anyagok mintavételénél; mintavétellel kapcsolatos 

adminisztráció elvégzése; minták tárolása, laboratóriumba juttatása; testváladékok 

felfogása;  

Sürgősségi esetek asszisztensi feladatai (felismerés, orvos-hívás, elsősegélynyújtás) 

Előkészítés injekciózáshoz, sc. ésim. injekció beadása, dokumentálása 

EKG készítés, dokumentálás 

Közreműködés a betegvizsgálatoknál (ECHO, ABPM, terheléses EKG, Doppler, 

endoscopos beavatkozások) 

Vércukormérés, dokumentálás 

Betegeducatioinsulin beadására, vércukormérésre 

Aszeptikus környezet megteremtése vizsgálatokhoz, beavatkozásokhoz 

Részvétel diétás tanácsadáson 
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Betegtájékoztatás a gyógyászati segédeszközökkel kapcsolatos lehetőségekről 

Betegtájékoztatás a szociális és rehabilitációs lehetőségekről 

Orvos diktálása alapján az ambuláns kezelőlap, gondozási lap elkészítése a 

számítógépes rendszerben 

Táppénzbevétellel kapcsolatos adminisztráció megfigyelése 

Közreműködés a statisztikai adatszolgáltatásban 

A szakrendelés, szakgondozás jelentések előkészítése 

 

Sebészet profilú szakrendelés 

A szakrendelő munkájának, működésének bemutatása, megismerése 

Munkavédelmi, munkabiztonsági, környezetvédelmi és higiénés szabályok ismerete 

A betegváró, a rendelő, a kezelő tisztaságának, a higiénés feltételeknek biztosítása 

Betegforgalom szervezése 

Betegbiztonság megteremtése 

Beteg fogadása, a társadalombiztosításhoz kapcsolódó jogosultságok ellenőrzése, 

betegazonosítás végzése, külföldi és biztosítással nem rendelkező betegek 

adminisztrációja 

A szakrendelés megkezdéséhez szükséges gyógyszerek, eszközök, gyógyászati 

anyagok biztosítása 

Gyógyszertárolás-, gyógyszerhűtő-, gyógyszerek lejárati idejének ellenőrzése, 

dokumentálása 

Veszélyes hulladék szabályszerű kezelése, tárolása, szállításra előkészítése, 

dokumentálása 

Eszközök fertőtlenítése, sterilizáláshoz való előkészítése 

Asszisztálás beavatkozásoknál, orvosi műszerek és steril eszközök használata 

Kézfertőtlenítés, műtéti bemosakodás 

Előkészítés gyógyszereléshez, injekciózáshoz 

Segédkezés a gyógyszerbevitelben 

Segédkezés az ellátásra szoruló ember szükségleteinek kielégítésében 

Különböző testváladékok felfogása és megfigyelése; tárolása; laboratóriumba juttatása 

protokoll szerint 

Beteg előkészítése sebészeti vizsgálatokhoz és beavatkozásokhoz 

Segédkezés sebellátásnál 

Segédkezés különböző kötözéseknél 

Kötszerek, rugalmas pólyák alkalmazása 

Fej, nyak, mellkas, lágyék és gát-táji kötözések, alsó és felső végtagi kötések 

Segédkezés szövetegyesítő eljárásoknál 

Varrat- és kapocsszedés megfigyelése 

Asszisztálás sztoma ellátásnál 

Sebváladékok megfigyelése 

Segédkezés sebváladék vételénél 

Különböző típusú sebek ellátásában való közreműködés 

Csonttörések ellátásában való segédkezés 

Aszeptikus környezet megteremtése  

Vértelen repozícióban közreműködés 

Rögzítő kötések felhelyezésében közreműködés 

Gyógyászati segédeszközökkel kapcsolatos tájékoztatás  

Közreműködés gipsz felhelyezésében 

Fájdalomcsillapításban való közreműködés 

Ortopédiai szűréseknél való közreműködés – iskolások szűrővizsgálata 
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Közreműködés csecsemők csípőtáji-szűrésénél 

A terápiás és diagnosztikus eljárások elvégzésnek rögzítése a számítógépes medikai 

rendszerben 

Vizsgálatkérő lapok kitöltése 

Betegszállítás megrendelése 

Számítógépes célprogramok használata 

Statisztikák, betegforgalmi összesítő lista készítése 

  

Pszichiátria 

A szakrendelő munkájának, működésének bemutatása, megismerése 

Munkavédelmi, munkabiztonsági, környezetvédelmi és higiénés szabályok ismerete 

A betegváró, a rendelő, kezelő tisztaságának, a higiénés feltételeknek biztosítása 

Betegforgalom szervezése 

Betegbiztonság megteremtése 

Beteg fogadása, a társadalombiztosításhoz kapcsolódó jogosultságok ellenőrzése, 

betegazonosítás végzése, külföldi és biztosítással nem rendelkező betegek 

adminisztrációja 

A szakrendelés megkezdéséhez szükséges gyógyszerek, eszközök, gyógyászati 

anyagok biztosítása 

Gyógyszertárolás-, gyógyszerhűtő-, gyógyszerek lejárati idejének ellenőrzése, 

dokumentálása 

Veszélyes hulladék szabályszerű kezelése, tárolása, szállításra előkészítése, 

dokumentálása 

Előkészítés gyógyszereléshez, injekciózáshoz 

Segédkezés a gyógyszerbevitelben 

Segédkezés az ellátásra szoruló ember szükségleteinek kielégítésében 

Előkészítés pszichiátriai fizikális vizsgálatokhoz 

Pszichiátriai betegek felvétele szakrendelésre, gondozásra 

Beteg fogadása, azonnali és halasztható vizsgálatok eldöntésének megismerése 

Anamnézis felvételében való közreműködés 

Pszichiátriai betegségek tüneteinek megfigyelése, értékelése 

Speciális idegrendszeri vizsgálatok megfigyelése  

A pszichiátriai betegek szükségletek szerinti ellátása  

Közreműködés BECK teszt készítésében és Haemilton-skála felvételében 

Közreműködés egyéb pszichiátriai speciális vizsgálatokban, kezelésekben 

Veszélyeztető (ön- és közveszélyes) állapotok felismerése  

A terápiás és diagnosztikus eljárások elvégzésnek rögzítése a számítógépes medikai 

rendszerben 

Vizsgálatkérő lapok kitöltése 

Tájékoztatás a rehabilitációs lehetőségekről és a szociális ellátások igénybevételéről  

Betegszállítás megrendelése 

Számítógépes célprogramok használata 

Statisztikák, betegforgalmi lista készítése 

Egészségügyi kódrendszerek ismerete 

Adatok dokumentálása 
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ÖSSZEFÜGGŐ SZAKMAI GYAKORLAT 

140 ÓRA 

 

Belgyógyászati gyakorlat 

A beteg kültakarójának a megfigyelése. 

A beteg tudatának, tudatállapotának megfigyelése. 

Kardinális tünetek: a pulzus, vérnyomás, testhőmérséklet, légzés megfigyelése. 

A testváladék megfigyelése és felfogása, mérése. 

Vérvétel. 

Vércukor meghatározás végzése gyorstesztekkel. 

Betegmegfigyelő monitorok alkalmazása: EKG, pulzus, légző, hő, szaturáció.  

A megfigyelések dokumentálása. 

Betegvizsgálat megfigyelése. 

Diagnosztikai beavatkozások megfigyelése. 

A különböző kórfolyamatok megfigyelése. 

Előkészítés gyógyszereléshez, segédkezés a gyógyszerbevitelben.  

Előkészítés injekciózáshoz és infúziós terápiához. 
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Terápiás beavatkozások megfigyelése. 

Ellátási folyamat kísérése. 

Bekapcsolódás az ápolási/szakápolási folyamatba. 

Az ápolási folyamat: felmérés, ápolási diagnózis, ápolási terv, az ápolás kivitelezése, 

értékelés megfigyelés. 

Az ápolási dokumentáció vezetése. 

Segédkezés a beteg ember szükségleteinek a kielégítésében: mozgás, pihenés, 

higiéné, táplálkozás, folyadékfelvétel, váladékok ürítése, légzés, testhőmérséklet, 

környezeti veszélyek elkerülése 

 

   Sebészeti gyakorlat 

Sebellátás. 

Kötözésben segédkezés. 

Szövetegyesítő eljárások megfigyelése. 

Sebváladékok megfigyelése.  

Drének megfigyelése. 

Műtétek. 

A műtő felszerelésének, eszközeinek a megismerése. 

Általános műtéti előkészítésben segédkezés. 

Kissebészeti beavatkozások megfigyelése. 

Egynapos sebészeti beavatkozások megfigyelése.  

A fájdalomcsillapítási eljárások megfigyelése. 

Általános műtéti utókezelésben segédkezés. 

Aszepszis/antiszepszis. 

Kézfertőtlenítés. 

Kötözőkocsi eszközeinek fertőtlenítésében, sterilizálásában való közreműködés. 

A beteg előkészítése képalkotó vizsgálatokhoz, endoszkópos beavatkozásához. 

A testváladékokat megfigyelése és felfogása. 

Vérvétel. 

Előkészítés gyógyszereléshez, segédkezés a gyógyszerbevitelben. 

Előkészítés injekciózáshoz és infúziós terápiához. 

Előkészítés és segédkezés a punkciók és biopsziák kivitelezésében. 

Bekapcsolódás az ápolási/szakápolási folyamatba. 

Közreműködés az ápolási folyamatban. 

Az ápolási dokumentáció vezetése. 

Segédkezés a beteg ember szükségleteinek a kielégítésében:  

mozgás, pihenés, higiéné, táplálkozás, folyadékfelvétel, váladékok ürítése,  

légzés, testhőmérséklet, környezeti veszélyek elkerülése. 

 

  Traumatológiai gyakorlat 

Sérültek fogadása, első vizsgálata. 

A sebkötözések. 

Sebek dezinficiálása. 

Típuskötések alkalmazása. 

Kötözések a fejen és a nyakon, kötözések a mellkason.  

Has-, lágyék- és gáttáji kötözések.  

Kötözések az alsó és felső végtagon. 

Csonttörések ellátása. 

Rögzítő kötések, gipszelések. 

A törések vértelen helyretétele, repozició. 
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Gipszelés gyakorlati alapjai, gipszkötések fajtái.  

Gipszelési technikák, gipszkötések előkészítése. 

Extenzió felhelyezésének megfigyelése.  

Előkészítés gyógyszereléshez, segédkezés a gyógyszerbevitelben. 

Előkészítés injekciózáshoz és infúziós terápiához. 

Előkészítés vércsoport meghatározáshoz. 

A testváladékok megfigyelése és felfogása. 

Vérvétel.  

Súlyos sérült ellátásának megfigyelése, sokktalanítás. 

Bekapcsolódás az ápolási/szakápolási folyamatba. 

Közreműködés az ápolási folyamatban. 

Az ápolási dokumentáció vezetése. 

Segédkezés a beteg ember szükségleteinek a kielégítésében:  

Mozgás, pihenés, higiéné. 

Táplálkozás, folyadékfelvétel, váladékok ürítése.  

Légzés, testhőmérséklet, környezeti veszélyek elkerülése 

 

   Gyermekgyógyászati gyakorlat 

Csecsemő osztályos gyakorlat. 

Az újszülött életjelenségeinek megfigyelése.  

Koraszülöttség jeleinek és a fejlődési rendellenességek felismerése.  

Megfigyelés: turgor, mozgás, köldök, kutacsok, nyálkahártyák (Apgar). 

Fekvési módok, alvás és alvási szokások, a sírás megfigyelése.  

Szoptatás és táplálás. 

Székletürítés és vizeletürítés megfigyelése.  

Testtömeg és testarányok mérése.  

Csecsemők állapotváltozásainak felismerése. 

Gyermekosztályos gyakorlat. 

Az arc és testtájak, testarányok, mozgás megfigyelése, testsúly mérése. 

Kardinális tünetek mérése, megfigyelése. 

A gyermek tudatának és magatartásának megfigyelése.  

Érzékszervek működésének megfigyelése.  

Köhögés és köpet megfigyelése.  

Hányás és hányadék megfigyelése.  

Bevitt és ürített folyadék mennyiségének megfigyelése.  

A gyermekek állapotváltozásainak felismerése.  

A gyermek elhanyagolásának illetve bántalmazásának felismerése.  

Betegmegfigyelő monitorok alkalmazása a gyermekápolásban.  

Csecsemő és gyermekosztályon egyaránt végzendő ápolási feladatok.  

Ágyazás, beteg fektetése, mobilizálása, kényelmi eszközök alkalmazása. 

Pihenés feltételeinek biztosítása. 

Beteg környezetének higiénéje. 

Fürdetés, szájápolás, hajmosás, körömápolás, bőrápolás, bőrvédelem. 

Etetés eszközeinek előkészítése, használata, szondatáplálás. 

Előkészítés vizithez, a beteg tartása-fogása vizsgálatokhoz. 

A megfigyelt és a mért paraméterek dokumentálása.  

   Kapcsolat a szülőkkel 

 

12. évfolyam 
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11221-16 Alapápolás 

33. Ápolástan-gondozástan tantárgy 31 óra  
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

33.1. A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy tanításának a célja, hogy az egészségügyi alapismeretekre támaszkodva a 

tanulók ismerjék meg az ápolás alapelveit, sajátítsák el az ápolás elméleti alapjait, az 

egészséges és akadályozott emberrel kapcsolatos gondozási feladatokat. 

 

33.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Szakmai jogi és etikai ismeretek, pszichológia, pedagógia, orvosi latin 

 

Témakörök 

 Ápolástudomány 16 óra 

Az ápolás története.  

A betegápolás fejlődése Magyarországon. 

A szükségletek hierarchiája.  

Az ápolási folyamat.  

Az ápolási dokumentáció részei. 

Ápolási modellek.  

Az ápolási modell fogalma, a modellek közös jellemzői. 

Az egészségügyi ellátás hagyományos modellje. 

Az életműködéseken alapuló ápolási modell. 

Az önellátáson alapuló ápolási modell. 

A fejlődésen alapuló modell. 

A kölcsönhatáson alapuló ápolási modell. 

Az adaptáción alapuló ápolási modell. 

A rendszerelméleten alapuló ápolási modell. 

Ápolási modellek a gyakorlatban. 

Az ápolás meghatározása. 

Az ápolás funkciói. 

Önálló, nem önálló és együttműködő funkciók. 

A funkcionális és a betegközpontú, szükségletekre alapozott ápolás összehasonlítása. 

Az egészségügyi dolgozókkal szembeni elvárások (külső megjelenés, személyi 

higiéné, személyiségjegyek, viselkedés, felkészültség). 

Ápolási dokumentáció vezetése.  

A minőségügyi dokumentációs rendszer (minőségügyi kézikönyv, minőségügyi 

eljárások, protokoll, műveleti utasítások, űrlapok, bizonylatok) ismerete. 

Az egészségügyi dolgozók szerepe a minőségbiztosításban. 

Ápolástudományi folyóiratok. 

 

33.2.1. Ápoláslélektan 15 óra 

A betegség hatása a személyiségre. 

A betegséggel kapcsolatos attitűdök. 

A betegek és hozzátartozóik pszichés vezetése. 

Szororigén pszichés ártalmak. 

Mindennapos ápoláslélektani feladatok a beteg fogadásával, vizsgálatokkal, 

beavatkozásokkal kapcsolatban. 
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Speciális ápoláslélektani feladatok a fájdalommal, félelem-szorongással 

kapcsolatban, a hirtelen állapotromlással járó betegségek, krónikus betegségek 

esetén, valamint a haldoklás folyamatában. 

 

11222-16 Klinikumi ismeretek 

34. Klinikumi szakismertek tantárgy 93 óra 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

34.1. A tantárgy tanításának célja 

 

Akut és krónikus betegségek kialakulásának, felismerésének, lefolyásának ismertetése az 

egyes életszakaszokban. Bevezetés a medicina alapjaiba. 

 

34.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Biológia  

Eü. ellátórendszer 

Népegészségügy 

Környezet egészségügy 

Egészségfejlesztés 

Orvosi latin 

Betegmegfigyelés 

Ápolás és gondozási gyakorlat 

Anatómia-élettan 

Elsősegélynyújtás-első ellátás 

Mikrobiológia 

Általános kórtan 

Diagnosztikai alapjai 

Terápiás ismeretek 

Belgyógyászati gyakorlat 

Sebészeti és traumatológia gyakorlat 

Gyermekgyógyászati gyakorlat 

 

34.3. Témakörök 

 

34.3.1. Hematológia, immunológia, reumatológia alapjai   16 óra 

 

Hematológia és immunológia.  

Immunrendszer kórfolyamatai, betegségei és ellátása. 

Az endokrin rendszer kórfolyamatai. 

Endokrinológia. 

Endokrin mirigyek betegségei és ellátása. 

Reproduktív rendszer endokrin betegségei és ellátása. 

Mozgás rendszer kórfolyamatai. 

 

Reumatológia. 

A csontok betegségei és ellátása. 

Az ízületek gyulladásos betegségei és ellátása. 

Az izmok betegségei és ellátása. 

Az idegrendszer kórfolyamatai. 
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34.3.2. Neurológia és pszichiátria alapjai 15 óra 

 

Neurológia. 

Központi idegrendszer betegségei és ellátása. 

Perifériás idegrendszer betegségei és ellátása. 

 

Pszichiátria. 

Magatartás zavarok. 

Szenvedélybetegségek. 

Hangulat zavarok. 

Személyiség zavarok. 

Szorongásos kórképek. 

 

34.3.3. Sebészet és traumatológia alapja 31 óra 

 

Aszepszis/Antiszepszis.  

Sebészeti kézfertőtlenítés. 

Műtéti terület fertőtlenítése. 

Műtéti eszközök sterilizálása. 

A műtő fertőtlenítése. 

Sebészeti fertőzések. 

Pyogen fertőzések. 

Anaerob fertőzések. 

Érzéstelenítés. 

Általános érzéstelenítés. 

Regionális érzéstelenítés. 

Helyi érzéstelenítés. 

Műtéti technikák. 

Műtéti behatolási technikák. 

Endoscopos műtéti technikák. 

Mikroszkópos műtéti technikák. 

Műtéti előkészítés és utókezelés. 

A testtájak sebészete és traumatológiája. 

A fej sebészete. 

Az arc fejlődési rendellenességei. 

A fej sérülései. 

Az agy sebészete. 

A nyak sebészete. 

A nyak sérülései. 

A pajzsmirigy sebészete, struma. 

A gerinc sebészete. 

A gerinc sérülései. 

Korrekciós műtétek. 

A mellkas sebészete. 

A tüdő sebészete. 

A szív sebészete. 

A has sebészete. 

A gyomor és nyombél sebészete. 

Vékonybél és féregnyúlvány sebészete. 
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A vastagbél és végbél sebészete. 

Máj és az epeutak sebészete. 

A lép sebészete. 

Méh és függelékeinek sebészete. 

A vese és a húgyutak sebészete. 

A hasfal sebészete. 

A végtagok traumatológiai ellátása. 

A vállöv és felső végtag sérülései. 

A medence sérülései. 

Az alsóvégtagok sérülései. 

A végtagok keringési zavarainak sebészete. 

Szülészet-nőgyógyászat sebészeti vonatkozásai. 

Császármetszés. 

Méhen kívüli terhesség 

 

34.3.4. Gyermekgyógyászat alapja  31 óra 

 

Csecsemő és újszülöttkor betegségei. 

Újszülöttkori anoxia. 

Szülési sérülések. 

Az újszülött vérzéses betegségei. 

Kóros újszülöttkori sárgaság. 

Az újszülött fertőző betegségei. 

Fejlődési rendellenességek. 

A hirtelen csecsemő halál. 

Csecsemő és újszülött szervek, szervrendszerek fajtái szerinti betegségei. 

Az orr- és garatüreg betegségei. 

A gége, a légcső és a hörgők betegségei. 

A tüdő betegségei. 

A szív betegségei. 

A gyomor és a belek betegségei. 

Anyagcsere betegségek. 

Folyadék-elektrolit háztartás zavarai. 

Hasmenéses betegségek, toxicosisok. 

Vérszegénység – Anaemia, Leukémia. 

Gyermekkori vesebetegségek. 

Heveny fertőző betegség. 

Hiánybetegségek. 

Mérgezések gyermekkorban 

 

 

34.4. A képzés javasolt helyszíne 

Szaktanterem 

 

35. Klinikumi gyakorlatok tantárgy 93 óra 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

35.1. A tantárgy tanításának célja 
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A tantárgy tanításának keretében bemutatni a klinikai osztályok munkáját, munkarendjét. 

A beteg ellátási/ápolási folyamat végigkísérése. Diagnosztikai és terápiás eljárások 

megfigyelés, összefüggések elemzése. 

 

35.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

 

Szakmai jogi és etikai ismeretek 

Szociológiai alapismertek 

Pszichológia alapjai 

Pedagógia alapjai 

Eü. ellátórendszer 

Népegészségügy 

Egészségfejlesztés 

Orvosi latin 

Kommunikáció 

Speciális kommunikáció 

Egészséges ember gondozása 

Csecsemő és kisgyermek gondozása 

Akadályozott ember gondozása 

Ápolástudomány 

Ápoláslélektan 

Ápolási beavatkozások 

Betegmegfigyelés 

Egészséges csecsemő és gyermek gondozása 

Járó beteg ellátási gyakorlat 

Ápolás és gondozási gyakorlat 

Anatómia-élettan 

Elsősegélynyújtás-első ellátás 

Mikrobiológia 

Általános kórtan 

Belgyógyászat alapjai 

Sebészet és traumatológia alapjai 

Gyermekgyógyászat alapjai 

Diagnosztikai alapjai 

Terápiás ismeretek 

 

35.3. Témakörök 

 

35.3.1. Traumatológia gyakorlat 42 óra 

 

A traumatológiai osztály szervezeti felépítésének bemutatása.  

Munka és tűzvédelmi szabályok megismerése. 

Sérültek fogadása, első vizsgálata. 

A sebkötözések. 

Sebek dezinficiálása. 

Típuskötések alkalmazása. 

Kötözések a fejen és a nyakon, kötözések a mellkason.  

Has-, lágyék- és gáttáji kötözések.  

Kötözések az alsó és felső végtagon. 

Csonttörések ellátása. 
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Rögzítő kötések, gipszelések. 

A törések vértelen helyretétele, repozició. 

Gipszelés gyakorlati alapjai, gipszkötések fajtái.  

Gipszelési technikák, gipszkötések előkészítése. 

Extenzió felhelyezésének megfigyelése.  

Előkészítés gyógyszereléshez, segédkezés a gyógyszerbevitelben. 

Előkészítés injekciózáshoz és infúziós terápiához. 

Előkészítés vércsoport meghatározáshoz. 

A testváladékok megfigyelése és felfogása. 

Vérvétel.  

Súlyos sérült ellátásának megfigyelése, sokktalanítás. 

Bekapcsolódás az ápolási/szakápolási folyamatba. 

Közreműködés az ápolási folyamatban. 

Az ápolási dokumentáció vezetése. 

Segédkezés a beteg ember szükségleteinek a kielégítésében:  

Mozgás, pihenés, higiéné. 

Táplálkozás, folyadékfelvétel, váladékok ürítése.  

Légzés, testhőmérséklet, környezeti veszélyek elkerülése 

 

35.3.2. Csecsemő és gyermekosztályos gyakorlat 51 óra 

 

Az osztály szervezeti felépítésének bemutatása.  

Munka és tűzvédelmi szabályok megismerése. 

Csecsemő osztályos gyakorlat 

Az újszülött életjelenségeinek megfigyelése.  

Koraszülöttség jeleinek és a fejlődési rendellenességek felismerése.  

Megfigyelés: turgor, mozgás, köldök, kutacsok, nyálkahártyák (Apgar). 

Fekvési módok, alvás és alvási szokások, a sírás megfigyelése.  

Szoptatás és táplálás. 

Székletürítés és vizeletürítés megfigyelése.  

Testtömeg és testarányok mérése.  

Csecsemők állapotváltozásainak felismerése. 

Gyermekosztályos gyakorlat. 

Az arc és testtájak, testarányok, mozgás megfigyelése, testsúly mérése. 

Kardinális tünetek mérése, megfigyelése. 

A gyermek tudatának és magatartásának megfigyelése.  

Érzékszervek működésének megfigyelése.  

Köhögés és köpet megfigyelése.  

Hányás és hányadék megfigyelése.  

Bevitt és ürített folyadék mennyiségének megfigyelése.  

A gyermekek állapotváltozásainak felismerése.  

A gyermek elhanyagolásának illetve bántalmazásának felismerése.  

Betegmegfigyelő monitorok alkalmazása a gyermekápolásban.  

Csecsemő és gyermekosztályon egyaránt végzendő ápolási feladatok.  

Ágyazás, beteg fektetése, mobilizálása, kényelmi eszközök alkalmazása. 

Pihenés feltételeinek biztosítása. 

Beteg környezetének higiénéje. 

Fürdetés, szájápolás, hajmosás, körömápolás, bőrápolás, bőrvédelem. 

Etetés eszközeinek előkészítése, használata, szondatáplálás. 

Előkészítés vizithez, a beteg tartása-fogása vizsgálatokhoz. 
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A megfigyelt és a mért paraméterek dokumentálása.  

Kapcsolat a szülőkkel. 

 

 

35.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

 

Belgyógyászati osztály. 

Sebészeti osztály. 

Traumatológia. 

Csecsemő és gyermekosztály. 

 

 

11635-16 Egészségügyi asszisztensi feladatok 

 

36. Egészségügyi asszisztensi feladatok tantárgy 31 óra 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

36.1. A tantárgy tanításának célja 

A járóbeteg-szakrendelés, a gondozás és rehabilitáció asszisztensi feladataira való 

felkészítés. Az asszisztensi munkakör feladatainak megismerése, elsajátítása. 

 

36.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Munkahelyi egészség és biztonság 

Egészségügyi alapismeretek 

Ápolástan-gondozástan 

Klinikumi szakismeretek 

 

 

 

 

 

36.3. Témakörök 

36.3.1. Rehabilitáció 31 óra  

 

A rehabilitáció és formái 

A rehabilitáció területei 

Rehabilitációs tevékenység a járóbeteg-ellátás különböző területein 

Rehabilitációs vizsgálat és rehabilitációs terv 

Rehabilitációs team működése 

Asszisztensi feladatok a járóbeteg rehabilitáció különböző területein; közreműködés 

egészségkárosodottak rehabilitációs programjaiban 

Gyógyászati segédeszközök alkalmazása,  

Betegedukáció 

Rehabilitációs intézetek 

Az otthonápolási szolgálat szerepe a rehabilitációban 

Lakóközösségi rehabilitáció 

 

37. Egészségügyi asszisztálás gyakorlata tantárgy 62 óra 
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* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

37.1. A tantárgy tanításának célja 

A járóbeteg szakrendelés területeinek és az ott folyó munkának a megismerése. A 

tantárgy tanításának végső célja, hogy a képzésben résztvevők a végzettséggel 

megszerezhető kompetenciákat teljes egészében elsajátítsák. 

 

37.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Munkahelyi egészség és biztonság 

Egészségügyi alapismeretek 

Ápolástan-gondozástan 

Klinikumi szakismeretek 

Egészségügyi asszisztensi feladatok 

 

37.3. Témakörök 

37.3.1. Diagnosztikai gyakorlatok 43 óra 

Laboratórium 

A laboratórium munkájának, működésének megismerése 

Munkavédelmi, munkabiztonsági, környezetvédelmi és higiénés szabályok ismerete 

A betegváró, a laboratórium tisztaságának, a higiénés feltételeknek biztosítása 

Vegyszerek lejárati idejének ellenőrzése, dokumentálása 

Veszélyes hulladék szabályszerű kezelése, tárolása, szállításra előkészítése, 

dokumentálása 

Betegforgalom szervezése 

Betegbiztonság megteremtése 

Beteg fogadása, a társadalombiztosításhoz kapcsolódó jogosultságok ellenőrzése, 

betegazonosítás végzése, külföldi és biztosítással nem rendelkező betegek 

adminisztrációja 

Gyermekek mintavételének előkészítése, a gyermek pszichés megnyugtatás, minta 

levétele 

Mintavétel menete, szabályai, higiénés szabályok biztosítása 

Vér és vizelet, valamint egyéb váladékok mintavétele 

Vizsgálati minták kezelésének szabályai 

Aszeptikus környezet megteremtése vizsgálatokhoz, beavatkozásokhoz 

Laboratóriumi minták központi laboratóriumba szállításának protokoll szerinti 

előkészítése 

Labor minták elszállításának megszervezése 

Terheléses és speciális laborvizsgálatok megfigyelése 

Különböző vizsgálatok elvégzése gyorstesztekkel 

Vizsgálati eredmények rögzítése, átadása 

Számítógépes célprogramok használata 

Statisztikák, betegforgalmi lista készítése 

Egészségügyi kódrendszerek ismerete 

Adatok dokumentálása 

 

Képalkotó diagnosztika 

A különböző radiológiai szakterületek munkájának, működésének bemutatása, 

megismerése (RTG, UH) 

Munkavédelmi, munkabiztonsági, környezetvédelmi és higiénés szabályok ismerete 

A betegváró, a vizsgáló helyiség tisztaságának, a higiénés feltételeknek biztosítása 
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Gyógyszertárolás-, gyógyszerhűtő-, gyógyszerek lejárati idejének ellenőrzése, 

dokumentálása 

Veszélyes hulladék szabályszerű kezelése, tárolása, szállításra előkészítése, 

dokumentálása 

Betegforgalom szervezése 

Betegbiztonság megteremtése 

Beteg fogadása, a társadalombiztosításhoz kapcsolódó jogosultságok ellenőrzése, 

betegazonosítás végzése, külföldi és biztosítással nem rendelkező betegek 

adminisztrációja 

Betegek és dolgozók sugárvédelme 

Doziméter használata 

Digitális RTG készítésének megfigyelése,  

Különböző röntgen vizsgálatok, a vizsgálatok protokolljának megismerése 

Vizsgálatok előkészítésének megfigyelése 

Vizsgálatok elvégzésében való közreműködés, a beteg pozicionálása, hely- és 

helyzetváltoztatásának segítése 

Beteg előkészítése UH, Doppler  vizsgálatokhoz 

Képalkotó vizsgálatok specialitásai gyermekkorban és terhes nőknél 

Eszközök használat utáni fertőtlenítése 

Vizsgálatok eredményének rögzítése, leletezése, dokumentálás, számítógépes 

célprogramok használata 

Statisztikák, betegforgalmi lista készítése 

Képarchiválási módszerek megfigyelése 

 

 

37.3.2. Gondozás 19 óra 

Beteg fogadása, a társadalombiztosításhoz kapcsolódó jogosultságok ellenőrzése, 

betegazonosítás végzése, külföldi és biztosítással nem rendelkező betegek 

adminisztrációja 

A betegváró, a rendelő/gondozó tisztaságának, a higiénés feltételeknek biztosítása 

Gondozói tevékenység bemutatása különböző gondozási területeken, valamint a 

rehabilitációs osztályon/szakrendelésen 

Gondozás folyamata 

Tájékoztatás a gyógyászati segédeszközök igénybevételéről, alkalmazásáról, kihordási 

idejéről 

Közreműködés a beteg edukációban a gyógyászati segédeszközök, protézisek 

használata, karbantartása vonatkozásában 

Tájékoztatás a betegszervezetek, betegsegítő- önsegítő klubok működéséről 

Előkészítés gyógyszereléshez, injekciózáshoz 

Betegforgalom szervezése 

A beteg és hozzátartozó tájékoztatása a szociális- és rehabilitációs ellátások formáiról, 

az igénybevétel lehetőségeiről és a szociális gondozás formáiról 

Gondozásra behívás, gondozásba vétel 

Segédkezés az ellátásra szoruló ember szükségleteinek kielégítésében 

Sajátos nevelési igényű gyermekek és felnőttek ellátásának és gondozásának 

megfigyelése 

 

37.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

 

Betegirányítás: rendelő- és gondozóintézet betegfelvétele, kartonozó 
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Szakrendelések:  

                     Belgyógyászat 

                     Sebészet profil 

                     Pszichiátria 

                     Nőgyógyászat 

Diagnosztika gyakorlat: 

                    Laboratórium 

                    Képalkotó osztályok 

Gondozás: 

                    Gondozó és rehabilitációs szakrendelések 

1/ 13. évfolyam 
 

11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság 

3. Munkahelyi egészség és biztonság tantárgy     18 óra 

1.14. A tantárgy tanításának célja 

A tanuló általános felkészítése az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos 

munkavégzésre, a biztonságos munkavállalói magatartáshoz szükséges kompetenciák 

elsajátíttatása. 

Nincsen előtanulmányi követelmény. 

1.15. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak  

1.16. Témakörök  

1.3.1. Munkavédelmi alapismeretek               4 óra     

A munkahelyi egészség és biztonság jelentősége 

 Történeti áttekintés. A szervezett munkavégzésre vonatkozó munkabiztonsági és 

munkaegészségügyi követelmények, továbbá ennek megvalósítására szolgáló 

törvénykezési, szervezési, intézményi előírások jelentősége. Az egészséget nem 

veszélyeztető és biztonságos munkavégzés személyi, tárgyi és szervezeti 

feltételeinek értelmezése.  

A munkakörnyezet és a munkavégzés hatása a munkát végző ember egészségére és testi 

épségére 

A munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatok, a 

munkakörülmények hatásai, a munkavégzésből eredő megterhelések, 

munkakörnyezet kóroki tényezők. 

A megelőzés fontossága és lehetőségei 

 A munkavállalók egészségének, munkavégző képességének megóvása és a 

munkakörülmények humanizálása érdekében szükséges előírások jelentősége a 

munkabalesetek és a foglalkozással összefüggő megbetegedések megelőzésének 

érdekében. A műszaki megelőzés, zárt technológia, a biztonsági berendezések, 

egyéni védőeszközök és szervezési intézkedések fogalma, fajtái, és rendeltetésük. 

Munkavédelem, mint komplex fogalom (munkabiztonság-munkaegészségügy) 

 Veszélyes és ártalmas termelési tényezők 

A munkavédelem fogalomrendszere, források 
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 A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII törvény fogalom meghatározásai.   

1.3.2. Munkahelyek kialakítása      4 óra 

Munkahelyek kialakításának általános szabályai 

 A létesítés általános követelményei, a hatásos védelem módjai, prioritások. 

Szociális létesítmények 

 Öltözőhelyiségek, pihenőhelyek, tisztálkodó- és mellékhelyiségek biztosítása, 

megfelelősége.  

Közlekedési útvonalak, menekülési utak, jelölések 

 Közlekedési útvonalak, menekülési utak, , helyiségek padlózata, ajtók és kapuk, 

lépcsők, veszélyes területek, akadálymentes közlekedés, jelölések. 

Alapvető feladatok a tűzmegelőzés érdekében 

Tűzmegelőzés, tervezés, létesítés, üzemeltetés, karbantartás, javítás és felülvizsgálat. 

Tűzoltó készülékek, tűzoltó technika, beépített tűzjelző berendezés vagy tűzoltó 

berendezések. Tűzjelzés adása, fogadása, tűzjelző vagy tűzoltó központok, valamint 

távfelügyelet.  

Termékfelelősség, forgalomba hozatal kritériumai. 

Anyagmozgatás 

 Anyagmozgatás a munkahelyeken. Kézi és gépi anyagmozgatás fajtái. A kézi 

anyagmozgatás szabályai, hátsérülések megelőzése  

Raktározás 

 Áruk fajtái, raktározás típusai 

Munkahelyi rend és hulladékkezelés 

 Jelzések, feliratok, biztonsági szín-és alakjelek. Hulladékgazdálkodás, 

környezetvédelem célja, eszközei. 

1.3.3. Munkavégzés személyi feltételei     2 óra 

A munkavégzés személyi feltételei: jogszerű foglalkoztatás, munkaköri alkalmasság 

orvosi vizsgálata, foglalkoztatási tilalmak, szakmai ismeretek, munkavédelmi ismeretek 

A munkavégzés alapvető szervezési feltételei: egyedül végzett munka tilalma, irányítás 

szükségessége. Egyéni védőeszközök juttatásának szabályai. 

1.3.4. Munkaeszközök biztonsága      2 óra 

Munkaeszközök halmazai 

 Szerszám, készülék, gép, berendezés fogalom meghatározása. 

Munkaeszközök dokumentációi 

 Munkaeszköz üzembe helyezésének, használatba vételének dokumentációs 

követelményei és a munkaeszközre (mint termékre)  meghatározott EK-

megfelelőségi nyilatkozat, valamint a megfelelőséget tanúsító egyéb 

dokumentumok. 

Munkaeszközök veszélyessége, eljárások 
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 Biztonságtechnika alapelvei, veszélyforrások típusai, megbízhatóság, meghibásodás, 

biztonság. A biztonságtechnika jellemzői, kialakítás követelményei. Veszélyes 

munkaeszközök, üzembe helyezési eljárás. 

Munkaeszközök üzemeltetésének, használatának feltételei 

 Feltétlenül és feltételesen ható biztonságtechnika, konstrukciós, üzemviteli és emberi 

tényezők szerepe. Általános üzemeltetési követelmények. Kezelőelemek, 

védőberendezések kialakítása, a biztonságos működés ellenőrzése, ergonómiai 

követelmények. 

1.3.5. Munkakörnyezeti hatások      2 óra 

Veszélyforrások, veszélyek a munkahelyeken (pl. zaj, rezgés, veszélyes anyagok és 

keverékek, stressz) 

Fizikai, biológiai és kémiai hatások a dolgozókra, főbb veszélyforrások valamint a 

veszélyforrások felismerésének módszerei és a védekezés a lehetőségei.  

A stressz, munkahelyi stressz fogalma és az ellene való védekezés jelentősége a 

munkahelyen. 

A kockázat fogalma, felmérése és kezelése 

A kockázatok azonosításának, értékelésének és kezelésének célja az egészséget nem 

veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeinek biztosításában, a 

munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések megelőzésben. A 

munkavállalók részvételének jelentősége 

1.3.6. Munkavédelmi jogi ismeretek      4 óra 

A munkavédelem szabályrendszere, jogok és kötelezettségek 

 Az Alaptörvényben biztosított jogok az egészséget, biztonságot és méltóságot 

tiszteletben tartó munkafeltételekhez, a testi és lelki egészségének megőrzéséhez. A 

Munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvényben meghatározottak szerint a 

munkavédelem alapvető szabályai, a követelmények normarendszere és az érintett 

szereplők (állam, munkáltatók, munkavállalók) főbb feladatai. A kémiai 

biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény, illetve a Kormány és az ágazati 

miniszterek rendeleteinek szabályozási területei a további részletes 

követelményekről. A szabványok, illetve a munkáltatók helyi előírásainak szerepe. 

Munkavédelmi feladatok a munkahelyeken 

 A munkáltatók alapvető feladatai az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos 

munkakörülmények biztosítása érdekében. Tervezés, létesítés, üzemeltetés. 

Munkavállalók feladatai a munkavégzés során. 

Munkavédelmi szakemberek feladatai a munkahelyeken 

 Munkabiztonsági és munkaegészségügyi szaktevékenység keretében ellátandó 

feladatok. Foglalkozás-egészségügyi feladatok 

Balesetek és foglalkozási megbetegedések 

 Balesetek és munkabalesetek, valamint a foglalkozási megbetegedések fogalma. 

Feladatok munkabaleset esetén. A kivizsgálás, mint a megelőzés eszköze. 

Munkavédelmi érdekképviselet a munkahelyen 
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 A munkavállalók munkavédelmi érdekképviseletének jelentősége és lehetőségei. A 

választott képviselők szerepe, feladatai, jogai.  

 

 

11110-16 Egészségügyi alapismeretek 

11110-16 Egészségügyi alapismeretek 

38. Egészségügyi alapismeretek tantárgy 162 óra 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

38.1. A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy tanításának célja felkészíteni a képzésben résztvevőket az egészségügyi 

szolgáltatóknál végzendő segítő szakmák elsajátítására. A tantárgy olyan általános, az 

egészségügyhöz kapcsolódó alapismeretek elsajátítását szolgálja, melyek 

nélkülözhetetlenek a specifikus szakmai ismeretek elsajátításához, az egészségügy 

területéhez tartozó valamennyi szakma gyakorlásához. 

 

38.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Kommunikáció 

Szakmai kommunikáció 

Munkavédelmi alapismeretek 

Ápoláslélektan 

Akadályozott ember gondozása 

Speciális ápolást igénylők ellátása 

 

38.3. Témakörök 

38.3.1. Szakmai jogi és etikai ismeretek 18 óra 

A társadalmi, erkölcsi és jogi normák fogalma, egymáshoz való viszonyuk  

A jog és a jogrend fogalma, a belső jogforrások rendszere.  

Magyarország Alaptörvényében meghatározott alapvető jogok és kötelezettségek. 

Az állami szervek rendszere, jellegük és egymáshoz való viszonyuk. 

Az állam felelőssége a lakosság egészségi állapotáért. 

A közszolgáltatások rendszere és szervezése: az egészségügy és a szociális ellátás 

intézményei és azok alapvető követelményei. 

Az egészségügyi igazgatás szervezetrendszere. 

Az egészségügyre és az egészségügyi szolgáltatásra vonatkozó fontosabb jogi 

szabályozások. 

Információbiztonság és adatvédelem.  

Az egészségügyi dokumentáció kezelése. 

Szakmai felelősség és felelősségvállalás az egészségügyben. 

Az egészségügyben dolgozókra vonatkozó speciális munkaügyi szabályok és 

szabályozók. 

Az egészségügyi etika kialakulása és alapjai. 

Az egészségügyi etika alapelvei. 

Etikai értékek az egészségügyben.  

A betegek jogai és a betegjogok érvényesítése. 

Jogi és etikai szabályozás kapcsolata az egészségügyben. 

Az egészségügyi dolgozók tevékenységének etikai elvei és problémái.  

Az egészségügyi dolgozóval szemben elvárt magatartás, viselkedés.    
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Szakmai etikai alapkövetelmények: előítélet mentesség, másság elfogadása, 

tolerancia, humanitás, empátia, karitativitás, intimitás..  

Esélyegyenlőség biztosítása.  

Etikai dilemmák és bioetikai kérdések. 

Az abortusz etikai kérdései. 

Az egészségügyi dolgozók és a sztrájkjog etikai kérdései.  

Etikai kódex. 

 

38.3.2. Szociológiai alapismeretek 18 óra 

A szociológia lényege, tárgya, jelentősége. 

A szociálpszichológia tárgya, témakörei. 

Társadalmi rétegződés és mobilitás. 

Társadalmi egyenlőtlenségek és a szegénység. 

A szocializáció fogalma és elméletei; szinterei, intézményei. 

Családszociológia. 

Szerepek és szerepkonfliktusok. 

Csoportok. Csoportdinamika. A csoportokat alakító tényezők. A csoporton belüli 

tagolódás.  

A csoporttagok egymáshoz való viszonya.  

A csoport egymást erősítő tényezői.  

Deviáns magatartás fogalma, formái.  

A különböző kultúrák szokásai, hagyományai.  

Esélyegyenlőség.  

Foglalkoztatottság és munkanélküliség. 

Szociológiai mérések, eredmények, statisztikai adatok.  

Szociális intézményrendszerek.  

Az egészségügyi dolgozók. 

Munkakörök. Munkakörökkel kapcsolatos általános elvárások.  

Személyes attitűdök a segítő szakmákban. 

 

38.3.3. A pszichológia alapjai 36 óra 

Az általános pszichológia tárgya, felosztása. Pszichológiai alapfogalmak.  

A pszichológia irányzatai. 

Alapvető megismerési folyamatok. 

Motiváció és érzelem. 

Az alvás szerepe, funkciója. 

Az alvás fázisai. Leggyakoribb alvászavarok. 

A tanulás fogalma, fajtái. 

Tanulási modellek. 

A személyiség fogalma és a legfontosabb személyiség-elméletek. 

Személyiség-tipológia. 

A személyiség fejlődése. A szocializáció folyamata. 

Fejlődéslélektan alapfogalmai, módszerei, a fejlődés törvényszerűségei. 

A megismerési folyamatok fejlődése, a beszédfejlődés. 

A tanulás és viselkedés fejlődése. 

Az érzelmi funkciók kialakulása és az akarat fejlődése. 

A gyermek értelmi fejlettségének mérése. 

A szorongás lényege, kialakulásának okai. 

A szorongás testi tünetei, érzelmi komponensei. 

A szorongás kezelése. 
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Stresszhelyzet, félelem és a kapcsolódó önvédelmi reakciók. 

Az agresszió megnyilvánulási formái 

Bántalmazások 

 

38.3.4. A pedagógia alapjai 18 óra 

A neveléstudományok helye, felosztása. 

Nevelési célok. 

A nevelés folyamata. 

Nevelési módszerek. 

Nevelői-oktató szerep; szerepelvárások és szerepkonfliktusok. 

A személyiség összetevői. A nevelő személyisége. 

Vezetői, szülői attitűdök, módszerek, eszközök.  

Tanulás és oktatás. 

A tanulás. Tanítási-tanulási módszerek. A tanulási folyamat szervezése.  

Tanulási technikák. Tanulásmódszertan.  

Tanulási problémák, zavarok, akadályok.  

A pedagógia módszerei. Az individuális pedagógia.  

Az oktatás szervezeti és munkaformái. Az oktatás eszközei és módszerei.  

Motiválás és aktivizálás. 

Ellenőrzés, értékelés, differenciálás. 

Új módszerek a pedagógiában.  

Andragógiai alapismeretek.  

Kliens/beteg oktatása.  

Az egészségnevelés célja, feladata. 

Az egészségnevelés során alkalmazható egyéni, csoportos és egyéb szervezeti 

formák, módszerek, eszközök 

 

38.3.5. Egészségügyi ellátórendszer 18 óra 

Az egészségügyi ellátórendszer fogalma, feladata, helye, kapcsolatrendszere a 

makrogazdaságban. 

A magyar egészségügyi ellátó rendszer tagozódása, struktúrája. 

A progresszív betegellátás filozófiája, rendszere, jellemzői. 

Az egészségügyi ellátás színterei, az egyes színterek feladata, célja, szereplői. 

Az egészségügyi ellátórendszer működésének szabályozása és ellenőrzése. 

Az egészségügyi ellátás tárgyi és humánerőforrás feltételeinek szabályozása. 

Kompetenciák és hatáskörök az egészségügyi ellátórendszerben. 

Az egészségügyi technológia fogalma, összetevői. 

A prevenció helye, színterei az egészségügyi ellátórendszerben. 

A rehabilitáció helye, jelentősége az egészségügyi ellátórendszerben. 

A hazai sürgősségi betegellátó rendszer szintjei, jellemzői. 

Nemzetközi egészségbiztosítási rendszerek. 

Egészségügyi ellátás az EU-ban. 

A hazai egészségbiztosítási rendszer jellemzői. 

A hazai egészségügyi ellátás finanszírozási formái, technikái. 

A hazai egészségügyi ellátórendszer fejlesztési koncepciói. 

Minőségirányítás az egészségügyben. 

Képzés, továbbképzés az egészségügyben. 

Az egészségügyi dolgozók érdekképviseleti szervei (kamarák, egyesületek, 

szakszervezetek). 
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38.3.6. Népegészségügy 18 óra 

A népegészségtan tárgya. 

A népegészségtan és az orvostudomány kapcsolata. 

Az egészség, egészségkulturáltság. 

A statisztika fogalma, tárgya.  

A statisztikai adatok jellege. 

A statisztikai adatgyűjtés, csoportosítás. 

A demográfia fogalma, tárgya, alapfogalmai (népesség, népesedés, népmozgalom). 

A demográfia módszerei és kiemelt tárgyköreinek áttekintése: 

A strukturális demográfia. 

Születés, termékenység. 

Halandóság. 

Természetes népmozgalom. 

Család-demográfia. 

Reprodukció. 

Vándorlások. 

Epidemiológia fogalma, tárgya. 

Deszkriptív epidemiológia. 

A betegségek gyakoriságának mérése (prevalencia, incidencia, tartam prevalencia 

fogalma). 

Kor-nem és egyéb kategória-specifikus mutatók lényege. 

A betegségek gyakoriságát befolyásoló tényezők. 

A morbiditási adatok forrásai. 

Analitikus epidemiológia, intervenciós epidemiológia fogalma. 

Szociológiai módszerek. 

Prevenció és egészségmegőrzés. 

Az egészségmegőrzés stratégiája. 

Hazai egészség-megőrzési programok. 

 

38.3.7. Környezet-egészségügy 18 óra 

A környezet és az egészség kapcsolata. 

Az ember ökológiai lábnyoma, környezettudatos gondolkodás. 

A természetes és a mesterséges (épített) környezet jellemzői a XXI. században. 

A víz szerepe az ember életében.  

Az egészséges ivóvíz és az ásványvizek. 

Hazánk gyógy-és termálvizei, azok egészségre gyakorolt hatásai. 

A vízszennyezők és az egészségtelen vizek károsító hatásai.  

A légkör és a levegő fizikai, kémiai jellemzői. 

A főbb légszennyező anyagok, jellemzőik és hatásuk az egészségre.  

Meteorológiai és klimatikus tényezők hatása az emberre. 

Ionizáló és nem ionizáló sugárzások fizikai és biológiai jellemzői és hatásaik. 

A talaj összetétele, öntisztulása, talajszennyeződés. 

Vegyi anyagok a környezetünkben. 

Hulladékgazdálkodás, kommunális, ipari és mezőgazdasági hulladékok. 

A veszélyes hulladékok kezelése, tárolása. 

A környezeti zaj, rezgés és annak hatásai a szervezetre. 

A zajártalom és következményei. 

A települések típusai és jellemzőik. 

Urbanizációs ártalmak. 

Az egészséges lakókörnyezet. 
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A korszerűtlen lakások, épületek egészségre gyakorolt káros hatásai. 

Egészségügyi kártevők megjelenése a lakásban és a környezetben. 

Környezeti eredetű megbetegedések és azok megelőzése. 

Környezeti katasztrófák, haváriák. 

Környezetvédelem az egyén és a társadalom szintjén. 

Munkabiztonság és munkahigiéné az egészségügyi munkahelyeken. 

Biztonságos munkavégzés tárgyi feltételei, munkaeszközök megfelelő használata. 

Tűzveszélyes anyagok a munkakörnyezetben. 

Fizikai, kémiai, biológiai kockázatok az egészségügyi munkahelyeken. 

 

38.3.8. Egészségfejlesztés 18 óra 

Az egészségfejlesztés fogalma, célja, feladata, színterei, intézményei. 

Az egészségkulturáltság fogalma, összetevői 

Az egészség definíciója. 

Az egészséget meghatározó tényezők. 

Az egészséges életvitel. 

A higiéne fogalma, területei. 

Személyi higiéne. 

Az egészséges szervezetet felépítő anyagok, tápanyagok összetétele, tápanyag-

piramis, az egészséges szervezet tápanyagszükséglete. 

Az egészséges táplálkozás; a túlzott tápanyagbevitel következményei. 

Fizikai, szellemi munka energiaigénye. 

A helyes testtartás, rendszeres testedzés jelentősége. 

A testi erő fenntartása, a mozgás lehetséges módjai. 

A megfelelő öltözködés. 

A prevenció szintjei. 

A betegségek korai felismerését szolgáló lehetőségek; rizikófaktorok és azok 

felismerése. 

Szűrővizsgálatok jelentősége, életkorok szenti szűrővizsgálatok formái, teendő a 

tünetek megjelenése esetén. 

Védőoltások 

A káros szenvedélyek formái, kialakulásuk okai, betegséget előidéző káros hatásuk, a 

káros szenvedélyek korai felismerése. 

A drog, az alkohol kapcsolata a mentális egészségünkkel. 

Önértékelés, önbecsülés. 

Önmagunkról kialakított reális kép, képességeink, korlátaink. 

Az egészséges lelki egyensúly fenntartása, önvédő technikák. 

Relaxáció formái, jelentősége. 

Aktív, passzív pihenés formái. 

Az érzelmi élet egyensúlya. 

Az akaraterő. 

 

38.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 

 

 

8. Szakmai kommunikáció tantárgy         72 óra 

8.1. A tantárgy tanításának célja 
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A szakmai kommunikáció oktatásának célja a kommunikációs ismeretek, készségek, 

aktív, tudatos fejlesztése, kitérve az egészségügyi pályákon fontos jellemzőkre, speciális 

helyzetekre. További cél, hogy a tanuló ismerje az orvosi latin nyelvi szakkifejezéseket, 

munkája során tudja alkalmazni a latin szaknyelv kiejtési, olvasási és írási szabályait. 

 

8.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Magyar nyelvtan 

Magyar irodalom 

Történelem 

Biológia 

Anatómia-élettan 

Pszichológia 

Személyiség lélektan 

Szociálpszichológia 

 

8.3. Témakörök 

8.3.1. Orvosi latin nyelv 36 óra 

A latin nyelv eredete, fejlődése.  

Az orvosi latin nyelv kialakulása és fejlődése. 

Az orvosi terminológia helyesírási és kiejtési szabályai. 

Az emberi test főbb részei, síkjai, irányai. 

Szervek, szervrendszerek felépítésére, egészséges és kóros működésére vonatkozó 

latin szakkifejezések: 

Mozgásrendszer latin szakkifejezései. 

Keringési rendszer latin szakkifejezései. 

Légzőrendszer latin szakkifejezései. 

Emésztőrendszer latin szakkifejezései. 

Vizeletkiválasztó rendszer latin szakkifejezései. 

Nemi szervek latin szakkifejezései. 

Belső elválasztású mirigyek latin szakkifejezései. 

Idegrendszer latin szakkifejezései. 

Érzékszervek latin szakkifejezései. 

A szervek, szervrendszerek működésére vonatkozó szakkifejezések. 

Kórtani és klinikumi elnevezések. 

Műtéti és vizsgáló eljárások elnevezései. 

Orvosi vények szakkifejezései. 

Számnevek. 

Alapvető nyelvtani ismeretek: a névelő, főnév, birtokos szerkezet, melléknév és 

minőségjelzős szerkezet névszók, ragozás, határozószók, szóképzés és szóalkotás, 

rövidítések, igék és igeragozás, képzők. 

A témakört csoportbontásban kell tanítani. 

 

8.3.2. Kommunikáció 18 óra 

A kommunikáció fogalma, elemei. 

Dinamikai törvényszerűségek. 

Az interperszonális és multiperszonális kommunikációs helyzetek. 

Az őszinte kommunikáció feltételei. 

Érintkezési formák és ezek eltérései más kultúrákban. 

Az érdeklődés és a figyelmes hallgatás jelentősége. 

A közvetlen emberi kommunikáció formái. 
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Nyelvi szocializációs szintek. 

A metakommunikáció fogalma és törvényszerűségei, jellemzői. 

A verbális és nonverbális közlés viszonya. 

A pillanatnyi és állandósult érzelmek kifejeződése. 

A kulturális szignálok kommunikatív jelentősége. 

A kongruens és inkongruens kommunikáció fogalma, jellemzői, hitelesség. 

Egészségügyi szakmai kommunikáció: 

Az egészségügyi szakdolgozó-beteg együttműködés javításának kommunikációs 

lehetőségei.  

A kapcsolatfelvétel, a bemutatkozás jelentősége és általános szabályai. 

Kapcsolatteremtés és fenntartás egészséges és a beteg gyermekkel.  

A gyerekek sajátos kommunikációs formái: a sírás, a rajz és a játék.  

Az időskor kommunikációs jellemzői, kommunikációs nehézségek, akadályok 

Kommunikáció roma páciensekkel. 

Figyelemfelhívó jelek a páciens kommunikációjában.  

Kapcsolat, kommunikáció feszült, indulatos betegekkel. 

Kommunikáció a hozzátartozókkal. 

Kommunikáció az egészségügyi team tagjai között. 

Telefonos kommunikáció szabályai az egészségügyben. 

 

8.3.3. Speciális kommunikáció 18 óra 

A kommunikációs zavarok és okai. 

Speciális kommunikáció alkalmazása hallás, beszéd és látássérültekkel. 

A hazai és nemzetközi jelnyelv és a Braille írás. 

Az egészségügyi szakdolgozó szerepe a megfelelő kommunikáció biztosításában és 

fenntartásában. 

Infokommunikációs akadálymentesítés. 

Kommunikációs korlátok leküzdése autizmus spektrumzavar esetén. 

A nyelvi kommunikáció hiányosságai. 

A szégyenlősség és gátlásosság. 

Kommunikációs gátak és közléssorompók. 

A kommunikációs zavarok leküzdése. 

Segítő beszélgetés. 

Segítő beszélgetés leggyakoribb hibái. 

 

 

 

8.4. A képzés javasolt helyszíne  

Tanterem 

 

11221-16 Alapápolás 

39. Ápolástan-gondozástan tantárgy 180 óra 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

39.1. A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy tanításának a célja, hogy az egészségügyi alapismeretekre támaszkodva a 

tanulók ismerjék meg az ápolás alapelveit, sajátítsák el az ápolás elméleti alapjait, az 

egészséges és akadályozott emberrel kapcsolatos gondozási feladatokat. 
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39.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Szakmai jogi és etikai ismeretek, pszichológia, pedagógia, orvosi latin 

 

39.3. Témakörök 

39.3.1. Egészséges ember gondozása 36 óra 

Az ember és környezete 

Az ember, mint bio-pszicho-szociális lény 

Az egészség fogalma 

Az egészséges életmód, életvitel összetevői 

A prevenció fogalma, szintjei 

A gondozás fogalma, célja és formái, a gondozó jellemzői 

A gondozás és nevelés egysége 

Családtervezés 

Terhesség, a terhes nő életmódja 

Terhesgondozás 

A szülés és a gyermekágy 

Az egészséges újszülött jellemzői, gondozása 

Az anya-gyermek kapcsolat jelentősége 

Az anyatejes táplálás fontossága 

Az egészséges csecsemő pszichés és szomatikus fejlődése, gondozási feladatok  

A kisgyermek pszichés és szomatikus fejlődése, gondozási feladatok 

Szeparáció és hospitalizáció fogalma, hatása a gyermek érzelmi állapotára és  

fejlődésére. 

Kórházba kerülő gyermek reakciói, a kórházban tartózkodás hatására kialakuló 

tünetegyüttes és negatív következményeinek megelőzését szolgáló intézkedések. 

Gyermekek felkészítése a különböző kórházi beavatkozásokhoz. 

Az óvodáskorú gyermek fejlődése és gondozása. A helyes szokások, napirend 

kialakítása 

Az iskolaérettség 

A kisiskoláskor jellemzői, gondozási feladatok 

A serdülőkori fejlődés, testi és lelki változások 

Az ifjúkor jellemzői, pályaválasztás, párválasztás 

A felnőttkor szakaszai, az egészséges felnőtt jellemzői. Gondozásra szorulók.  

Az időskor jellegzetességei: szerepváltozások, magatartások és hiedelmek, 

veszteségek, krízisek, a gazdasági tényezők hatásai, a jövedelmi viszonyok változása, 

nyugdíjazás, az életmód változás hatása, az életminőség, társas kapcsolatok, a 

munka). 

Segítségnyújtás az idős emberek szükségleteinek kielégítésében. 

Veszélyeztető tényezők. 

 

39.3.2. Csecsemő és kisgyermekgondozás 18 óra 

Gondozási műveletek csecsemő és kisgyermekkorban 

A csecsemő tartása, fogása, emelése 

Testtömeg, testhossz és testarányok mérése 

A test tisztántartása, bőrápolás, fürdetési módok 

Öltöztetés nappalra, éjszakára, levegőztetéshez  

Pelenkaváltás módjai  

Táplálási módok és eszközök 

A szobatisztaság kialakításának segítése 

A mozgás- és játékfejlődés biztosítása 
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A témakört csoportbontásban kell tanítani. 

 

39.3.3. Akadályozott ember gondozása 18 óra 

Speciális ellátási igényű ember gondozása, rehabilitációja. 

Egészség, betegség, károsodás, fogyatékosság, rokkantság fogalmai. 

A tevékenység akadályozottsága, a társadalmi beilleszkedés korlátozottsága. 

A fogyatékossági formák definíciója. 

Az egészségügyi ellátás speciális fizikai környezeti igényei, speciális eszközigényei, 

a kommunikáció és információ átadás specialitásai a különféle akadályozottsággal 

élő gyermekek és felnőttek esetében. 

Az akadályok fajtái. 

Az akadálymentesítés színterei, törvényi háttere. 

Az akadálymentesített szolgáltatási környezet jellemzői. 

Esélyteremtő közszolgáltatás: akadálymentesítés az egészségügyi ellátásban. 

Fizikai akadálymentesítés. 

Infó-kommunikációs akadálymentesítés. 

Morális akadálymentesítés (fogyatékos személyek társadalmi megítélése, 

antidiszkrimináció a gyakorlatban). 

Gyógyászati segédeszközök használata, karbantartása. 

 

39.3.4. Ápolástudomány 18 óra 

Az ápolás története.  

A betegápolás fejlődése Magyarországon. 

A szükségletek hierarchiája.  

Az ápolási folyamat.  

Az ápolási dokumentáció részei. 

Ápolási modellek.  

Az ápolási modell fogalma, a modellek közös jellemzői. 

Az egészségügyi ellátás hagyományos modellje. 

Az életműködéseken alapuló ápolási modell. 

Az önellátáson alapuló ápolási modell. 

A fejlődésen alapuló modell. 

A kölcsönhatáson alapuló ápolási modell. 

Az adaptáción alapuló ápolási modell. 

A rendszerelméleten alapuló ápolási modell. 

Ápolási modellek a gyakorlatban. 

Az ápolás meghatározása. 

Az ápolás funkciói. 

Önálló, nem önálló és együttműködő funkciók. 

A funkcionális és a betegközpontú, szükségletekre alapozott ápolás összehasonlítása. 

Az egészségügyi dolgozókkal szembeni elvárások (külső megjelenés, személyi 

higiéné, személyiségjegyek, viselkedés, felkészültség). 

Ápolási dokumentáció vezetése.  

A minőségügyi dokumentációs rendszer (minőségügyi kézikönyv, minőségügyi 

eljárások, protokoll, műveleti utasítások, űrlapok, bizonylatok) ismerete. 

Az egészségügyi dolgozók szerepe a minőségbiztosításban. 

Ápolástudományi folyóiratok. 

 

39.3.5. Ápoláslélektan 18 óra 

A betegség hatása a személyiségre. 
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A betegséggel kapcsolatos attitűdök. 

A betegek és hozzátartozóik pszichés vezetése. 

Szororigén pszichés ártalmak. 

Mindennapos ápoláslélektani feladatok a beteg fogadásával, vizsgálatokkal, 

beavatkozásokkal kapcsolatban. 

Speciális ápoláslélektani feladatok a fájdalommal, félelem-szorongással 

kapcsolatban, a hirtelen állapotromlással járó betegségek, krónikus betegségek 

esetén, valamint a haldoklás folyamatában. 

 

39.3.6. Ápolási beavatkozások 36 óra 

Asepsis-antisepsis fogalma. 

A fertőtlenítés alapfogalmai. 

Fertőtlenítő eljárások. 

Fertőtlenítő szerek. 

A sterilizálás alapjai. 

A sterilizálás munkafázisai. 

Sterilizáló eljárások. 

Steril anyagok tárolása, kezelése. 

Munkavédelem, tűzvédelem, katasztrófavédelem, környezetvédelem az egészségügyi 

intézményekben. 

Egyéni védőfelszerelések, védőeszközök használata. 

Veszélyes hulladékok kezelése. 

Fertőző beteg elkülönítése, ápolása. 

A beteg fogadásával, távozásával és áthelyezésével kapcsolatos feladatok.  

A vizit, ápolói teendők viziten, konzíliumokon. 

A beteg ember szükségletei, kielégítésének lehetőségei. 

A beteg ágya, ágyazási formák.  

A beteg elhelyezése, hely és helyzetváltoztatás.  

Fekvés és fektetési módok.  

A beteg mobilizálása.  

Rugalmas pólya felhelyezése. 

Kényelmi eszközök és használatuk.  

Gyógyászati segédeszközök használata. 

A beteg etetése, itatása.  

A beteg testének tisztántartása.  

Élősködők okozta fertőzések ellátása.  

Testváladékok felfogása, gyűjtése, mérése, váladék felfogó eszközök szakszerű 

használata, fertőtlenítése.    

Előkészítés női és férfi beteg katéterezéséhez, hólyagöblítéshez.  

A széklet- vizeletürítés biztosítása.  

Szélcső alkalmazása, beszáradt széklet eltávolítása.  

Beöntés. 

Testhőmérséklet mérése, lázcsillapítás.  

Hideg-meleg hőhatáson alapuló eljárások alkalmazása.  

A légzés segítése.  

Biztonságos környezet megteremtése.  

A fizikai korlátozás szabályai, fokozott megfigyelés és a szükségletek kielégítése a 

fizikai korlátozás alatt. 

Idős beteg ápolása. 

Decubitus.  
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Norton és Braden skála használata. 

A decubitus megelőzése és a beteg ápolása.  

Terminális állapotban lévő és haldokló beteg ápolása.  

A halott körüli teendők.  

A betegbiztonság szempontjainak figyelembe vétele az ápolási beavatkozások alatt. 

A témakört csoportbontásban kell tanítani. 

 

39.3.7. Betegmegfigyelés 36 óra 

A betegmegfigyelés általános szempontjai. 

A beteg magatartásának, viselkedésének megfigyelése. 

Testalkat, tápláltsági állapot, mozgás, járás megfigyelése. 

Érzékszervek megfigyelése (látás, hallás, egyensúly, érzészavarok). 

A tudatállapot megfigyelése. 

A beteg alvásának megfigyelése.  

A bőr, hajas fejbőr megfigyelése. 

A bőrfüggelékek (haj, köröm) megfigyelése. 

A bőr legfontosabb elváltozásai (elsődleges, másodlagos elemi jelenségek).  

Kardinális tünetek (testhőmérséklet, pulzus, vérnyomás, légzés) megfigyelése. 

Testváladékok megfigyelése (széklet, vizelet, hányadék, köhögés, köpet, sebváladék, 

menstruációs váladék). 

Vízháztartás megfigyelése, folyadékegyenleg vezetése. 

A szervezet oxigén-ellátottságának megfigyelése 

Állapotváltozások, életveszélyes tünetek felismerése. 

A megfigyelés eredményeinek dokumentálása. 

A témakört csoportbontásban kell tanítani. 

 

 

39.4. A képzés javasolt helyszíne  

Csecsemő és kisgyermekgondozás: demonstrációs terem, szaktanterem, (tankórterem). 

Betegmegfigyelés: demonstrációs terem, szaktanterem, (tankórterem). 

Ápolási beavatkozások: demonstrációs terem, szaktanterem, (tankórterem). 

Egyéb témakörök: tanterem. 
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40. Klinikai alapozó ismeretek tantárgy 162 óra 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

40.1. A tantárgy tanításának célja 

 

Az emberi test felépítésének és működésének normális és kóros működésének 

megismerése, az emberi szervezetre ható mikroorganizmusok bemutatása, a szervezet az 

egészségügyi ellátás első lépéseinek (első ellátásának) az elsajátítása 

 

40.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Biológia  

Népegészségügy 

Környezet egészségügy 

Egészségfejlesztés 

Orvosi latin 
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Belgyógyászat alapjai 

Sebészet és traumatológia alapjai 

Gyermekgyógyászat alapjai 

Diagnosztikai alapjai 

Belgyógyászati gyakorlat 

Sebészeti és traumatológia gyakorlat 

Gyermekgyógyászati gyakorlat 

 

40.3. Témakörök 

40.3.1. Anatómia-élettan alapjai, a mozgásrendszer 18 óra 

 

Emberi test felépítése, fő részei, síkjai, irányai. 

Sejt, szövet, szervek, szervrendszerek. 

Csontvázrendszer, izomrendszer jellemzése. 

  

 

40.3.2. A keringés és légzés anatómiája és élettana 20 óra 

 

Szív felépítése, működése. 

Vérerek, vérkörök, magzati vérkeringés. 

Perifériás vérkeringés élettana. 

Vér alkotóelemei, élettani sajátosságai. 

Véralvadás. 

Vércsoportok. 

Nyirokrendszer. 

Légzőrendszer felépítése. 

Légzés élettana, szabályozása. 

Tüdő szerkezete, érrendszere. 

Mellhártya 

 

 

40.3.3. Emésztés-kiválasztás-szaporodás szervrendszere  28 óra 

 

Emésztőrendszer szakaszai.  

Máj, hasnyálmirigy. 

Hashártya.  

Tápanyagok, építőanyagok, enzimek. 

Emésztés mechanizmusa. 

Anyagcsere, energiaforgalom  

Vese szerkezete, élettana. 

Normál vizelet. 

Vizeletelvezető és –tároló rendszer. 

Vizeletürítés mechanizmusa. 

Női nemi szervek, menstruációs ciklus. 

Férfi nemi szervek. 

. 

40.3.4. Az idegrendszer, endokrin rendszer és az érzésszervek anatómiája, 

élettana 24 óra 

 

Idegrendszer felosztása. 
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Gerincvelő szerkezete, pályarendszerei, gerincvelői szelvény. 

Gerincvelői reflexek. 

Agyvelő felosztása, agykérgi központok, agykamrák. 

Központi idegrendszer élettana, burkai, erei.  

Agyvíz.  

Környéki idegrendszer.  

Vegetatív idegrendszer. 

Endokrin rendszer. 

Érzékszervek. 

Hőszabályozás. 

 

40.3.5. Mikrobiológia-járványtan, ált.kórtan  36 óra 

Mikrobiológia tárgya, feladata, felosztása, az orvosi mikrobiológia ágai 

Mikrobák felosztása, nagysága (baktériumok, vírusok, gombák, paraziták, férgek, 

ízeltlábúak). 

Az ember és a mikroorganizmusok kapcsolata (patogén és apatogén 

mikroorganizmusok). 

A baktériumok alakja, szerkezete, anyagcseréje, toxintermelése, szaporodása, 

ellenálló képessége). 

A bőr természetes mikroflórája. 

A vírusok főbb tulajdonságai, szerkezete, ellenálló képessége. 

A járványtan tárgya, feladatai, felosztása, módszerei. 

A fertőzés. 

A járványfolyamat mozgatóerői. 

A fertőző betegségek előfordulási módjai. 

A fertőző betegségek felosztása. 

A fertőző betegségek megelőzésére és leküzdésére irányuló tevékenység 

 

A kórtan fogalma, tárgya, részterületei. 

Betegség, kóros állapot meghatározása. 

A betegségek kóroktana (etiológia). 

A betegségek lefolyása (patogenezis). 

A szervezet reakcióinak csoportosítása. 

Jelző reakciók (fájdalom, láz). 

Aktív védekező mechanizmusok (természetes védőgátak, immunválasz, 

gyulladások). 

Megváltozott védekező mechanizmusok (immunrendszer rendellenes működése). 

A szövetek kóros elváltozásai (progresszív és regresszív szöveti elváltozások). 

A daganatok fogalma, népegészségügyi jelentősége. 

Karcinogén tényezők. 

A daganatok általános jellemzése és osztályozása. 

A daganatok hatása a szervezetre. 

Rákmegelőző állapotok. 

Daganatra figyelmeztető jelek 

 

40.3.6. Elsősegélynyújtás-első ellátás  36 óra 

A sürgősség fogalma, a sürgősségi lánc. 

Az elsősegély fogalma, elsősegély szintjei. 

Mentők igénybevétele, mentőhívás szabályai. 

A helyszín szerepe. 
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A beteg állapotfelmérése és ellátása a reakcióképesség megítélése. 

ABCDE szemléletű állapotfelmérés 

Risztó panaszok és tünetekés teendők reakcióképes beteg esetén. 

A: a légútak átjárhatóságának megítélése, átjárhatóság biztosítása. 

Légúti idegentest eltávolítása 

Eszköz nélküli légútbiztosítás 

Egyszerű eszközökkel végzett légútbiztosítás (OPA, NPA) 

B: a légzés megítélése. 

Lélegeztetés eszköz nélkül, valamint ballonnal és maszkkal, pozicionálás. 

C: a keringés megítélése. 

A sokk jeleinek felismerése. 

D: az eszmélet, és tudat megítélése 

Görcsroham felismerése ellátása 

Pszichés vezetés idegrendszer megítélése, teendők. 

E: egész test, egész eset megítélése. 

Lehűlés elleni védelem 

Egyéb környezeti ártalmak (vízbefulladás, lehűlés, túlmelegedés) felismerése, és 

kezelése 

Az állapotváltozás nyomon követése 

ABCDE és teendők reakcióképtelen betegnél. 

A: eszköz nélküli légút biztosítási eljárások. 

B: lélegeztetés, légzési elégtelenség esetén. 

C: keringés hiányában, BLS és XBLS, az AED használata. 

D: az eszméletlen beteg ellátása. 

E: egész test, egész eset megítélése. 

Sérültek állapotfelmérése, ellátása. 

Sebellátás (fedőkötések). 

Vérzések ellátása  

Amputátum kezelés 

Rándulás, ficam, törés ellátása. 

Termikus traumák ellátása. 

Elektromos balesetek. 

Tömeges balesetek, katasztrófák. 

Mérgezések. 

A méreg fogalma, behatolási kapuk. 

A legfontosabb mérgezésekre utaló jelek, teendők. 

Újraélesztés (BLS, XBLS, BLS-AED) 

Sürgősségi kommunikáció (beteggel hozzátartozóval, más ellátóval (SBAR) 

A témakör részletes kifejtése 

 

 

40.4. A képzés javasolt helyszíne  

Szaktanterem, az Elsősegélynyújtás-első ellátás témakört demonstrációs teremben, 

csoportbontásban kell oktatni. 

 

 

 

 

41. Klinikumi szakismertek tantárgy 126 óra 
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* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

41.1. A tantárgy tanításának célja 

 

Akut és krónikus betegségek kialakulásának, felismerésének, lefolyásának ismertetése az 

egyes életszakaszokban. Bevezetés a medicina alapjaiba. 

 

41.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Biológia  

Eü. ellátórendszer 

Népegészségügy 

Környezet egészségügy 

Egészségfejlesztés 

Orvosi latin 

Egészséges ember gondozása 

Csecsemő és kisgyermek gondozása 

Akadályozott ember gondozása 

Ápolástudomány 

Ápolási beavatkozások 

Betegmegfigyelés 

Egészséges csecsemő és gyermek gondozása 

Járó beteg ellátási gyakorlat 

Ápolás és gondozási gyakorlat 

Anatómia-élettan 

Elsősegélynyújtás-első ellátás 

Mikrobiológia 

Általános kórtan 

Diagnosztikai alapjai 

Terápiás ismeretek 

Belgyógyászati gyakorlat 

Sebészeti és traumatológia gyakorlat 

Gyermekgyógyászati gyakorlat 

 

41.3. Témakörök 

41.3.1. Kardiológia és pulmonológia alapjai  16 óra 

 

A belgyógyászat alapjai. 

Belgyógyászat tudományterületei. 

Betegvizsgálati módszerek. 

 

Kardiológia. 

Keringési rendszer kórfolyamatai. 

Kardiális eredetű betegségek és ellátása. 

Vascularis eredetű betegségek és ellátása. 

Légző rendszer kórfolyamatai. 

 

Pulmonológia. 

A légutak betegségei és ellátása. 

A tüdő betegségei és ellátása. 

Légzési elégtelenséghez vezető kórképek. 
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41.3.2. Gasztroenterológia és nefrológia alapjai. 13 óra 

 

Gasztroenterológia.  

Emésztő rendszer kórfolyamatai  

Emésztő csatorna betegségei. 

Emésztő mirigyek betegségei és ellátása. 

A táplálkozás és az anyagcsere zavarai. 

A vizeletkiválasztó és elvezető rendszer kórfolyamatai. 

 

Nefrológia. 

A húgyutak betegségei és ellátása. 

A vese betegségei és ellátása. 

Vérképző rendszer kórfolyamatai, betegségei és ellátása 

. 

 

41.3.3.  Hematológia, immunológia, reumatológia alapjai   13 óra 

 

Hematológia és immunológia.  

Immunrendszer kórfolyamatai, betegségei és ellátása. 

Az endokrin rendszer kórfolyamatai. 

Endokrinológia. 

Endokrin mirigyek betegségei és ellátása. 

Reproduktív rendszer endokrin betegségei és ellátása. 

Mozgás rendszer kórfolyamatai. 

 

Reumatológia. 

A csontok betegségei és ellátása. 

Az ízületek gyulladásos betegségei és ellátása. 

Az izmok betegségei és ellátása. 

Az idegrendszer kórfolyamatai. 

 

41.3.4. Neurológia és pszichiátria alapjai 12 óra 

 

Neurológia. 

Központi idegrendszer betegségei és ellátása. 

Perifériás idegrendszer betegségei és ellátása. 

 

Pszichiátria. 

Magatartás zavarok. 

Szenvedélybetegségek. 

Hangulat zavarok. 

Személyiség zavarok. 

Szorongásos kórképek. 

 

41.3.5. Sebészet és traumatológia alapja 36 óra 

 

Aszepszis/Antiszepszis.  

Sebészeti kézfertőtlenítés. 

Műtéti terület fertőtlenítése. 
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Műtéti eszközök sterilizálása. 

A műtő fertőtlenítése. 

Sebészeti fertőzések. 

Pyogen fertőzések. 

Anaerob fertőzések. 

Érzéstelenítés. 

Általános érzéstelenítés. 

Regionális érzéstelenítés. 

Helyi érzéstelenítés. 

Műtéti technikák. 

Műtéti behatolási technikák. 

Endoscopos műtéti technikák. 

Mikroszkópos műtéti technikák. 

Műtéti előkészítés és utókezelés. 

A testtájak sebészete és traumatológiája. 

A fej sebészete. 

Az arc fejlődési rendellenességei. 

A fej sérülései. 

Az agy sebészete. 

A nyak sebészete. 

A nyak sérülései. 

A pajzsmirigy sebészete, struma. 

A gerinc sebészete. 

A gerinc sérülései. 

Korrekciós műtétek. 

A mellkas sebészete. 

A tüdő sebészete. 

A szív sebészete. 

A has sebészete. 

A gyomor és nyombél sebészete. 

Vékonybél és féregnyúlvány sebészete. 

A vastagbél és végbél sebészete. 

Máj és az epeutak sebészete. 

A lép sebészete. 

Méh és függelékeinek sebészete. 

A vese és a húgyutak sebészete. 

A hasfal sebészete. 

A végtagok traumatológiai ellátása. 

A vállöv és felső végtag sérülései. 

A medence sérülései. 

Az alsóvégtagok sérülései. 

A végtagok keringési zavarainak sebészete. 

Szülészet-nőgyógyászat sebészeti vonatkozásai. 

Császármetszés. 

Méhen kívüli terhesség 

 

41.3.6. Gyermekgyógyászat alapja  36 óra 

 

Csecsemő és újszülöttkor betegségei. 

Újszülöttkori anoxia. 
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Szülési sérülések. 

Az újszülött vérzéses betegségei. 

Kóros újszülöttkori sárgaság. 

Az újszülött fertőző betegségei. 

Fejlődési rendellenességek. 

A hirtelen csecsemő halál. 

Csecsemő és újszülött szervek, szervrendszerek fajtái szerinti betegségei. 

Az orr- és garatüreg betegségei. 

A gége, a légcső és a hörgők betegségei. 

A tüdő betegségei. 

A szív betegségei. 

A gyomor és a belek betegségei. 

Anyagcsere betegségek. 

Folyadék-elektrolit háztartás zavarai. 

Hasmenéses betegségek, toxicosisok. 

Vérszegénység – Anaemia, Leukémia. 

Gyermekkori vesebetegségek. 

Heveny fertőző betegség. 

Hiánybetegségek. 

Mérgezések gyermekkorbanA témakör részletes kifejtése 

 

 

41.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Szaktanterem 

 

 

 

 

 

42. Diagnosztikai és terápiás alapismeretek tantárgy 72 óra 

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

42.1. A tantárgy tanításának célja 

A betegségek kivizsgálása és ellátása során alkalmazott módszerek áttekintése, 

rendszerezése, asszisztensi/ápolói feladatok bemutatása. 

 

42.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Biológia  

Szakmai jogi és etikai ismeretek 

Pszichológia alapjai 

Pedagógia alapjai 

Eü. ellátórendszer 

Népegészségügy 

Környezet egészségügy 

Egészségfejlesztés 

Orvosi latin 

Kommunikáció 

Speciális kommunikáció 

Egészséges ember gondozása 
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Csecsemő és kisgyermek gondozása 

Akadályozott ember gondozása 

Ápolástudomány 

Ápoláslélektan 

Ápolási beavatkozások 

Betegmegfigyelés 

Egészséges csecsemő és gyermek gondozása 

Járó beteg ellátási gyakorlat 

Ápolás és gondozási gyakorlat 

Anatómia-élettan 

Elsősegélynyújtás-első ellátás 

Mikrobiológia 

Általános kórtan 

Belgyógyászat alapjai 

Sebészet és traumatológia alapjai 

Gyermekgyógyászat alapjai 

Belgyógyászati gyakorlat 

Sebészeti és traumatológia gyakorlat 

Gyermekgyógyászati gyakorlat 

 

42.3. Témakörök 

42.3.1. Diagnosztika alapjai 18 óra 

 

Diagnosztikai alapfogalmak  

Auto-, hetero anamnézis  

Objektív tünet, szubjektív panasz  

Tünet, tünet együttes 

Diagnózis  

Noninvazív-invazív diagnosztikai módszerek 

Döntési algoritmus és allokáció a diagnosztikai módszer megválasztásában 

A diagnosztikai beavatkozások biztonsági és higiénés szempontjai és szabályai 

Egyszerű, eszköznélküli fizikális diagnosztikai módszerek (fizikális vizsgálatok). 

Egyszerű eszközös diagnosztikai módszerek  

Testtömeg-  

Testmagasság- 

Testarány-  

Testkörfogat mérés. 

Vitális paraméterek mérése, megfigyelése. 

Az EKG vizsgálat elméleti alapjai és technikai kivitelezése. 

 

A csapolások elméleti alapjai, céljai. 

A has-, mellkas-, lumbál-, ciszterna-, szternumpunkció lényege, indikációi-

kontraindikációi, a beavatkozásokhoz kapcsolódó előkészítési, együttműködési, 

megfigyelési és dokumentációs feladatok. 

A biopsziák elméleti alapjai, céljai. 

A máj, vese, csípőcsont, pajzsmirigy, emlő biopszia lényege, indikációi-

kontraindikációi, a beavatkozásokhoz kapcsolódó előkészítési, együttműködési, 

megfigyelési és dokumentációs feladatok 

. 

42.3.2. Labordiagnosztikai alapismeretek 8 óra 
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Labordiagnosztika fogalma, célja, módszerei, fázisai. 

A preanalitikai fázis feladatai.  

Leggyakrabban alkalmazott laborvizsgálatok indikációi, jellemzői. 

A beteg előkészítés szempontjai különböző laborvizsgálatoknál. 

Vérvétel zárt vérvételi rendszer alkalmazásával. 

Testváladékok mintavételi technikája. 

Mintavételi technikák mikrobiológiai vizsgálatokhoz. 

A vizsgálati anyagok kezelésének, szállításának, dokumentálásának specialitásai. 

Point Of Care Testing (betegágy melletti labordiagnosztika) fogalma, célja, 

módszerei, jelentősége a betegellátásban. 

Betegágy melletti vércukor meghatározás kivitelezése. 

 

42.3.3. Képalkotó diagnosztika alapjai 10 óra 

 

Radiológiai alapismeretek.  

Radiológiai vizsgálatok célja, módszerei. 

A Rtg, CT, MR, PET, SPECT, UH, Angiográfiás és Mammográfiás radiológiai 

vizsgáló eszközök működési elvének jellemzői. 

A vizsgáló módszerek főbb indikációi, kontraindikációi.  

A beteg előkészítésének és vizsgálat utáni megfigyelésének szempontjai. 

A kontrasztanyag alkalmazásával történt radiológiai vizsgálatok előkészítési és 

megfigyelési specialitásai. 

A nukleáris medicina leggyakoribb vizsgáló módszerei és jellemzői. 

Az endoszkópos vizsgálatok alkalmazásának elméleti alapjai, indikációi, céljai. 

Az egyes endoszkópos beavatkozásokhoz (emésztőrendszeri- légzőrendszeri 

endoszkópiák) kapcsolódó előkészítési, együttműködési, megfigyelési és 

dokumentációs feladatok.A témakör részletes kifejtése 

 

42.3.4. Terápiás alapismeretek  18 óra 

 

Terápia,  

Tüneti-támogató terápia,  

Supportív terápia,  

Palliatív terápia,  

Komfort terápia,  

Aspecifikus-, specifikus terápia. 

Az egészségügyi ellátás során alkalmazott terápiás módszerek:  

Konzervatív terápia,  

Műtéti terápia,  

Dietoterápia,  

Fizioterápia,  

Pszichoterápia. 

Döntési algoritmus és allokáció az optimális terápia megválasztásában. 

A beteg pszichés előkészítésének és vezetésének praktikumai a kompetencia határok 

betartásával. 

A terápiás módszerek biztonsági, higiénés szempontjai és szabályai. 

Fájdalomcsillapítás gyógyszeres terápia alkalmazása nélkül. 

A fájdalomcsillapítás fogalma, célja, módszerei, kompetenciaköre. 
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A fájdalomcsillapítás nem gyógyszeres formáinak, jellemzői, indikációi-

kontraindikációi, alkalmazásának algoritmusai (pozíciós terápia, felszíni kezelés, 

hideg-meleg terápiás alkalmazások, masszázs, fizioterápia, hydroterápia, TENS, 

alternatív medicina módszerei). 

A fájdalom megfigyelésének, mérésének szempontjai. 

A fájdalomcsillapítás hatékonyságának követése, dokumentálása. 

Lázcsillapítás gyógyszeres terápia alkalmazása nélkül. 

A láz fogalma, szervezetre gyakorolt hatásai, tünetei. 

A lázcsillapítás indikációi, módszerei. 

A fizikális lázcsillapítás fogalma, célja, módszerei, indikációi. 

A hűtőfürdő és hűtő borogatás (priznic) alkalmazásának algoritmusa. 

Lázas beteg ápolásának, megfigyelésének szempontjai. 

A lázcsillapítás hatékonyságának követése, dokumentálása. 

A tevékenység higiénés, munka- és környezetbiztonsági szabályai. 

 

42.3.5. Gyógyszertan alapjai, gyógyszerelés 18 óra 

 

Gyógyszertani alapfogalmak.  

Gyógyszerrendelés alapfogalmai. 

Gyógyszerek hatásmechanizmusai. 

Gyógyszerhatás folyamata, befolyásoló tényezői. 

Gyógyszerinterakciók és mellékhatások. 

Gyógyszerformák és jellemzőik. 

Gyógyszer bejuttatási módok és jellemzőik. 

Gyógyszeradagok kiszámítása. 

Nemzetközi rövidítések a gyógyszerelésben (gyógyszerformák, bejuttatási módok, 

mértékegységek). 

Ápolói feladatok gyógyszerelés során. 

Az intézeti gyógyszertárolás, gyógyszerkezelés szabályai, specialitásai. 

A gyógyszerelés irányelvei, szabályai, kompetenciái. 

A per os, rectális, transdermális, gyógyszerelés technikái. 

A fül-orr-szem cseppek alkalmazásának technikái. 

A gyógyszerelés higiénés szabályai. 

A betegmegfigyelés szempontjai gyógyszerterápia alkalmazása során. 

A gyógyszertévesztés megelőzése, észlelése, jelentési kötelezettsége. 

Gyógyszerelés dokumentálásának jogi és minőségirányítási szabályozása. 

A beteg együttműködés jelentősége a gyógyszeres terápia során. 

A gyógyszereléshez kapcsolódó betegoktatás szempontjai. 

A gyógyszerterápia specialitásai gyermek- és időskorban 

 

Injekciós terápia. 

Az injekcióbejuttatás leggyakoribb formái, jellemzői, előnyei-hátrányai. 

Az injekciózáshoz használható fecskendő típusok és jellemzőik. 

Az injekciós tűk típusai, jellemzői, a tű méretjelölésének értelmezése. 

Az előre töltött injekciós eszközök jellemzői. 

Pen jellemzői. 

Előkészítés injekciózáshoz. 

A gyógyszer felszívás algoritmusa. 

Az előkészítés során betartandó higiénés és balesetvédelmi szabályok. 

Az injekciós terápia általános és helyi szövődményei. 
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Infúziós terápia. 

Az infúziós terápia fogalma, célja, indikációja, kompetenciaköre. 

A folyadék bejuttatásának lehetséges módjai (perifériás-, centrális véna kanülálás, 

intraosseális kanülálás). 

Az infúziós terápia során alkalmazható eszközök és jellemzőik (tűk, perifériás 

intravascularis kanülök, infúziós szerelékek, összekötők, csatlakozók, infúzióadagoló 

készülékek). 

Előkészítés infúziós terápiához. 

A beteg pszichés, szomatikus előkészítésének specialitásai. 

Segédkezés infúziós terápia kivitelezésében. 

Az infúzió összeállításának és bekötésének és eltávolításának algoritmusa. 

Az előkészítés és beavatkozás során betartandó higiénés és balesetvédelmi 

szabályok. 

A beteg megfigyelésének szempontjai infúziós terápia során. 

Az infúziós terápia általános és helyi szövődményei. 

Az infúziós terápia dokumentálásának szabályai. 

Vércsoport meghatározás. 

A vércsoport meghatározás célja, indikációja, kompetenciaköre. 

A vércsoport meghatározás eszközei. 

Előkészítés vércsoport meghatározáshoz. 

A kártyás módszerrel történő vércsoport meghatározás algoritmusa.  

Vércsoport meghatározás utáni feladatok. 

A tevékenység higiénés, munka- és környezetbiztonsági szabályai. 

 

 

42.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Szaktanterem, demonstrációs terem.  

 

9. Klinikumi gyakorlat 324 óra 

 

.1. A tantárgy tanításának célja 

 

A tantárgy tanításának keretében bemutatni a klinikai osztályok munkáját, munkarendjét. 

A beteg ellátási/ápolási folyamat végigkísérése. Diagnosztikai és terápiás eljárások 

megfigyelés, összefüggések elemzése. 

 

.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

 

Szakmai jogi és etikai ismeretek 

Szociológiai alapismertek 

Pszichológia alapjai 

Pedagógia alapjai 

Eü. ellátórendszer 

Népegészségügy 

Egészségfejlesztés 

Orvosi latin 

Kommunikáció 

Speciális kommunikáció 

Egészséges ember gondozása 
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Csecsemő és kisgyermek gondozása 

Akadályozott ember gondozása 

Ápolástudomány 

Ápoláslélektan 

Ápolási beavatkozások 

Betegmegfigyelés 

Egészséges csecsemő és gyermek gondozása 

Járó beteg ellátási gyakorlat 

Ápolás és gondozási gyakorlat 

Anatómia-élettan 

Elsősegélynyújtás-első ellátás 

Mikrobiológia 

Általános kórtan 

Belgyógyászat alapjai 

Sebészet és traumatológia alapjai 

Gyermekgyógyászat alapjai 

Diagnosztikai alapjai 

Terápiás ismeretek 

 

.3. Témakörök 

.3.1. Belgyógyászai gyakorlat 160 óra 

 

A belgyógyászati osztály szervezeti felépítésének bemutatása.  

Munka és tűzvédelmi szabályok.  

A beteg kültakarójának a megfigyelése. 

A beteg tudatának, tudatállapotának megfigyelése. 

Kardinális tünetek: a pulzus, vérnyomás, testhőmérséklet, légzés megfigyelése. 

A testváladék megfigyelése és felfogása, mérése. 

Vérvétel. 

Vércukor meghatározás végzése gyorstesztekkel. 

Betegmegfigyelő monitorok alkalmazása: EKG, pulzus, légző, hő, szaturáció.  

A megfigyelések dokumentálása. 

Betegvizsgálat megfigyelése. 

Diagnosztikai beavatkozások megfigyelése. 

A különböző kórfolyamatok megfigyelése. 

Előkészítés gyógyszereléshez, segédkezés a gyógyszerbevitelben.  

Előkészítés injekciózáshoz és infúziós terápiához. 

Terápiás beavatkozások megfigyelése. 

Ellátási folyamat kísérése. 

Bekapcsolódás az ápolási/szakápolási folyamatba. 

Az ápolási folyamat: felmérés, ápolási diagnózis, ápolási terv, az ápolás kivitelezése, 

értékelés megfigyelés. 

Az ápolási dokumentáció vezetése. 

Segédkezés a beteg ember szükségleteinek a kielégítésében: mozgás, pihenés, 

higiéné, táplálkozás, folyadékfelvétel, váladékok ürítése, légzés, testhőmérséklet, 

környezeti veszélyek elkerülése. 

 

.3.2. Sebészeti gyakorlat 58 óra 

 

A sebészeti osztály szervezeti felépítésének bemutatása.  
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Munka és tűzvédelmi szabályok megismerése. 

Sebellátás. 

Kötözésben segédkezés. 

Szövetegyesítő eljárások megfigyelése. 

Sebváladékok megfigyelése.  

Drének megfigyelése. 

Műtétek. 

A műtő felszerelésének, eszközeinek a megismerése. 

Általános műtéti előkészítésben segédkezés. 

Kissebészeti beavatkozások megfigyelése. 

Egynapos sebészeti beavatkozások megfigyelése.  

A fájdalomcsillapítási eljárások megfigyelése. 

Általános műtéti utókezelésben segédkezés. 

Aszepszis/antiszepszis. 

Kézfertőtlenítés. 

Kötözőkocsi eszközeinek fertőtlenítésében, sterilizálásában való közreműködés. 

A beteg előkészítése képalkotó vizsgálatokhoz, endoszkópos beavatkozásához. 

A testváladékokat megfigyelése és felfogása. 

Vérvétel. 

Előkészítés gyógyszereléshez, segédkezés a gyógyszerbevitelben. 

Előkészítés injekciózáshoz és infúziós terápiához. 

Előkészítés és segédkezés a punkciók és biopsziák kivitelezésében. 

Bekapcsolódás az ápolási/szakápolási folyamatba. 

Közreműködés az ápolási folyamatban. 

Az ápolási dokumentáció vezetése. 

Segédkezés a beteg ember szükségleteinek a kielégítésében:  

mozgás, pihenés, higiéné, táplálkozás, folyadékfelvétel, váladékok ürítése,  

légzés, testhőmérséklet, környezeti veszélyek elkerülése. 

 

.3.3. Traumatológia gyakorlat 42 óra 

 

A traumatológiai osztály szervezeti felépítésének bemutatása.  

Munka és tűzvédelmi szabályok megismerése. 

Sérültek fogadása, első vizsgálata. 

A sebkötözések. 

Sebek dezinficiálása. 

Típuskötések alkalmazása. 

Kötözések a fejen és a nyakon, kötözések a mellkason.  

Has-, lágyék- és gáttáji kötözések.  

Kötözések az alsó és felső végtagon. 

Csonttörések ellátása. 

Rögzítő kötések, gipszelések. 

A törések vértelen helyretétele, repozició. 

Gipszelés gyakorlati alapjai, gipszkötések fajtái.  

Gipszelési technikák, gipszkötések előkészítése. 

Extenzió felhelyezésének megfigyelése.  

Előkészítés gyógyszereléshez, segédkezés a gyógyszerbevitelben. 

Előkészítés injekciózáshoz és infúziós terápiához. 

Előkészítés vércsoport meghatározáshoz. 

A testváladékok megfigyelése és felfogása. 
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Vérvétel.  

Súlyos sérült ellátásának megfigyelése, sokktalanítás. 

Bekapcsolódás az ápolási/szakápolási folyamatba. 

Közreműködés az ápolási folyamatban. 

Az ápolási dokumentáció vezetése. 

Segédkezés a beteg ember szükségleteinek a kielégítésében:  

Mozgás, pihenés, higiéné. 

Táplálkozás, folyadékfelvétel, váladékok ürítése.  

Légzés, testhőmérséklet, környezeti veszélyek elkerülése 

 

.3.4. Csecsemő és gyermekosztályos gyakorlat 64 óra 

 

Az osztály szervezeti felépítésének bemutatása.  

Munka és tűzvédelmi szabályok megismerése. 

Csecsemő osztályos gyakorlat 

Az újszülött életjelenségeinek megfigyelése.  

Koraszülöttség jeleinek és a fejlődési rendellenességek felismerése.  

Megfigyelés: turgor, mozgás, köldök, kutacsok, nyálkahártyák (Apgar). 

Fekvési módok, alvás és alvási szokások, a sírás megfigyelése.  

Szoptatás és táplálás. 

Székletürítés és vizeletürítés megfigyelése.  

Testtömeg és testarányok mérése.  

Csecsemők állapotváltozásainak felismerése. 

Gyermekosztályos gyakorlat. 

Az arc és testtájak, testarányok, mozgás megfigyelése, testsúly mérése. 

Kardinális tünetek mérése, megfigyelése. 

A gyermek tudatának és magatartásának megfigyelése.  

Érzékszervek működésének megfigyelése.  

Köhögés és köpet megfigyelése.  

Hányás és hányadék megfigyelése.  

Bevitt és ürített folyadék mennyiségének megfigyelése.  

A gyermekek állapotváltozásainak felismerése.  

A gyermek elhanyagolásának illetve bántalmazásának felismerése.  

Betegmegfigyelő monitorok alkalmazása a gyermekápolásban.  

Csecsemő és gyermekosztályon egyaránt végzendő ápolási feladatok.  

Ágyazás, beteg fektetése, mobilizálása, kényelmi eszközök alkalmazása. 

Pihenés feltételeinek biztosítása. 

Beteg környezetének higiénéje. 

Fürdetés, szájápolás, hajmosás, körömápolás, bőrápolás, bőrvédelem. 

Etetés eszközeinek előkészítése, használata, szondatáplálás. 

Előkészítés vizithez, a beteg tartása-fogása vizsgálatokhoz. 

A megfigyelt és a mért paraméterek dokumentálása.  

Kapcsolat a szülőkkel. 

 

 

.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

 

Belgyógyászati osztály. 

Sebészeti osztály. 

Traumatológia. 
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Csecsemő és gyermekosztály. 

 

 

Összefüggő szakmai gyakorlat 

160 óra 

Csecsemő és kisgyermekgondozás gyakorlat: 

Az intézmény felépítése, munkarendje. 

Munkavédelmi, tűzvédelmi szabályok megismerése, betartása. 

Napirend megismerése, napirend szerinti munkavégzés. 

A gyermek fogadása. 

Részvétel a napi gondozási feladatokban. 

A csecsemő és gyermekgondozás eszközeinek használata, tisztítása, fertőtlenítése. 

Mosdatás, fürösztés feladatai. 

Pelenkázás, tisztázás. 

Időjárásnak megfelelő öltözet biztosítása. 

Öltöztetés. 

Levegőztetés. 

A csecsemő és a gyermek táplálása. 

Részvétel a gyermekkel való egyéni és csoportos foglalkozásokban. 

Közreműködés a helyes szokások kialakításában. 

Részvétel a játéktevékenységben.  

A játékok tisztántartása.  

Altatás, pihenés biztosítása. 

 

 

Gondozási feladatok felnőtt korban: 

Az intézmény felépítésének, munkarendjének megismerése. 

Munkavédelmi, környezetvédelmi, tűzvédelmi szabályok megismerése, betartása a 

napi munkavégzés során. 

A napirend megismerése, részvétel a napi gondozási feladatokban.  

Megfigyelési feladatok elvégzése, eredmények dokumentálása: 

magatartás, viselkedés. 

testalkat, járás. 

érzékszervek működése. 

tudatállapot. 

fekvés, alvás megfigyelése.  

bőr, bőrfüggelékek, hajas fejbőr. 

kardinális tünetek megfigyelése.  

testváladékok megfigyelése. 

fájdalom megfigyelése. 

folyadékháztartás megfigyelése 

A gondozott szükségleteinek figyelembe vétele, kielégítésének segítése: 

táplálkozás, folyadékfogyasztás segítése. 

hely- és helyzetváltoztatás segítése. 

segítségnyújtás a gondozott testének tisztántartásában.  

ágyazás, ágyneműcsere. 

ürítési szükségletek kielégítésének segítése. 

incontinens beteg ápolása. 
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decubitus megelőzés. 

Ápolási-gondozás eszközeinek szakszerű használata, tisztítása, fertőtlenítése. 

Fertőtlenítő eljárások alkalmazása. 

Akadályozott ember (mozgásszervi, látási, hallási, értelmi) segítése a mozgásban, 

higiénében, pihenésben, táplálkozásban, ürítésben, öltözködésben, 

kommunikációban. 

Az intézményben alkalmazott dokumentáció megismerése. 

 

Járóbetegellátás gyakorlat 

Az intézmény felépítése, munkarendje. 

Munkavédelmi, tűzvédelmi, környezetvédelmi szabályok megismerése, betartása a 

munkavégzés során. 

A beteg fogadása, ellátása. 

A betegellátás menete, dokumentációja, adatok rögzítése. 

Orvosi vizsgálatokban való segédkezés, asszisztálás. 

A beteg tüneteinek megfigyelése, dokumentálása. 

A beteg adatainak kezelése, adminisztráció, dokumentáció. 

Gondozottak ellátása, rendszeres vizsgálata. 

Légzés, pulzus, vérnyomás mérése, dokumentálása.  

Egészségnevelési feladatok 

 

Belgyógyászati gyakorlat 

A beteg kültakarójának a megfigyelése. 

A beteg tudatának, tudatállapotának megfigyelése. 

Kardinális tünetek: a pulzus, vérnyomás, testhőmérséklet, légzés megfigyelése. 

A testváladék megfigyelése és felfogása, mérése. 

Vérvétel. 

Vércukor meghatározás végzése gyorstesztekkel. 

Betegmegfigyelő monitorok alkalmazása: EKG, pulzus, légző, hő, szaturáció.  

A megfigyelések dokumentálása. 

Betegvizsgálat megfigyelése. 

Diagnosztikai beavatkozások megfigyelése. 

A különböző kórfolyamatok megfigyelése. 

Előkészítés gyógyszereléshez, segédkezés a gyógyszerbevitelben.  

Előkészítés injekciózáshoz és infúziós terápiához. 

Terápiás beavatkozások megfigyelése. 

Ellátási folyamat kísérése. 

Bekapcsolódás az ápolási/szakápolási folyamatba. 

Az ápolási folyamat: felmérés, ápolási diagnózis, ápolási terv, az ápolás kivitelezése, 

értékelés megfigyelés. 

Az ápolási dokumentáció vezetése. 

Segédkezés a beteg ember szükségleteinek a kielégítésében: mozgás, pihenés, 

higiéné, táplálkozás, folyadékfelvétel, váladékok ürítése, légzés, testhőmérséklet, 

környezeti veszélyek elkerülése 
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5/13. és 2/14. évfolyam 

 

 

11499-12 Foglalkoztatás II. 

43. Foglalkoztatás II. tantárgy 15 óra 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

43.1. A tantárgy tanításának célja 

A tanuló általános felkészítése az álláskeresés módszereire, technikáira, valamint a 

munkavállaláshoz, munkaviszony létesítéséhez szükséges alapismeretek elsajátítására. 

 

43.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

— 

 

43.3. Témakörök 

43.3.1. Munkajogi alapismeretek 3 óra 

Munkavállaló jogai (megfelelő körülmények közötti foglalkoztatás, bérfizetés, 

költségtérítés, munkaszerződés módosítás, szabadság), kötelezettségei (megjelenés, 

rendelkezésre állás, munkavégzés, magatartási szabályok, együttműködés, 

tájékoztatás), munkavállaló felelőssége (vétkesen okozott kárért való felelősség, 

megőrzési felelősség, munkavállalói biztosíték). 

Munkajogi alapok: felek a munkajogviszonyban, munkaviszony létesítése, 

munkakör, munkaszerződés módosítása, megszűnése, megszüntetése, felmondás, 

végkielégítés, pihenőidők, szabadság. 

Foglalkoztatási formák: munkaviszony, megbízási jogviszony, vállalkozási 

jogviszony, közalkalmazotti jogviszony, közszolgálati jogviszony. 

Speciális jogviszonyok: egyszerűsített foglalkoztatás: fajtái: atipikus munkavégzési 

formák az új munka törvénykönyve szerint (távmunka, bedolgozói munkaviszony, 

munkaerő-kölcsönzés, rugalmas munkaidőben történő foglalkoztatás, egyszerűsített 

foglalkoztatás (mezőgazdasági, turisztikai idénymunka és alkalmi munka), 

önfoglalkoztatás, őstermelői jogviszony, háztartási munka, iskolaszövetkezet 

keretében végzett diákmunka, önkéntes munka. 

 

 

 

43.3.2. Munkaviszony létesítése 4 óra 

Munkaviszony létrejötte, fajtái: munkaszerződés, teljes- és részmunkaidő, határozott 

és határozatlan munkaviszony, minimálbér és garantált bérminimum, képviselet 

szabályai, elállás szabályai, próbaidő. 

Munkavállaláshoz szükséges iratok, munkaviszony megszűnésekor a munkáltató 

által kiadandó dokumentumok. 

Munkaviszony adózási, biztosítási, egészség- és nyugdíjbiztosítási összefüggései: 

munkaadó járulékfizetési kötelezettségei, munkavállaló adó- és járulékfizetési 

kötelezettségei, biztosítottként egészségbiztosítási ellátások fajtái (pénzbeli és 

természetbeli), nyugdíj és munkaviszony. 

 

43.3.3. Álláskeresés 4 óra 



 

 815. 

Karrierlehetőségek feltérképezése: önismeret, reális célkitűzések, helyi 

munkaerőpiac ismerete, mobilitás szerepe, képzések szerepe, foglalkoztatási 

támogatások ismerete. 

Motivációs levél és önéletrajz készítése: fontossága, formai és tartalmi kritériumai, 

szakmai önéletrajz fajtái: hagyományos, Europass, amerikai típusú, önéletrajzban 

szereplő email cím és fénykép megválasztása, motivációs levél felépítése. 

Álláskeresési módszerek: újsághirdetés, internetes álláskereső oldalak, személyes 

kapcsolatok, kapcsolati hálózat fontossága, EURES (Európai Foglalkoztatási 

Szolgálat az Európai Unióban történő álláskeresésben), munkaügyi szervezet 

segítségével történő álláskeresés, cégek adatbázisába történő jelentkezés, közösségi 

portálok szerepe. 

Munkaerőpiaci technikák alkalmazása: Foglalkozási Információs Tanácsadó (FIT), 

Foglalkoztatási Információs Pontok (FIP), Nemzeti Pályaorientációs Portál (NPP).  

Állásinterjú: felkészülés, megjelenés, szereplés az állásinterjún, testbeszéd szerepe. 

 

43.3.4. Munkanélküliség 4 óra 

A munkanélküli (álláskereső) jogai, kötelezettségei és lehetőségei: álláskeresőként 

történő nyilvántartásba vétel; a munkaügyi szervezettel történő együttműködési 

kötelezettség főbb kritériumai; együttműködési kötelezettség megszegésének 

szankciói; nyilvántartás szünetelése, nyilvántartásból való törlés; munkaügyi 

szervezet által nyújtott szolgáltatások, kiemelten a munkaközvetítés. 

Álláskeresési ellátások („passzív eszközök‖): álláskeresési járadék és nyugdíj előtti 

álláskeresési segély. Utazási költségtérítés.  

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás.  

Közfoglalkoztatás: közfoglalkoztatás célja, közfoglalkozatás célcsoportja, 

közfoglalkozatás főbb szabályai 

Munkaügyi szervezet: Nemzeti Foglalkoztatási Szervezet (NFSZ) felépítése, 

Nemzeti Munkaügyi Hivatal, munkaügyi központ, kirendeltség feladatai.  

Az álláskeresők részére nyújtott támogatások („aktív eszközök‖): önfoglalkoztatás 

támogatása, foglalkoztatást elősegítő támogatások (képzések, béralapú támogatások, 

mobilitási támogatások). 

Vállalkozások létrehozása és működtetése: társas vállalkozási formák, egyéni 

vállalkozás, mezőgazdasági őstermelő, nyilvántartásba vétel, működés, vállalkozás 

megszűnésének, megszüntetésének szabályai. 

A munkaerőpiac sajátosságai, NFSZ szolgáltatásai: pályaválasztási tanácsadás, 

munka- és pályatanácsadás, álláskeresési tanácsadás, álláskereső klub, pszichológiai 

tanácsadás. 

 

 

43.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 

 

11498-12 Foglalkoztatás I.  

44. Foglalkoztatás I. tantárgy 62 ór 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

44.1. A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy tanításának célja, hogy a diákok alkalmasak legyenek egy idegen nyelvű 

állásinterjún eredményesen és hatékonyan részt venni. 



 

 816. 

Ehhez kapcsolódóan tudjanak idegen nyelven személyes és szakmai vonatkozást is 

beleértve bemutatkozni, a munkavállaláshoz kapcsolódóan pedig egy egyszerű 

formanyomtatványt kitölteni. 

Cél, hogy a rendelkezésre álló 64 tanóra egység keretén belül egyrészt egy nyelvtani 

rendszerezés történjen meg a legalapvetőbb igeidők, segédigék, illetve az állásinterjúhoz 

kapcsolódóan a legalapvetőbb mondatszerkesztési eljárások elsajátítása révén. Majd erre 

építve történjen meg az idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesztés és az induktív 

nyelvtanulási készségfejlesztés 6 alapvető, a mindennapi élethez kapcsolódó társalgási 

témakörön keresztül. Végül ezekre az ismertekre alapozva valósuljon meg a szakmájához 

kapcsolódó idegen nyelvi kompetenciafejlesztés. 

 

44.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Idegen nyelvek 

 

44.3. Témakörök 

44.3.1. Nyelvtani rendszerezés 1 6 óra 

A 8 órás nyelvtani rendszerezés alatt a tanulók a legalapvetőbb igeidőket átismétlik, 

illetve begyakorolják azokat, hogy munkavállaláshoz kapcsolódóan, hogy az 

állásinterjú során ne okozzon gondot a múltra, illetve a jövőre vonatkozó kérdések 

megértése, illetve az azokra adandó válaszok megfogalmazása. Továbbá alkalmas 

lesz a tanuló arra, hogy egy szakmai állásinterjún elhangzott kérdésekre összetett 

mondatokban legyen képes reagálni, helyesen használva az igeidő egyeztetést.  

Az igeidők helyes begyakorlása lehetővé teszi számára, hogy mint leendő 

munkavállaló képes legyen arra, hogy a munkaszerződésben megfogalmazott 

tartalmakat helyesen értelmezze, illetve a jövőbeli karrierlehetőségeket feltérképezze. 

A célként megfogalmazott idegen nyelvi magbiztosság csak az igeidők helyes 

használata révén fog megvalósulni. 

 

44.3.2. Nyelvtani rendszerezés 2 8 óra 

A 8 órás témakör során a diák a kérdésszerkesztés, a jelen, jövő és múlt idejű 

feltételes mód, illetve a módbeli segédigék (lehetőséget, kötelességet, 

szükségességet, tiltást kifejező) használatát eleveníti fel, amely révén idegen nyelven 

sokkal egzaktabb módon tud bemutatkozni szakmai és személyes vonatkozásban 

egyaránt. A segédigék jelentéstartalmának precíz és pontos ismerete alapján alkalmas 

lesz arra, hogy tudjon tájékozódni a munkahelyi és szabadidő lehetőségekről. 

Precízen meg tudja majd fogalmazni az állásinterjún idegen nyelven feltett 

kérdésekre a választ kihasználva a segédigék által biztosított nyelvi precizitás adta 

kereteket. A kérdésfeltevés alapvető szabályainak elsajátítása révén alkalmassá válik 

a diák arra, hogy egy munkahelyi állásinterjún megértse a feltett kérdéseket, illetve 

esetlegesen ő maga is tisztázó kérdéseket tudjon feltenni a munkahelyi meghallgatás 

során. A szórend, a prepozíciók és a kötőszavak pontos használatának elsajátításával 

olyan egyszerű mondatszerkesztési eljárások birtokába jut, amely által alkalmassá 

válik arra, hogy az állásinterjún elhangozott kérdésekre relevánsan tudjon felelni, 

illetve képes legyen tájékozódni a munkakörülményekről és lehetőségekről. 

 

44.3.3. Nyelvi készségfejlesztés 24 óra 

(Az induktív nyelvtanulási képesség és az idegen nyelvi asszociatív memória 

fejlesztése fonetikai készségfejlesztéssel kiegészítve) 

 



 

 817. 

A 24 órás nyelvi készségfejlesztő blokk során a diák rendszerezi az idegen nyelvi 

alapszókincshez kapcsolódó ismereteit. E szókincset alapul véve valósul meg az 

induktív nyelvtanulási képességfejlesztés és az idegen nyelvi asszociatív 

memóriafejlesztés 6 alapvető társalgási témakör szavai, kifejezésein keresztül. Az 

induktív nyelvtanulási képesség által egy adott idegen nyelv struktúráját 

meghatározó szabályok kikövetkeztetésére lesz alkalmas a tanuló. Ahhoz, hogy a 

diák koherensen lássa a nyelvet, és ennek szellemében tudjon idegen nyelven 

reagálni, feltétlenül szükséges ennek a képességnek a minél tudatosabb fejlesztése. 

Ehhez szorosan kapcsolódik az idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesztés, ami az 

idegen nyelvű anyag megtanulásának képessége: képesség arra, hogy létrejöjjön a 

kapcsolat az ingerek (az anyanyelv szavai, kifejezése) és a válaszok (a célnyelv 

szavai és kifejezései) között. Mind a két fejlesztés hétköznapi társalgási témakörök 

elsajátítása során valósul meg.  

Az elsajátítandó témakörök: 

- személyes bemutatkozás 

- a munka világa 

- napi tevékenységek, aktivitás 

- lakás, ház 

- utazás,  

- étkezés   

Ezen a témakörön keresztül valósul meg a fonetikai dekódolási képességfejlesztés is, 

amely során a célnyelv legfontosabb fonetikai szabályaival ismerkedik meg a 

nyelvtanuló. 

 

44.3.4. Munkavállalói szókincs 24 óra 

A 24 órás szakmai nyelvi készségfejlesztés csak a 40 órás 3 alapozó témakör 

elsajátítása után lehetséges. Cél, hogy a témakör végére a diák folyékonyan tudjon 

bemutatkozni kifejezetten szakmai vonatkozással. Képes lesz a munkalehetőségeket 

feltérképezni a célnyelvi országban. Begyakorolja az alapadatokat tartalmazó 

formanyomtatvány kitöltését, illetve a szakmai önéletrajz és a motivációs levél 

megírásához szükséges rutint megszerzi. Elsajátítja azt a szakmai jellegű szókincset, 

ami alkalmassá teszi arra, hogy a munkalehetőségekről, munkakörülményekről 

tájékozódjon. A témakör tanulása során közvetlenül a szakmájára vonatkozó gyakran 

használt kifejezéseket sajátítja el. A munkaszerződések kulcskifejezéseinek 

elsajátítása és fordítása révén alkalmas lesz arra, hogy a leendő saját 

munkaszerződését, illetve munkaköri leírását lefordítsa és értelmezze. 

 

44.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Az órák kb. 50%-a egyszerű tanteremben történjen, egy másik fele pedig számítógépes 

tanterem, hiszen az oktatás egy jelentős részben digitális tananyag által támogatott 

formában zajlik. 

 

 

 

1052-16 Masszázs elméleti alapjai II. 

45. Anatómia-élettan tantárgy 46 óra 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

45.1. A tantárgy tanításának célja 



 

 818. 

Az egészséges, valamint a beteg ember mozgás szervrendszere felépítésének és 

működésének a bemutatása. 

 

45.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Anatómia-élettani, általános kórtani, belgyógyászati, diagnosztikai és terápiás 

alapismeretek, orvosi latin. 

 

45.3. Témakörök 

45.3.1. Csontvázrendszer 18 óra 

A csontvázrendszer általános jellemzése 

A csontok általános tulajdonságai 

A csontok felépítése, szerkezete 

A csontok növekedése 

A csontok csoportosítása alakjuk szerint 

A csontok járulékos részei 

A csontvázat felépítő csontok összeköttetései 

Az ízület fogalma, jellemző és járulékos alkotórészei 

Az ízületek összetartásában szerepet játszó tényezők 

Az ízületek kitüntetett helyzetei (normál és középállás) 

Az ízületek fő mozgásai 

Az ízületekben lehetséges fő mozgások 

Speciális ízületi mozgások 

Az ízületek osztályozása 

A koponya csontjai és összeköttetései 

A törzs csontjai és összeköttetései 

A felső végtag csontjai és összeköttetései 

Az alsó végtag csontjai és összeköttetései 

A járás mechanizmusa 

 



 

 819. 

45.3.2. Izomrendszer 28 óra 

Az izmok általános tulajdonságai 

Az izmok csoportosítása 

Az izmok járulékos részei 

Az izomműködés élettana (izomtónus, izomvédekezés, motoros egység, 

neuromuszkuláris ingerület átvitel, izomválasz, az izom hőtermelése, izomfáradás) 

Fej izmai 

Nyak izmai 

Mellkas izmai 

Hátizmok 

Hasizmok 

Csípő-, comb-, lábszár és láb izmai 

Váll-, kar-, alkar- és kézizmok 

45.4. A képzés javasolt helyszíne  

tanterem 

 

46. Klinikum tantárgy 62 óra 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

46.1. A tantárgy tanításának célja 

Akut és krónikus mozgásszervi, idegrendszeri és bőrbetegségek kialakulásának, 

felismerésének, lefolyásának, diagnosztikus és terápiás elveinek az ismertetése. 

 

46.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Anatómia-élettan 

Általános kórtan 

Orvosi latin 

 

46.3. Témakörök 

46.3.1. Ortopédia 13 óra 

A mozgásszervi betegségek vizsgálata 

Kezelési elvek az ortopédiában 

A gerinc betegségei és a gerinc deformitásai 

A nyak, a vállöv és a felső végtag ortopédiai elváltozásai 

Az alsó végtag betegségei 



 

 820. 

Csont-rendszerbetegségek 

A végtagok fejlődési rendellenességei 

Neuromuscularis betegségek 

 

46.3.2. Traumatológia  8 óra 

Traumatológia fogalma 

Balesetek fogalma, a sérülések osztályozása 

A csonttörések formái, tünetei, kezelése, szövődményei 

Ízületi sérülések 

Vállöv- és felső végtag sérülések 

Csípő- és alsóvégtag sérülések 

A koponya sérülései 

Gerincsérülések 

Égési sérülések 

Elektromos áram okozta sérülések 

Vegyi anyagok okozta sérülések 

 

46.3.3. Reumatológia 20 óra 

Reumatológia fogalma, témakörei, felosztása, alapfogalmai 

A reumatológia diagnosztika eszközei 

Mozgásszervi beteg anamnézise és vizsgálata 

Degeneratív jellegű mozgásszervi elváltozások (spondylosis, spondylarthrosis, 

scoliosis, Scheuermann kór, DISH, discopathia, discus hernia, lumboischialgia, 

spondylolisthesis, -lysis, coxarthrosis, gonarthrosis) 

Gyulladásos ízületi és gerincelváltozások (seronegativ spondylarthritisek, reaktiv 

arthritisek, juvenilis chronicus arthritis, rheumatoid arthritis 

Lágyrész reumatizmus (bursitis, tendinitis, tendovaginitis, periarthritis 

humeroscapularis, enthesopathia, Dupuytren contractura, epicondylitis humeri, 

carpalis alagút syndroma) 

Sudeck syndroma 



 

 821. 

Kristály okozta arthropathiák 

Autoimmun betegségek mozgásszervi vonatkozásai 

A csontrendszer leggyakoribb betegségei (osteoporosis, osteomalacia, rachitis, 

Paget-kór, algodystrophia) 

A prevenció jelentősége a betegségek megelőzésében 

Rehabilitáció a reumatológiában 

 

46.3.4. Bőrgyógyászat 8 óra 

A bőrelváltozások felismerésének jelentősége 

Bőrtípusok 

Elemi bőrjelenségek 

Gennykeltő baktériumok okozta bőrbetegségek 

Gombás bőrbetegségek 

Vírusos bőrbetegségek 

Allergiás bőrbetegségek 

Fizikai ártalmak okozta bőrbetegségek 

Anyajegyek 

Pikkelysömör 

Állati élősdiek okozta bőrbetegségek 

Lábszárfekély okai és formái 

 

46.3.5. Ideggyógyászat 13 óra 

A neurológia tárgyköre 

Az idegrendszeri betegségek jellemzői, gyakori tünetek 

A basalis ganglionok betegségei (Parkinson kór, hyperkinetikus mozgászavarok) 

Koponyaűri nyomásfokozódás és agyödéma 

Agydaganatok 

Fejfájások 

Epilepsziák 



 

 822. 

Idegrendszeri fertőzések 

Perifériás idegrendszeri kórképek 

Izombetegségek 

Sclerosis multiplex 

Facialis paresis 

Agyi érbetegségek 

Bénulások (spasztikus-petyhüdt) 

 

12054-16  Fizioterápia II. tantárgy 16 óra 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

46.4. A tantárgy tanításának célja 

Megismertetni a tanulókkal a természeti energiákkal történő gyógyítást, a betegség 

megelőzését, a specifikus és tüneti kezeléseket, képet adni a fizikai gyógymódok 

széleskörű alkalmazásáról 

 

46.5. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Orvosi latin 

Szakmai jogi és etikai ismeretek 

Pszichológia 

Pedagógia 

 

 

46.6. Témakörök 

46.6.1. Elektroterápia 8 óra 

Kisfrekvenciás kezelések  

Középfrekvenciás kezelések  

Nagyfrekvenciás kezelések  

Elektromágneses kezelések  

Száraz trakció,gerincnyújtó gravitációs pad (denevér ágy) 

 

46.6.2. Fototerápia 4 óra 

Napfény és a helioterápia  



 

 823. 

Ultraibolya sugárzás  

Infravörös sugárzás  

Látható fénykezelés  

Lézerkezelés 

 

46.6.3. Klímaterápia 4 óra 

Időjárás  

Klíma – gyógyklíma  

Szpeleoterápia  

Hideg 

Meleg  

Inhalációs kezelések  

Aeroion  

Aerosol 

 

 

46.7. A képzés javasolt helyszíne  

tanterem 

 

 

 

 

47. Fizioterápia II. gyakorlat tantárgy 31 óra 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

47.1. A tantárgy tanításának célja 

A gyógyászati eljárások kivitelezésének elsajátítása. 

 

47.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Szakmai jogi etikai, munkavédelmi ismeretek, kommunikáció 

 

47.3. Témakörök 

47.3.1. Elektroterápia, fototerápia 14 óra 

Elektroterápiás ismeretek 

Fototerápiás ismeretek 
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Száraz trakció , gerincnyújtó gravitációs pad (denevér ágy) 

 

47.3.2. Klímaterápia 7 óra 

Klímaterápia 

Barlangterápia 

Aeroionterápia, aeroszolkezelés 

47.3.3. Klinikai gyakorlat 10 óra 

Fototerápia 

Betegmobilizáció 

Klímaterápiás kezelések 

Inhalációs kezelések 

Megismeri a fizioterápiás osztályok munkáját, munkarendjét 

Betegmobilizáció (testközeli és testtávoli segédeszközök) 

Megismeri a team munkát 

A kezelőlapot értelmezi, ápolási dokumentációt vezet 

Betegellátási folyamatot végigkísér és elsajátít 

Aszepszis-antiszepszis 

Munka, tűzvédelmi és érintésvédelmi szabályokat betartja 

A témakört csoportbontásban kell tanítani. 
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48. Anatómiai-élettani alapismeretek  tantárgy 15 óra 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

48.1. A tantárgy tanításának célja 

Az egészséges emberi szervezet felépítésének és működésének bemutatása 

 

48.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Biológia-egészségtan 

 

48.3. Témakörök 

48.3.1.  Az emberi test jellemzése, felosztása 2 óra 
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Kétoldali részarányosság, szelvényezettség 

Az emberi test fő részei 

Az emberi test fő síkjai, irányai és tengelyei 

Anatómiai szakkifejezések, rövidítések 

 

48.3.2. Az emberi test szerveződése 2 óra 

A sejtek felépítése, életműködései 

Alapszövetek (hám-, kötő- és támasztó-, izom-, idegszövet) 

Szervek, szervrendszerek 

 

48.3.3. Mozgásrendszer 3 óra 

A mozgás passzív szervrendszere 

- általános csonttan 

- az ízületek alkotórészei, osztályozása 

- koponya, törzs, végtagok csontjai és összeköttetése 

A mozgás aktív szervrendszere 

- általános izomtan 

- izmok osztályozása, izomműködés 

- fej, nyak, törzs, végtagok izmai 

 

48.3.4. Keringési rendszer 2 óra 

Szív 

Vérerek 

Vérkörök 

A vér 

A nyirokkeringés 

 

48.3.5. Zsigeri rendszerek 2 óra 

A légzés szervrendszere 

Az emésztés szervrendszere 

A vizeletkiválasztó szervrendszer 

A nemi szervek 

 

48.3.6. A szabályozási szervek rendszere 3 óra 

Az idegrendszer 

- akaratlagos v. szomatikus idegrendszer 

- akaratunktól független vagy zsigeri idegrendszer 

- központi idegrendszer 

- perifériás idegrendszer 

A belső elválasztású (endokrin) rendszer 

 

48.3.7. Érzékszervek 1 óra 

Látószerv 

Halló- és egyensúlyozó szerv 

Szaglószerv 

Ízlelőszerv 

Bőr 

- általános jellemzése 

- rétegei 

- funkciói 
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- függelékszervei 

 

 

48.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 

 

49. Klinikumi alapismeretek tantárgy 15 óra 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

49.1. A tantárgy tanításának célja 

A regeneráló balneoterápiás masszőr gyakorlatában leggyakrabban előforduló 

mozgásszervi megbetegedések alapszintű bemutatása. A hidro-balneoterápia és a 

masszázs ellenjavallatait képező belgyógyászati, neurológiai és bőrgyógyászati kórképek 

jellegzetes tüneteinek megtanítása. A traumatológia, a neurológia és a belgyógyászat 

elsajátításával, a kóros jelenségek felismerésével megalapozni az elsősegélynyújtás-első 

ellátás során alkalmazandó teendőket. 

 

49.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Biológia-egészségtan 

 

49.3. Témakörök 

49.3.1. Reumatológiai alapismeretek 3 óra 

Csontritkulás 

Lágyrész reumatizmus 

Degeneratív ízületi és gerincelváltozások 

Gyulladásos ízületi és gerincelváltozások 

 

49.3.2. Ortopédiai alapismeretek 3 óra 

A gerinc ortopédiai betegségei 

Mellkasdeformitások 

A felső végtag fontosabb ortopédiai betegségei 

Az alsó végtag fontosabb ortopédiai betegségei 

 

49.3.3. Belgyógyászati alapismeretek 3 óra 

Kóros jelensége felismerése 

- allergiás reakciók 

- légzési rendellenesség 

 légzésszám változás 

 kóros légzéstípusok 

 nehézlégzés 

- szív- érrendszeri betegnél 

 szorító mellkasi fájdalom (angina pectoris) 

 szívizomelhalás (acut myocardialis infarctus) 

 érszűkület 

 visszeresség 

 artériás és vénás lábszárfekély 

 mélyvénás trombózis 

 felületes vénagyulladás 

 magas vérnyomás 

- véralvadási zavarban szenvedő betegnél 
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 vérzékenység 

- cukorbetegnél 

 

49.3.4. Traumatológiai alapismeretek 2 óra 

A baleset fogalma 

A sérülések osztályozás 

A csontsérülések tünetei és szövődményei 

Ízületi sérülések 

A végtagok leggyakoribb sérülései 

A koponya leggyakoribb sérülései 

Gerincsérülések 

Mellkasi, hasi sérülések 

Idegsérülések 

Izomsérülések 

Érsérülések, vérzéstípusok 

Collapsus és shock 

 

49.3.5. Neurológiai alapismeretek 2 óra 

Az idegrendszeri betegségek főbb jellemző tünetei 

Koponyaűri nyomásfokozódás 

Fejfájások 

Idegrendszeri fertőzések 

Agyi érbetegségek 

Epilepszia 

 

49.3.6. Bőrgyógyászat 2 óra 

Fertőző bőrbetegségek 

Anyajegyek 

Állati élősdiek okozta bőrbetegségek 

 

 

49.4. A képzés javasolt helyszíne  

Tanterem 

50. Elsősegélynyújtás-első ellátás gyakorlat tantárgy 15 óra 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

50.1. A tantárgy tanításának célja 

Megismertetni a legfontosabb általános és konkrét feladatokat a hirtelen fellépő 

egészségkárosodások esetén. Gyakoroltatni a biztonságos és hatékony beavatkozásokat, 

amelyek segítségével közvetlen életmentő vagy a súlyosbodást megelőző eredmény 

érhető el. Az elemi elsősegélynyújtási készségek, módszerek, rutinok elsajátítása. 

 

 

50.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Anatómia-élettan 

 

50.3. Témakörök 

 

50.4. Témakörök 

50.4.1. Az elsősegélynyújtás szerepe a sürgősségi betegellátás folyamatában1 óra 
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Az elsősegélynyújtás fogalma, jogi szabályozása 

Az elsősegélynyújtás feladatai 

Az elsősegélynyújtás általános szabályai 

Az elsősegély szintjei  

Az elsősegélynyújtás folyamata („mentési lánc‖) 

 

50.4.2. Tevékenységek a helyszínen 1 óra 

A helyszín szerepe és veszélyei az elsősegélynyújtásban 

A sérült/beteg elsődleges vizsgálata 

- a reakcióképesség/eszmélet vizsgálata 

- a légzés vizsgálata 

Segélykérés, mentőhívás 

Kimentés 

- Rautek-féle műfogás gépkocsiban ülő sérült kimentésénél 

- Rautek-féle műfogás földön fekvő betegnél 

- tálcafogás 

- a bukósisak levétele 

A sérült/beteg részletes vizsgálata 

Az eszméletlen sérült ellátása 

- stabil oldalfekvő helyzet tilalmai és kivitelezése 

A sérült/beteg pozicionálása 

- hanyatt fekvő helyzet  

 megemelt felsőtesttel 

 lapos fektetéssel 

 megemelt alsó végtagokkal, sokkfektetés 

 felhúzott alsó végtagokkal 

- félig ülő helyzet 

- hason fektetés 

 

50.4.3. Újraélesztés 4 óra 

Az újraélesztés fogalma 

A túlélési lánc részei 

A BLS folyamata felnőtteknél 

- a légzés-keringés megállására utaló jelek  

- kezdeti állapotfelmérés, a tudat ellenőrzése, segélykérés  

- átjárható légutak biztosítása, a légzés vizsgálata  

- a keringés ellenőrzése, segélykérés  

- mellkasi kompressziók, a keringés fenntartása  

- befúvásos lélegeztetés 

Külső automata defibrillátor, az AED 

- az AED kezelőfelületének bemutatása 

- az elektródák felhelyezése 

- az AED algoritmusa 

Csecsemők és gyermekek alapszintű újraélesztése 

 

50.4.4. Sérülések 3 óra 

A sebek általános jellemzői  

Mechanikai sebzések 

- sebellátás 

- kötözések  
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Vérzéscsillapítás 

- vérzéscsillapítás nyomókötéssel 

- artériás nyomópontok 

- orrvérzés ellátása 

Csont- és ízületi sérülések 

- koponyasérült ellátása 

- gerincsérült ellátása 

- mellkasi és hasi sérült pozicionálása 

- felső végtag sérülés ellátása 

- alsó végtag sérült ellátása  

Elsősegélynyújtás csonkolásos sérülés esetén  

Politrauma, sokkfolyamat, tömeges baleset 

 

50.4.5. Termikus balesetek 1 óra 

Égés 

Fagyás 

A bőrre, nyálkahártyára került marószerek sérülései 

 

50.4.6. Hirtelen rosszullétek 2 óra 

Allergiás reakciók  

Légúti idegentest eltávolítása 

- csecsemőnél háti ütésekkel, ill. mellkasi lökésekkel 

- gyermeknél és felnőttnél háti ütésekkel, illetve Heimlich-féle műfogás 

Mellkasi fájdalom, szívinfarktus 

Nehézlégzéssel járó rosszullétek  

Agyi vérellátási zavarok, agyvérzés, gutaütés  

Görcsrohammal járó rosszullétek  

Cukorbetegség miatti rosszullét, kóma 

 

50.4.7. Belgyógyászati balesetek 2 óra 

Áramütések 

Vízbefulladás 

Hőártalmak 

 

50.4.8. Mérgezések 1 óra 

A méreg fogalma, behatolási kapuk  

A legfontosabb mérgezésekre utaló jelek  

Az elsősegélynyújtó teendői a helyszínen  

Gázmérgezések  

Gyógyszermérgezések  

Drogok okozta mérgezések  

Alkoholmérgezés, etil-alkohol-mérgezés  

Metil-alkohol-mérgezés  

Marószer okozta mérgezések  

Növényvédő szerek okozta mérgezés  

Gombamérgezés  

Ételmérgezés 

 

 

50.5. A képzés javasolt helyszíne  
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Demonstrácios terem 
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51. Fizioterápia I. tantárgy 31 óra 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

51.1. A tantárgy tanításának célja 

Megismertetni a tanulókkal a természeti energiákkal történő gyógyítást, a betegség 

megelőzését, a specifikus és tüneti kezeléseket (indikációkat-kontraindikációkat), képet 

adni a fizikai gyógymódok széleskörű alkalmazásáról 

 

51.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

 

 

51.3. Témakörök 

51.3.1. Termoterápia 4 óra 

Meleg és hideghatások 

Meleghatású kezelés 

Hőlégkamra  

Gőzkamra  

Szauna (felöntések, a szaunamester feladatai és a különféle szaunák ismertetése) 

Hideghatású kezelések (kryoterápia, kryogél) 

Rövid hűtés 

 

51.3.2. Hidroterápia 9 óra 

A hidroterápia története (Hippokratész, Priessnitz, Kneipp stb.) 

Élettani hatásai  

A hidroterápia fajtái, javallatai és ellenjavallatai (relatív) 

A víz használatának fizikai hatásai (hőmérséklet, felhajtóerő, hidrosztatikai nyomás, 

áramlás) 

Vízhőmérsékletek és biológiai hatásuk (különféle ingerek) 

Enyhe ingerek (indifferens fürdő, borogatás, lemosás, részpakolás, langyos fél fürdő) 

Közepes ingerek (langyos, meleg fürdő, nagyobb kiterjedésű pakolások) 

Erős ingerek (hideg fürdő, forró fürdő, váltott hőfokú fürdő, gőzkamra, hőlégkamra, 

szauna merülő fürdővel) 

Borogatások – pakolások  

Lemosások – leöntések  

Fürdőkezelések  

Kneipp kezelések 

Zuhanykezelések  

Skótzuhany (váltott hőfokú fürdő) 

Víz alatti vízsugár masszázs (átforgatásos, pótlásos, különféle kezelőfejek ,  hatásuk 

és a dozírozás ismerete) 

Szájfürdő (fogíny sugárfürdő) 

Örvényfürdő  

CO2 gázfürdő (mofetta), szénsavfürdő, szénsavhó (Veress féle ködkamra) kezelés  

Súlyfürdő (hungarikum!!) 

Dr. Moll Károly és Dr. Papp Károly súlyfürdő kezelései 
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51.3.3. Balneoterápia 13 óra 

Fürdőtörténet – fürdőkultúrák 

Magyarország gyógyvizei, budapesti és fontosabb vidéki fürdők vizeinek összetétele, 

az emberi szervezetre gyakorolt hatása 

Termálvíz – ásványvíz – gyógyvíz fogalma – gyógyvízzé nyilvánítás-geotermikus 

grádiens  

Makro – mikroelemek  

Gyógyvizek hatásai  

Fürdőkezelések fajtái, fürdőreakció, fürdőfáradtság 

Indikációk, kontraindikációk  

Gyógyszeres fürdők (konyhasós, kénes, kamillás, csersavas, mustár és fenyőfürdő) 

Ivókúrák  

Gyógyiszapkezelések  

Iszapok fajtái, tulajdonságai 

Fizikai, kémiai, biológiai hatások 

Iszapkezelések (pakolás, mitigált és hidegiszap kezelés, vödöriszap, résziszap) 

kivitelezése  

Különleges iszapkezelések - parafangó 

Iszapkezelés javallata – ellenjavallata 

Hévízi gyógyiszapkezelések (hungarikum!!)  

 

51.3.4. Mechanoterápia 2 óra 

Száraz trakció, gerincnyújtó gravitációs pad (denevér ágy, Glisson trakció ismerete) 

 

51.3.5. Betegségek ismerete 3 óra 

Az elméleti képzés során elsajátított reumatológiai, ortopédiai, traumatológiai 

betegségek, postoperatív tünetek kezelései a hidro-balneoterápia során: spondylitis 

ankylopoetica (SpA), rheumatoid arthritis (RA), spondylosis, spondylarthrosis, 

discopathia, PHS, lumbago-lumboischialgia, discus hernia, TEP indikációi és 

kontraindikációi a kezelések során 

 

 

52. Fizioterápia I. gyakorlat tantárgy 155 óra 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

52.1. A tantárgy tanításának célja 

A fizioterápia elméleti alapjaira támaszkodva a tanulók ismerjék meg és gyakorolják be a 

hidro-balneoterápiás kezeléseket, és a szaunamester feladatait 

 

52.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Szakmai jogi, etikai, munka- és balesetvédelmi ismeretek, kommunikáció, kezelőlapok 

ismerete 

 

52.3. Témakörök 

52.3.1. Hidroterápiai kezelések 8 óra 

Borogatások (hideg, meleg, felmelegedő {Prissnitz}) 

Lemosások, pakolások (teljes test, háromnegyedes, fél valamint törzs {száraz, 

nedves}) 

Kneipp kezelések (taposó) 



 

 832. 

 

52.3.2. Zuhany kezelések 13 óra 

Zuhany kalitka, skótzuhany (váltott hőfokú), szájzuhany, örvényfürdő 

Víz alatti vízsugármasszázs kezelés 

 

52.3.3. Fürdőkezelések 7 óra 

Részfürdő, félfürdő, ülőfürdő, hideg, váltott hőfokú, meleg és forró fürdő 

 

52.3.4. Termo kezelések 28 óra 

Gőzkamra, hőlégkamra, különféle szaunák és szauna felöntések,szaunamester 

feladatainak gyakorlása 

Kryogéles kezelések 

 

52.3.5. Balneoterápiás kezelések 10 óra 

Fürdőkúra kezelést végez (gyógyvizes gyógymedence és gyógyvizes kádfürdő 

kezelés) 

 

52.3.6. Szénsavas kezelések 12 óra 

Szénsavgáz fürdő (mofetta), szénsavfürdő, szénsav hó (Kapuvár) 

 

52.3.7. Iszap kezelések 22 óra 

Gyógyiszap kezelések (pakolás, vödör, iszapkompressz, résziszap, mitigált és hideg 

iszap kezelések), parafangó kezelések 

 

52.3.8. Trakciós kezelések 10 óra 

Lyrás és kalodás súlyfürdő függesztések, egy-, két- és három pontos függesztések, 

előírásnak megfelelő helyre súlyok felhelyezése (Dr. Moll {hungarikum} és a Dr. 

Papp féle) 

Száraz trakciós készülékek (Glissonos súlyhúzásos ágy) használata 

 

52.3.9. Klinikai gyakorlat 45 óra 

Hidroterápiás kezelések 

Balneoterápiás kezelés 

Termoterápia 

Mechanoterápia 

Betegmobilizácó (testközeli-távoli segédeszközök) 

Megismeri a team munkát 

Kezelőlap értelmezése, ápolási dokumentációt vezet 

Aszepszis-antiszepszis 

Megismeri a fizioterápiás részlegek munkáját 

Betegellátási folyamatot végigkíséri és elsajátítja 

Munka, tűzvédelmi érintésvédelmi szabályokat betartja 

 

 

52.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Demonstrációs terem 

Klinikai gyakorlat helyszínei: gyógyfürdők, egészségügyi intézmények fizioterápiás 

részlegei, melyek rendelkeznek a szakmai képzés gyakorlati feltételeivel (súlyfürdő, 

vízalatti vízsugármasszázs, iszappakolás-parafangó, szénsavfürdő, szauna) 
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A tantárgyat csoportbontásban kell tanítani 

12055-16 Regeneráló balneoterápiás masszázs 

 

53. Masszázs tantárgy 31 óra 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

53.1. A tantárgy tanításának célja 

A masszázs elméleti alapjaira támaszkodva a tanulók ismerjék meg a masszázs alapelveit, 

hatásmechanizmusát, fogásrendszerét, sajátítsák el annak elméleti alapjait 

 

53.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

 

 

53.3. Témakörök 

53.4. Témakörök 

53.4.1. Svédmasszázs 22 óra 

A masszázs története 

A masszázs fogalma, felosztása, célja és helye a komplex fizioterápiában 

A masszázs feltételei 

Masszázs általános szabályai  

A svéd masszázs élettani hatásai  

Klasszikus svéd masszázs fogásrendszere, a fogások sorrendje és 

hatásmechanizmusuk 

Közvetítő anyagok és hatásaik (talkum, szappan, krémek, olajok, méz, csokikrém, 

különféle aroma anyagok használata) 

Svédmasszázs fogásaival kivitelezett frissítő és relaxációs kezelések közötti 

különbségek 

Tájékozódás kezelés előtt, svéd masszázst megelőző vizsgálat 

Indikációk, kontraindikációk, javallatok-ellenjavallatok 

Kiegészítő masszázsfogások (intermittálás, mellkasfelrázás) 

Testtájak szerinti masszázskezelések 

Higiénia: személyi (kézfertőtlenítés) és technikai (eszközfertőtlenítés) 

 

 

53.4.2. Különleges masszázsfajták 3 óra 

Önmasszázs 

Vibrációs masszázs (gépi) 

Víz alatti vízsugár masszázs  

Zuhanymasszázs 

 

53.4.3. Wellness masszázsok 3 óra 

Hammam masszázs 

Méz-csokoládé masszázs 

Szárazkefe masszázs 

Köpölyözés 

Cellulitmasszázs fóliázással 

 

53.4.4. Az aromaterápia alapja, aromamasszázsi 3 óra 

Az aromaterápia története és kialakulása 
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Illóolajok fajtái tulajdonságai, hatásuk és használatuk 

Zsíros olajok fajtái tulajdonságai, hatásuk és használatuk 

Aromamasszázs  

 

 

53.5. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 

 

 

 

54. Masszázs gyakorlat tantárgy 186 óra 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

54.1. A tantárgy tanításának célja 

A masszázs elméleti alapjaira támaszkodva a tanulók sajátítsák el annak gyakorlati 

alapjait. 

 

54.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A svédmasszázs klasszikus fogásai és sorrendje 

Fizioterápia 

Aromaterápia 

 

54.3. Témakörök 

54.3.1. A svédmasszázs fogásai: simítás 12 óra 

Simítások: kétkezes hosszanti, kétkezes haránt, váltott kezes hosszanti, körkörös, 

nyolcas, követőkezes nyolcas, nehezített kezes nyolcas 

 

54.3.2. A svédmasszázs fogásai: dörzsölés 13 óra 

Dörzsölések: vasaló, gyalu, tenyérgyökös, 3-4 ujjas, 1 ujjas 

Fésű, karom, fűrész 

 

54.3.3. A svédmasszázs fogásai: gyúrás 16 óra 

Gyúrás: egykezes kiemelt (olló), kétkezes hosszanti kiemelt, félkörös gyúrás, 

redőtolás, redőtolás ellenállással, vongálás, plesselés, haránt, mángorlás, szitálás, 

felrázás 

 

54.3.4. A svédmasszázs fogásai: vibráció 8óra 

Vibráció (rezegtetés): teljes tenyérrel, tenyérgyökkel, kisujjszéllel 

3. ujjal egy pontban 

 

54.3.5. A svédmasszázs fogásai: ütögetés 6 óra 

Paskolás, ujjbegyes, vágás, hanyintott öklözés 

 

54.3.6. Testtájak kezelése 61 óra 

Hát, nyak-vállöv, felső végtag, mellkas, lumbogluteális, alsó végtag 

 

54.3.7. Önmasszázs, gépi masszázs 3 óra 

A paciens saját magát kezeli bizonyos esetekben, pl. fejfájásnál homlok és halánték 

dörzsölése 
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Végtagfájdalmak esetén az érintett végtag dörzsölése, esetleg izom felrázása, a nyak 

és trapéz izmok dörzsölése, kismértékű gyúrása 

A kezelő kezének kímélésével, vibrációs elven működő, kézi vezetésű gépi masszázs 

 

54.3.8. Wellness masszázsok  12 óra 

Szárazkefe masszázs 

Méz-csokoládékrém masszázs 

Szárazkefe masszázs 

Köpölyözés (gumi, üveg) 

Hammam masszázs 

 

54.3.9. Klinikai gyakorlat 55 óra 

Svédmasszázs kezelést végez 

Önmasszázst, gépi masszázst végez 

Wellness masszázsokat végez (szárazkefe masszázs 

Méz-csokoládékrém masszázs 

Köpölyözés (gumi, üveg) 

Hammam masszázs 

Aromaterápiás masszázst végez 

Megismeri a team munkát 

Megismeri a masszőrrészlegek munkáját, munkarendjét 

A kezelőlapot értelmezi, ápolási dokumentációt vezet 

Aszepszis-antiszepszis 

Munka, tűzvédelmi és érintésvédelmi szabályokat betartja 

A betegellátási folyamatot végigkíséri és elsajátítja 

 

54.4. A képzés javasolt helyszíne  

Demonstrációs terem ill. azok a  gyógyfürdők, egészségügyi intézmények amelyek  

terápiás részlegei,  felszereltségük és szakmai kompetenciájuk alapján alkalmasak a 

gyakorlati oktatás maradéktalan kivitelezésére. 

A témakört csoportbontásban kell tanítani: 6 fő/oktató 

11835-16 Gyógymasszázs 

 

55. Gyógymasszázs tantárgy 31 óra 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

55.1. A tantárgy tanításának célja 

A svédmasszázs elméleti alapjaira támaszkodva a tanulók ismerjék meg a gyógymasszázs 

és a nyirokmasszázs alapelveit és sajátítsák el azok elméleti alapjait. 

 

55.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Fizioterápia, svédmasszázs 

 

55.3. Témakörök 

55.3.1. Svédmasszázs 9 óra 

A masszázs története 

A masszázs fogalma, felosztása és helye a fizioterápiában 



 

 836. 

A masszázs feltételei 

Közvetítő anyagok 

Masszázs általános szabályai 

A svéd masszázs élettani hatásai 

A Melzack – Wall féle fájdalom-kapuelmélet, a gerincvelői fájdalomzsilip 

A svéd masszázs célja, helye a komplex fizioterápiában 

Tájékozódás kezelés előtt, svéd masszázst megelőző vizsgálat, kezelőlap értelmezése 

Indikációk, kontraindikációk 

Klasszikus svédmasszázs fogásrendszere és hatásmechanizmusuk 

Kiegészítő masszázsfogások 

Testtájak szerinti masszázskezelések 

Passzív kimozgatás elméleti alapjai 

Betegségek masszázskezelése svéd masszázzsal 

Kontraktúrák kezelése 

 

55.3.2. Reflexzóna masszázs 9 óra 

Szegment masszázs elve, hatásmechanizmusa, zónák (Head-Mckenzie) 

Kötőszöveti masszázs elve, hatásmechanizmusa, zónák (E. Dicke) 

Periostealis masszázs elve, hatásmechanizmusa, kivitelezése (P. Vogler) 

 

55.3.3. Nyirokmasszázs 9 óra 

A nyirokmasszázs fogalma, felosztása, helye a fizioterápiában 

A nyirokmasszázs anatómiája, élettana, kórtana, nyirokszervek 

A nyirokmasszázs általános szabályai  

 A nyirokmasszázs célja, hatása. Indikációk, kontraindikációk 

A nyirokmasszázs fogásrendszere és hatásmechanizmusuk 

Kiegészítő masszázsfogások 

Testtájak szerinti nyirokmasszázs kezelések 

Betegségek nyirokmasszázs kezelése 

 

55.3.4. Betegségek kezelése 4 óra 

Az elméleti képzés során elsajátított reumatológiai, ortopédiai, traumatológiai 

betegségek, postoperatív tünetek kezelése: spondylitis ankylopoetica (SpA), 

rheumatoid arthritis (RA), spondylosis, spondylarthrosis, discopathia, PHS 

(supraspinatus tendinitis, m. biceps brachii tendinitis, adhaesiv capsulitis), 

fibromyalgia, lumbago-lumboischialgia, discus hernia, spondylolisthesis -lysis, 

coxarthrosis- luxatio coxae, pes planus, gonarthrosis, scoliosis, osteoporosis, 

epicondylitis humeri, Dupuytren contractura, Heberden csomó, Bouchard csomó, 

Scheuermann syndroma. st. post laminectomiam, st. post flavotomiam, st. post 

osteotomiam, st. post implantationem TEP coxae et gen., centrális és perifériás 

bénulások, Sudeck syndroma 

 

56. Gyógymasszázs gyakorlat tantárgy 248 óra 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

56.1. A tantárgy tanításának célja 

A gyógy- és a nyirokmasszázs ill. a vezetett passzív kimozgatás fogásrendszerének 

megismerése és precíz alkalmazása. A tanuló váljon képessé arra, hogy az orvosi 

utasításra, diagnózis alapján, önállóan és kellő magabiztossággal, készség szintjén el 
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tudja végezni az előírt kezelést. Tudjon dönteni, hogy milyen masszázskezelést alkalmaz 

a gyógyulás érdekében (svéd, szegment, stb.) 

 

56.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

 

 

56.3. Témakörök 

56.3.1. Svédmasszázs 26 óra 

Masszázs általános szabályainak alkalmazása 

Vivőanyagok (talcum, masszázskrémek) alkalmazása  

Állapotfelmérés: inspectio, palpatio, (kóros élettani, anatómiai állapotok felismerése) 

Kezelőlap értelmezése: a gyakran használt BNO-kódok ismerete 

Svédmasszázs fogások ismerete, sorrendje és azok hatásmechanizmusa 

Testtájak szerinti masszázskezelések 

Kontraktúrák kezelése 

 

56.3.2. Betegségek kezelése 52 óra 

Az elméleti képzés során elsajátított reumatológiai, ortopédiai, traumatológiai 

betegségek, postoperatív tünetek kezelése: spondylitis ankylopoetica (SpA), 

rheumatoid arthritis (RA), spondylosis, spondylarthrosis, discopathia, PHS 

(supraspinatus tendinitis, m. biceps brachii tendinitis, adhaesiv capsulitis), 

fibromyalgia, lumbago-lumboischialgia, discus hernia, spondylolisthesis -lysis, 

coxarthrosis- luxatio coxae, pes planus, gonarthrosis, scoliosis, osteoporosis, 

epicondylitis humeri, Dupuytren contractura, Heberden csomó, Bouchard csomó, 

Scheuermann syndroma. st. post laminectomiam, st. post flavotomiam, st. post 

osteotomiam, st. post implantationem TEP coxae et gen., centrális és periferiás 

bénulások, Sudeck syndroma 

 

56.3.3. Reflexmasszázs kezelés 37 óra 

Szegmentmasszázs 

A kezelés felépítése, régiói, kivitelezése, dozírozás 

Szívbetegségek szegmentzóna masszázsa  

Vénás keringési zavarok szegmentzóna masszázsa  

Angio-, neuropátiák szegmentzóna masszázsa  

Tüdőbetegségek (asthma bronchiale) szegmentmasszázs kezelése  

Vesebetegségek szegmentzóna masszázsa  

Fejfájás szegmentzóna masszázsa  

Gerinc betegségeinek szegmentzóna masszázsa, a végtag szabály szerint 

Gyomor és bélbetegségek szegmentzóna masszázsa  

Máj és epeutak szegmentzóna masszázsa  

Ischias, ischialgia szegmentzóna masszázsa  

Kezelés során fellépő kellemetlen következmények (tónuseltolódások) 

felismerésének gyakorlása, elhárítása 

Kötőszöveti masszázs  

Kötőszöveti zónák vizsgálata  

Hatása, kezelési alapelvek, technikája 

Felépítése (medencemenet, laterális törzsmenet, törzsmenet, scapula kezelés, has 

kezelés, terápiás húzások) 

Dozírozás 
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Periostealis masszázs  

Kezelés helye, kivitelezés, indikációk-kontraindikációk 

A kezelés során jelentkező fájdalom enyhítésének technikái 

Dozírozás 

 

56.3.4. Nyirokmasszázs 41 óra 

A nyirokmasszázs feltételei 

A nyirokmasszázs általános szabályainak alkalmazása 

Nyirokmasszázs fogásainak készségszintű elsajátítása 

Testtájak szerinti nyirokmasszázs kezelések 

Betegségek nyirokmasszázs kezelése  

Kiegészítő technikák alkalmazása (ödémafogások) 

 

56.3.5. Kimozgatások 11 óra 

Síkok, irányok, tájékozódás  

Ízületek elnevezései és alkotórészeik 

Ízületek mozgástartományának fokértékei 

Ízületek vezetett passzív kimozgatásának kivitelezése (valamennyi lehetséges 

pozícióban) 

 

56.3.6. Klinikai gyakorlat 81 óra 

Elsajátított gyógymasszázs fogásokkal reumatológiai, ortopédiai, traumatológiai 

betegségeket és postoperatív tüneteket kezel 

Szegment, kötőszöveti, periostealis és nyirokmasszázst végez 

Passzív kimozgatást alkalmaz 

Megismeri a gyógymasszőr részlegek munkáját, munkarendjét 

Megismeri a team munkát  

A kezelőlapot értelmezi, ápolási dokumentációt vezet 

Betegellátási folyamat végigkísér és elsajátít 

Aszepszis-antiszepszis 

Munka, tűzvédelmi és érintésvédelmi szabályokat betartja 

 

 

 

 

56.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

A különféle betegségek gyógymasszázs kezelésének oktatása demonstrációs tantermi 

keretek között zajlik.  

A klinikai gyakorlat során, ennek megfelelően kell, hogy betegségek szerint álljanak 

rendelkezésre a páciensek, mert ez nélkülözhetetlen a betegség specifikus kezelés 

készségszintű elsajátításához. Irányadók a kerettantervben meghatározott 

szempontok 

 
A témakört csoportbontásban kell tanítani: 6 fő/oktató 
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Készült: 

 

 

A szakképzési kerettantervekről szóló 30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelet alapján 

 
Debrecen 2016. 
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I. A szakképzés jogi háttere 

A szakképzési kerettanterv 

– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 

– a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény, 

 

valamint 

– az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának 

eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Kormányrendelet, 

– az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 

217/2012. (VIII. 9.) Kormányrendelet, 

– a(z) 54 813 01  számú, Fitness-wellness instruktor megnevezésű szakképesítés szakmai 

és vizsgakövetelményeit tartalmazó rendelet alapján készült. 

 

 

II. A szakképesítés alapadatai 

 

A szakképesítés azonosító száma: 54 813 01 

Szakképesítés megnevezése: Fitness-wellness instruktor 

A szakmacsoport száma és megnevezése: 3. Oktatás 

Ágazati besorolás száma és megnevezése: XXXVII . Sport 

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2 év 

Elméleti képzési idő aránya: 40% 

Gyakorlati képzési idő aránya: 60% 

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 

– 5 évfolyamos képzés esetén: a 10. évfolyamot követően 140 óra, a 11. évfolyamot 

követően 140 óra;  

– 2 évfolyamos képzés esetén: az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra 

 

 

III. A szakképzésbe történő belépés feltételei 

 

Iskolai előképzettség: érettségi végzettség 

Bemeneti kompetenciák: — 

Szakmai előképzettség: — 

Előírt gyakorlat: — 

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek 

Pályaalkalmassági követelmények: - 

 

 

IV. A szakképzés szervezésének feltételei 

 

Személyi feltételek 

A szakmai elméleti és gyakorlati képzésben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

törvény és a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény előírásainak megfelelő 

végzettséggel rendelkező pedagógus és egyéb szakember vehet részt.  

Ezen túl az alábbi tantárgyak oktatására az alábbi végzettséggel rendelkező szakember 

alkalmazható: 
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Tantárgy Szakképesítés/Szakképzettség 

- - 

- - 

 

 

 

 

Tárgyi feltételek 

A szakmai képzés lebonyolításához szükséges eszközök és felszerelések felsorolását a 

szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (szvk) tartalmazza, melynek további részletei 

az alábbiak: Nincs. 

 

Ajánlás a szakmai képzés lebonyolításához szükséges további eszközökre és felszerelésekre: 

Nincs. 

 

 

V. A szakképesítés óraterve nappali rendszerű oktatásra 

 

A szakgimnáziumi képzésben a két évfolyamos képzés második évfolyamának (2/14.) 

szakmai tartalma, tantárgyi rendszere, órakerete megegyezik a 4+1 évfolyamos képzés 

érettségi utáni évfolyamának szakmai tartalmával, tantárgyi rendszerével, órakeretével. A két 

évfolyamos képzés első szakképzési évfolyamának (1/13.) ágazati szakgimnáziumi szakmai 

tartalma, tantárgyi rendszere, összes órakerete megegyezik a 4+1 évfolyamos képzés 9-12. 

középiskolai évfolyamokra jutó ágazati szakgimnáziumi szakmai tantárgyainak tartalmával, 

összes óraszámával. 
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Szakgimnáziumi képzés esetén a heti és éves szakmai óraszámok: 

 

évfolyam heti óraszám  éves óraszám  

9. évfolyam 11 óra/hét 396 óra/év 

10. évfolyam 12 óra/hét 432 óra/év 

Ögy.  140 óra 

11. évfolyam 10 óra/hét 360 óra/év 

Ögy.  140 óra 

12. évfolyam 10 óra/hét 310 óra/év 

5/13. évfolyam 31 óra/hét 961 óra/év 

Összesen: 2739 óra 

 

Amennyiben a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 

rendeletben a szakgimnáziumok 9-12. évfolyama számára kiadott kerettanterv óraterve 

alapján a kötelezően választható tantárgyak közül a szakmai tantárgyat választja a 

szakképző iskola akkor a 11. évfolyamon 72 óra és a 12. évfolyamon 62 óra időkeret 

szakmai tartalmáról a szakképző iskola szakmai programjában kell rendelkezni. 

 

évfolyam heti óraszám  éves óraszám  

1/13. évfolyam 31 óra/hét 1116 óra/év 

Ögy  160 óra 

2/14. évfolyam 31 óra/hét 961 óra/év 

Összesen: 2237 óra 

 

(A kizárólag 13-14. évfolyamon megszervezett képzésben, illetve a szakgimnázium 9-12., és 

ezt követő 13. évfolyamán megszervezett képzésben az azonos tantárgyakra meghatározott 

óraszámok közötti csekély eltérés a szorgalmi időszak heteinek eltérő száma, és az óraszámok 

oszthatósága miatt keletkezik!) 
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1. számú táblázat 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként 

 

 

  

9. 10. 11. 12. 5/13. 1/13. 2/14. 

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 6 6 

140 

1 9 

140 

6 4 11 20 16+1 13+1 

160 

11 20 

Összesen 11,0 12 10 10 31,0 29+2 31,0 

11499-12 

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

11498-12 

Foglalkoztatás I. (érettségire 

épülő képzések esetén) 
Foglalkoztatás I.                     2         2   

10323-12 

Egészségügy és elsősegély 

Anatómiai-élettani 

ismeretek 
4                       4+1         

Egészségtan     2                   2         

Terhelésélettan     2                   2         

Elsősegélynyújtás 

gyakorlat 
            3             3       

Funkcionália anatómia                  2       2         

Masszázs elméleti alapjai I.  Klinikumi alapismeretek                  2                 

10324-12 

Edzéselmélet és gimnasztika 

Edzéselmélet 2   1           1       4         

Edzésprogramok 

gyakorlat 
  2   2     1     1       6       

Gimnasztika 1               1       2         

Gimnasztika gyakorlat    2   1     1             4+1       



 

 844. 

Fizioterápia I.  
Fizioterápia           1                       

Fizioterápia I. gyakorlat              2     1               

Regeneráló balneoterápiás 

masszázs 

Masszázs     1                             

Svédmasszázs gyakorlat       3     2     2               

10334-12 

Aqua tréning 

Aqua tréning                      2         2   

Aqua tréning gyakorlat                       4         4 

10335-16 

Csoportos fitness órák  

Csoportos fitness órák                      1         1   

Csoportos fitness órák 

gyakorlat 
                      6         6 

10336-12 

Fitness termi kondicionálás 

Fitness termi 

kondicionálás  
                    2         2   

Fitness termi 

kondicionálás gyakorlat  
                      3         3 

10337-16 

Ügyfélszolgálat a fitness-

wellness létesítményekben  

Ügyfélszolgálat                     3         3   

Ügyfélszolgálat gyakorlat                       3         3 

10338-12 

Speciális óratípusok és 

foglalkozásformák 

Speciális óratípusok                     0,5         0,5   

Speciális óratípusok 

gyakorlat  
                      4         4 

 

 

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. 

A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) bekezdésének megfelelően a táblázatban a nappali rendszerű oktatásra 

meghatározott tanulói éves kötelező szakmai elméleti és gyakorlati óraszám legalább 90%-a felosztásra került. 



 

 845. 

Fittness-wellness instruktor    OKJ:    54 813 01            4+1  és 2 éves képzés 

Szakmai 

követelménymo

dulok 

Tantárgya

k 

9. évfolyam 10. évf. 11. évf. 12. évf. 1/13. évf. 

2/14. és 

5/13. 

évfolyam 
Heti 

órasz

ám 

Éves 

órasz

ám 

Heti 

órasz

ám 

Éves 

órasz

ám 

Heti 

órasz

ám 

Éves 

órasz

ám 

Heti 

órasz

ám 

Éves 

órasz

ám 

Heti 

Órasz

ám 

Éves 

órasz

ám 

Heti 

órasz

ám 

Éves 

órasz

ám 

11499-12 

Foglalkoztatás 

II. 

Foglalkoztat

ás II. 
- - - - - - - - - - 0,5 15 

11498 

Foglalkoztatás 

I. 

Foglalkoztatá

s I. 
- - - - - - - - - - 2 62 

10323-12 

Egészségügy 

elsősegélynyúj

tás 

Anatómiai és 

élettani 

ismeretek 
4 144 - - - - - - 4+1 180 - - 

Egészségtan - - 2 72 - - - - 2 72 - - 
Terhelésélett

an 
- - 2 72 - - - - 2 72 - - 

Elsősegélyny

újtás 

gyakorlat 

- - - - 3 108 - - 3 108 - - 

Funkcionális 

anatómia 
- - - - - - 2 62 2 72 - - 

10324-12 

Edzéselmélet 

és gimnasztika 

Edzéselmélet 2 72 1 36 - - 1 32 4 144 - - 

Edzésprogra

mok 

gyakorlat 

2 72 2 72 1 36 1 31 6 216 - - 

Gimnasztika 

elmélet 
1 36 - - - - 1 31 2 72   

Gimnasztika 

gyakorlat 
2 72 1 36 1 36 - - 4+1 180 - - 

12051-16 

Masszázs 

elméleti 

alapjai I. 

Klinikumi 

alapismeretek 
- - - - - - 2 62 - - - - 

12053-16 

Fizioterápia I. 

Fizioterápia - - - - 1 36 - - - - - - 

Fizioterápi

a I. 

gyakorlat 

- - - - 2 72 1 31 - - - - 

12055-16 

Regeneráló 

balneoterápiás 

masszázs 

Masszázs - - 1 36 - - - - - - - - 

Svédmasszáz

s gyakorlat 
- - 3 93 2 72 2 62 - - - - 

10334-12 

Aquatréning 

Aquatréning 

elmélet 
- - - - - - - - - - 2 62 

Aquatréning 

gyakorlat 
- - - - - - - - - - 4 124 

10335-12 

Csoportos 

fitness órák 

Csoportos 

fitness órák 

elmélet 
- - - - - - - - - - 1 32 

Csoportos 

fitness órák 

gyakorlat 

- - - - - -  - - - 6 186 

10336-12 

Fitness termi 

kondícioná-lás 

Fitness termi 

kondícioná-

lás elmélet 
- - - - - - - - - - 2 62 

Fitness termi 

kondícioná-

lás gyakorlat 

- - - - - - - - - - 3 93 

10337-12 
Ügyfélszolgála
t elmélet 

- - - - - - - - - - 3 93 



 

 846. 

Ügyfélszolgála

t a fitness-

wellness 

létesítményekb

en 

Ügyfélszolgála

t gyakorlat 
- - - - - - - - - - 3 93 

10338-12 

Speciális 

óratípusok 

Speciális 

óratípusok 
elmélete 

- - - - - - - - - - 0,5 15 

Speciális 

óratípusok 

gyakorlat 
- - - - - - - - - - 4 124 

Éves összes óraszám             

Éves összes szakmai elméleti 

óraszám 
7 252 6 216 1 36 6 186 

16+1 

 
612 

11 

 
341 

Éves összes gyakorlati 

óraszám 
4 144 6 216 9 324 4 124 13+1 504 20 620 

Összefüggő nyári gyakorlat - 70 - 70 - 140 - - - 160 - - 

Éves összes gyakorlat 214 286 464 124 664 620 

Elméleti és gyakorlati órák 

aránya 

9-13. évf. Elmélet : 1031 óra  42 % Gyak.:1428 óra  

58 % 

13-14.évf. Elmélet : 953 

óra  45 % Gyak.:1124 óra  

55 % 

 

A szabad sávba tartozó óraszámokat kiemelten, kék színnel jelöltük a táblázatban. 

Az iskolarendszeren belüli felnőttoktatás óraszámai az iskolarendszerű nappali oktatás 

óraszámaihoz képest arányosan csökkentettek a jogszabályokban előírt módon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A MODULOK FELOSZTÁSA ÉVFOLYAMONKÉNT 

 

1/13. évfolyam 



 

 847. 

 

10323-12 Egészségügy és elsősegély megnevezésű szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 

 

57. 10323-12 Anatómiai-élettani ismeretek tantárgy 180 óra 

 

180 óra 

5 ó/hét 
 

57.1. A tantárgy tanításának célja 

Alapvető célja az emberi szervezet felépítésének, működésének és szabályozásának 

bemutatása; ezen belül az egyes szervek működésében, azok összehangolásában, a 

szervezet szintű integrációban szerepet játszó folyamatok megtanítása. A tárgy kifejezetten 

alapozó jellegű, több későbbi képzési egységhez szolgáltat alapismereteket. 

57.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A biológia-egészségtan tantárgyon belül: az emberi test, a szervezet anyagforgalma, az 

életműködések szabályozása, az immunrendszer és a bőr tematikai egységekhez 

kapcsolható, azokra építhető szakmai tartalmak. 

A testnevelés és sport tantárgyon belül: az egészségkultúra-prevenció tematikai egységhez 

kapcsolható, azokra építhető szakmai tartalmak. 

 

57.3. Témakörök 

57.3.1. Szervek, szervrendszerek  108 óra 

Az emberi szervezet felépítése 

A mozgató szervrendszer 

A szív és a keringési rendszer 

A légzés szervrendszere 

A szabályozó szervrendszer 

A kiválasztás szervrendszere 

Az emésztőrendszer 

Az idegrendszer 

 

57.3.2. Szervrendszerek működése 72 óra 

A mozgató szervrendszer működése 

A szív és a keringési rendszer működése 

A légzés szervrendszere működése 

A szabályozó szervrendszer működése 

A kiválasztás szervrendszere működése 

Az emésztőrendszer működése 

Az idegrendszer működése 

 

 

10323-12 Egészségügy és elsősegély megnevezésű szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 
 

 Egészségtan tantárgy 72 óra 

 

72 óra 



 

 848. 

2ó /hét  

 

57.4. A tantárgy tanításának célja 

Az egészségtan célja, hogy olyan korszerű ismeretekkel ruházza fel a hallgatókat, melyek 

segítik őket az egészség védelmében. Alapvető fontosságú az életmód, a sport és az 

egészségi állapot közti összefüggés felismerése, a sportoló önmagával szembeni 

felelősségérzet kialakulása és az a tény, hogy az egészség megőrzése nagyban függ az 

egyén választásaitól és kapcsolatainak minőségétől. 

 

57.5. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A biológia-egészségtan tantárgyon belül: az emberi test, a szervezet anyagforgalma, az 

életműködések szabályozása, az immunrendszer és a bőr tematikai egységekhez 

kapcsolható, azokra építhető szakmai tartalmak. 

A testnevelés és sport tantárgyon belül: az egészségkultúra-prevenció tematikai egységhez 

kapcsolható, azokra építhető szakmai tartalmak. 

 

57.6. Témakörök 

57.6.1. Sport és az életmód 36 óra 

Alapfogalmak, definíciók 

A testedzés, sport, egészségmegőrzés kapcsolata 

A sport és a környezetvédelem összefüggései 

A sport, mint a minőségi élet összetevője 

Fitness-wellness alapismeretei 

A sportrekreáció egészségtani vonatkozásai 

A sport szerepe a stresszoldásban 

 

57.6.2. Sportártalmak, sportsérülések megelőzése 18 óra 

Sportártalmak típusai 

Sportsérülések típusai 

A sportártalmak, sportsérülések megelőzésének módszerei 

Rehabilitáció a sportban 

 

57.6.3. Táplálkozás 18 óra 

Egészséges táplálkozás 

A folyadékpótlás fontossága 

Testösszetétel, testalkat 

Elhízás és testsúlyszabályozás 

Az edzés és az energiaforgalom 

 

 

 

 

10323-12 Egészségügy és elsősegély megnevezésű szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 
 

 

58. Terhelésélettan tantárgy 72 óra 

 

72 óra 



 

 849. 

2 ó /hét 

 

58.1. A tantárgy tanításának célja 

A terhelésélettan tantárgy tanításának célja megismertetni a hallgatókat azokkal a 

módszerekkel, amelyek segítséget nyújtanak abban, hogy megállapítsák, egy emberi 

szervezet milyen fizikai állapotban van, illetve az edzés milyen hatást gyakorol a 

szervezetre. Felkészíteni a hallgatókat a teljesítményfokozás módszereinek és eszközeinek 

alkalmazására. 

 

58.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A biológia-egészségtan tantárgyon belül: az emberi test, a szervezet anyagforgalma, az 

életműködések szabályozása, az immunrendszer és a bőr tematikai egységekhez 

kapcsolható, azokra építhető szakmai tartalmak. 

A testnevelés és sport tantárgyon belül: az egészségkultúra-prevenció tematikai egységhez 

kapcsolható, azokra építhető szakmai tartalmak. 

 

58.3. Témakörök 

58.3.1. Terhelés hatása a szervrendszerekre 36 óra 

Az edzés hatása a mozgató szervrendszerre 

Az edzés hatása a szív és a keringési rendszerre 

Az edzés hatása a légzés szervrendszerére 

Az edzés hatása a szabályozó szervrendszerre 

Az edzés hatása a kiválasztás szervrendszerére 

Az edzés hatása az emésztőrendszerre 

Az edzés hatása az idegrendszerre 

 

58.3.2. Speciális terhelésélettani sajátosságok 18 óra 

A fogyatékosság típusai, ismérvek 

A fogyatékos emberek sportoltatása 

Krónikus betegek testedzése, sportolása 

A terhesség alatti sportolás sajátosságai 

A különböző életkorok biológiai - terhelésélettani sajátosságai 

 

58.3.3. Teljesítményfokozás 18 óra 

A teljesítményfokozás elvei 

A teljesítményfokozás módszerei és eszközei 

A teljesítményfokozás megengedett módszerei, eszközei 

A teljesítményfokozás tiltott módszerei, eszközei (dopping) 

Az antidopping program fontosabb elemei 

Fair play 

 

 

10323-12 Egészségügy és elsősegély megnevezésű szakmai 

követelménymodul tantárgyai, témakörei 
 

    5. Funkcionális anatómia tantárgy 72 óra 

 

72 óra 

2 ó /hét 



 

 850. 

 

 

58.4. A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy tanításának célja, hogy a hallgató megismerje az emberi test anatómiáját és 

működését fizikai aktivitás, sporttevékenység végzése közben, komplex megközelítésben. 

Magába foglalja a mozgástani alapismereteket, a mozgásrendszer funkcionális 

vizsgálatának és a mozgások funkcionális elemzésének ismeretköreit. 

 

58.5. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A biológia-egészségtan tantárgyon belül: az emberi test, a szervezet anyagforgalma, az 

életműködések szabályozása, az immunrendszer és a bőr tematikai egységekhez 

kapcsolható, azokra építhető szakmai tartalmak. 

A testnevelés és sport tantárgyon belül: az egészségkultúra-prevenció tematikai egységhez 

kapcsolható, azokra építhető szakmai tartalmak. 

 

58.6. Témakörök 

58.6.1. A mozgás szervrendszere 36 óra 

A mozgás szervrendszerének passzív részének általános jellemzői (csontvázrendszer) 

A csontok feladata, alkotói 

A csontok fejődése, csontosodás 

A csontok járulékos részei 

A csontok összeköttetései 

A mozgás szervrendszerének aktív részének általános jellemzői  

(izomrendszer) 

Az izomrendszer felosztása 

Az izmok működése 

Az izmok segítő szervei 

Izomélettani ismeretek 

Az izomműködés energiafolyamatai 

 

58.6.2. A sportmozgások anatómiai-élettani alapjai 36 óra 

A mozgásszabályozás anatómiai szerveződése 

A különböző edzésfajták hatása a mozgató szervrendszerre 

A motoros fejlődés 

A komplex mozgások tanulása és rögzülése 

A mozgás és erőkifejtés 

A terhelésélettani vizsgálatok típusai, szerepe  

 

 

 

 

10324-12 Edzéselmélet és gimnasztika megnevezésű szakmai 

követelménymodul tantárgyai, témakörei 

  Edzéselmélet tantárgy 144 óra 

 
144 óra 

4 ó /hét 

 



 

 851. 

58.7. A tantárgy tanításának célja 

Az edzéselmélet tantárgy tanításának célja, hogy a tanulók átfogó és rendszerezett 

ismereteket kapjanak a testedzéssel kapcsolatos fogalmakról, megértsék a fizikai terhelés 

hatásmechanizmusát, a terhelésszabályozás módszereit, az edzéstervezés folyamatát, 

továbbá helyesen értelmezzék az elfáradás jeleit. Ismertesse meg a tanulókkal a motoros 

képességek fajtáit és jellemzőit, továbbá közvetítse mindazokat az ismereteket, amelyek a 

hatékony edzéstervezési és edzésvezetési folyamatok előfeltételeit jelentik. 

 

58.8. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A testnevelés és sport tantárgyon belül: az egészségkultúra-prevenció tematikai egységhez 

kapcsolható, azokra építhető szakmai tartalmak.  

A biológia-egészségtan tantárgyon belül: az emberi test és a szervezet anyagforgalma 

tematikai egységekhez kapcsolható, azokra építhető szakmai tartalmak. 

 

58.9. Témakörök 

58.9.1. Edzéselméleti alapok 72 óra 

Testkultúra, mozgás, fizikai aktivitás  

Sport, fitness, rekreáció  

Edzés, edzésrendszer 

Edzésmódszerek  

Edzéstípusok, edzéscélok  

Edzéseszközök 

Az edzés szerkezete 

Teljesítmény: teljesítőképesség, teljesítőkészség 

Stressz-elmélet és edzésterhelés 

Külső és belső terhelés  

A terhelés összetevői: intenzitás, ingersűrűség, gyakoriság, terjedelem, időtartam, 

bonyolultság 

Az elfáradás 

Az elfáradás szakaszai, típusai   

Elfáradási tünetek  

A terhelés optimalizálása 

Alkalmazkodás 

Homeosztázis, túlkompenzáció 

Edzettség, fittség 

 

58.9.2. Motoros képességek 36 óra 

A kondicionális képesség fogalma  

Az erő és fajtái  

Az állóképesség és fajtái  

Pulzustan 

A gyorsaság és fajtái  

Ízületi mozgékonyság, lazaság, hajlékonyság  

Képességek komplexitása 

Az intenzitás és a kondicionális képességek fejlesztésének összefüggései  

A koordináció fogalma 

Kinesztézis (mozgásérzékelés) 

Egyensúlyozási képesség   

Ritmusérzék (ritmusképesség) 

Reagálási képesség  



 

 852. 

Téri tájékozódási képesség 

Összekapcsolódási képesség  

Differenciáló képesség  

Az ügyesség, mint a képességek komplex manifesztációja 

 

58.9.3. Edzésmódszertan 36 óra 

Edzéselvek  

A motoros képességek fejlesztésének szenzitív időszakai  

Az edzettségi állapot összetettsége, mérhetősége 

Az izomerő felmérését szolgáló eljárások  

Az izomerő fejlesztésének módszertana 

Testalkatok, testösszetétel és a testformálás lehetőségei 

Az állóképesség felmérését szolgáló eljárások  

Az állóképesség fejlesztésének módszertana 

A gyorsaság felmérését szolgáló eljárások  

A gyorsaság fejlesztésének módszertana  

Az ízületi mozgékonyság felmérését szolgáló eljárások  

Az ízületi mozgékonyság fejlesztésének módszertana 

Mozgásszerkezet  

Szabályzó és vezérlő rendszerek 

Zárt és nyílt képességek 

Mozgásügyesség, mozgáskészség 

A motoros mozgástanulás fázisai 

Mozgástanítás alapvető módszertani elvei 

A terhelés ellenőrzése, az edzés szabályozása 

A rekreációs edzéstervezés sajátosságai 

A teljesítményértékelés lehetőségei 

Edzésdokumentáció 

Forma, sportforma 

A sportformát befolyásoló tényezők 

Formaidőzítés 

Túlterhelés 

A túledzettség okai és tünetei  

A biztonságos testedzés irányelvei 

Gerinc és ízületvédelem 

Kiválasztás a sportban   

 

 

 

 

 

10324-12 Edzéselmélet és gimnasztika megnevezésű szakmai 

követelménymodul tantárgyai, témakörei 

 

Gimnasztika tantárgy 72 óra 

 
72 óra 

2 ó /hét 

 



 

 853. 

58.10. A tantárgy tanításának célja 

A gimnasztika elmélet tantárgy tanításának célja, hogy a tanulók elsajátítsák a különböző 

testhelyzeteket, mozdulatokat, mozgásokat leíró helyes szakkifejezéseket és a gyakorlatok 

ábrázolási módját. A tanulók váljanak képessé általános és speciális hatású 

képességfejlesztő programok összeállítására. A gimnasztika valamennyi sportág és fittségi 

program előkészítő mozgásanyaga, továbbá minden motoros képességfejlesztő edzés 

szakmai alapja 

 

58.11. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A testnevelés és sport tantárgyon belül: a torna jellegű és táncos mozgásformák, valamint 

az egészségkultúra-prevenció tematikai egységekhez kapcsolható, azokra építhető szakmai 

tartalmak.  

A biológia-egészségtan tantárgyon belül: az emberi test és a szervezet anyagforgalma 

tematikai egységekhez kapcsolható, azokra építhető szakmai tartalmak. 

 

58.12. Témakörök 

58.12.1. A gimnasztika mozgásrendszere 36 óra 

Gimnasztikai alapfogalmak (alapforma, kiinduló helyzet, gyakorlatlánc stb.)  

A gimnasztika szerepe, alkalmazási területei  

A gimnasztikai gyakorlatok szerkezeti összetevői  

Állások  

Térdelések 

Ülések 

Kéz és lábtámaszok 

Fekvések  

Egyéb támaszok  

Függések  

Kartartások 

Fogásmódok  

A gimnasztikai mozgások szakkifejezései és meghatározásai  

A testrészek és a mozgásos szakkifejezések összekapcsolása 

A fej és a nyak mozgásai  

Karmozgások, a vállöv és a kéz mozgásai  

Lábmozgások, a lábfej mozgásai  

Törzsmozgások  

A gyakorlatok szaknyelven történő leírása  

Az általános bemelegítés szerkezeti felépítése  

A bemelegítés gyakorlatanyaga 

A gyakorlatok ábrázolása 

 

 

58.12.2. Gyakorlatelemzés és -tervezés 36 óra 

Az erőkifejtési módok rendszere  

Egyszerűsített izomtérkép (az izomcsoportok fő mozgásai) 

Gyakorlatok variálása a mozgás térbeli összetevőinek változtatásával (kiinduló 

helyzet, mozgásirány, mozgásterjedelem, stb.) 

Gyakorlatok variálása a mozgás időbeli összetevőivel változtatásával (időtartam, 

tempó, stb.) 

Gyakorlatok variálása a terhelési összetevők változtatásával (pl. ellenállás nagysága, 

pihenőidő stb.) 
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 Gyakorlatok variálása különböző eszközök használatával 

Gyakorlatok elemzése, domináns hatás tervezése  

Kondicionális képességek fejlesztése gimnasztikával  

Koordinációs képességek fejlesztése gimnasztikával 

Ízületi mozgékonyság fejlesztése gimnasztikával  

Izolációs gyakorlatok  

Gyakorlatok összekapcsolása, gyakorlatláncok  

Motoros képességek fejlesztése különböző eszközökkel  

Gyakorlatvezetési módszerek  

A célgimnasztika értelmezése, alkalmazási területei 

 

 

 

 

 

GYAKORLAT: 

 

10323-12 Egészségügy és elsősegély megnevezésű szakmai 

követelménymodul tantárgyai, témakörei 
 

Elsősegélynyújtás gyakorlat tantárgy 108 óra 

 

108 óra 

3 ó /hét 

 

58.13. A tantárgy tanításának célja 

Az elsősegélynyújtás tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerjék a legfontosabb 

általános és konkrét feladatokat a hirtelen fellépő egészségkárosodások esetén. Tanulják 

meg azokat biztonságos és hatékony beavatkozásokat, amelyek segítségével közvetlen 

életmentő vagy a súlyosbodást megelőző eredményt érhetnek el. 

 

58.14. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A biológia-egészségtan tantárgyon belül: az emberi test, a szervezet anyagforgalma, az 

életműködések szabályozása, az immunrendszer és a bőr tematikai egységekhez 

kapcsolható, azokra építhető szakmai tartalmak. 

A testnevelés és sport tantárgyon belül: az egészségkultúra-prevenció tematikai egységhez 

kapcsolható, azokra építhető szakmai tartalmak. 

 

58.15. Témakörök 

58.15.1. Témakör 1 108 óra 

Alapfogalmak, definíciók 

A sérült vizsgálata 

Csont és ízületi sérülések és ellátásuk 

Néhány jellegzetes sérülés és ellátása (pl. agyrázkódás, orrvérzés stb.) 

Az eszméletlenség veszélyei, az eszméletlen sportoló ellátása 

Stabil oldalfekvő helyzet kivitelezése 

A lélegeztetés 

A mellkaskompresszió, a mellkasnyomás 

Az újraélesztés 
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Vizsgálati protokoll rosszullét esetén 

A sebek fajtái 

Vérzések típusai és ellátásuk 

Sokk és az ellátása 

Vízből mentés 

 

10324-12 Edzéselmélet és gimnasztika megnevezésű szakmai 

követelménymodul tantárgyai, témakörei 

 

Edzésprogramok gyakorlat tantárgy 216 óra 

 
216 óra 

6 ó /hét 

 

 

58.16. A tantárgy tanításának célja 

Az edzésprogramok gyakorlat tantárgy tanításának célja, hogy a tanulók közvetlen, 

életszerű tapasztalatokat szerezzenek a sportolók felkészítési- felkészülési folyamatáról, 

vagy a fitness-wellness szektor által kínált testedzési lehetőségekről. Kiemelt cél, hogy a 

tanulók – a megadott szempontok szerint - részt vegyenek az edzésprogramokban, 

tapasztalataikat elemzések formájában értékeljék, továbbá, hogy kondicionális és 

koordinációs képességeik folyamatosan fejlődjenek. 

 

58.17. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A testnevelés és sport tantárgyon belül: az egészségkultúra-prevenció tematikai egységhez 

kapcsolható, azokra építhető szakmai tartalmak.  

A biológia-egészségtan tantárgyon belül: az emberi test és a szervezet anyagforgalma 

tematikai egységekhez kapcsolható, azokra építhető szakmai tartalmak. 

 

58.18. Témakörök 

58.18.1. Edzéslátogatás 144 óra 

Részvétel saját sportága/mozgásformája edzésprogramjában, ismert helyszínen saját 

edző irányításával 

Saját sportágában/mozgásformájában más helyszíneken (más egyesületben, klubban, 

településen és más edző irányításával) tartott edzések látogatása    

Saját sportágában/mozgásformájában más (fiatalabb, idősebb) korosztályoknak tartott 

edzések megtekintése  

Saját sportágában amatőr sportolók és profi versenyzők edzéseinek megtekintése 

(sportedző) 

Kezdő és haladó fittségi edzésprogramok megtekintése (fitness-wellness instruktor) 

Versenyek látogatása (sportedző) 

Szakmai rendezvények, workshopok látogatása (fitness-wellness instruktor) 

Más sportágak/mozgásformák edzésprogramjainak és versenyeinek megtekintése  

(Minden esetben a gyakorlatvezető határozza meg a látogatások részletes feladatait.)   

 

58.18.2. Motoros képességfejlesztés 72 óra 

Általános erőfejlesztés  

Speciális erőfejlesztés  

Pozitív dinamikus (legyőző) erőfejlesztés  
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Negatív dinamikus (fékező) erőfejlesztés   

Statikus (izometriás) erőfejlesztő gyakorlatok  

Intermediális (izokinetikus) erőfejlesztő gyakorlatok  

Elektromos ingerléssel (elektrostimulációval) végzett erőfejlesztő gyakorlatok  

Maximális erő fejlesztése 

Gyorsasági erő fejlesztése 

Állóképességi erő fejlesztése 

 A reagálás gyorsaságának fejlesztése   

 A mozdulatgyorsaság (aciklikus mozgásgyorsaság) fejlesztése   

 Gyorsulási képesség fejlesztése 

 Gyorsaság (ciklikus helyzet- és helyváltoztatási gyorsaság) fejlesztése 

 Gyorsasági állóképesség fejlesztése 

 Rövid távú állóképesség fejlesztése 

 Közép távú állóképesség fejlesztése 

 Hosszú távú állóképesség fejlesztése 

 Állóképesség fejlesztése tartós módszerekkel 

 Állóképesség fejlesztése intervall módszerrel  

 Állóképesség fejlesztése ellenőrző (vagy verseny) módszerrel 

 Az ízületi mozgékonyság fejlesztése aktív izommozgással  

 Az ízületi mozgékonyság passzív fejlesztése  

 A mozgásérzékelés (kinesztézis) fejlesztése  

 Az egyensúlyozási képesség fejlesztése  

 A ritmusérzék fejlesztése  

 A reagálási képesség fejlesztése  

 A téri tájékozódási képesség fejlesztése  

 Az összekapcsolódási képesség fejlesztése  

 A differenciáló képesség fejlesztése  

 Az ügyesség fejlesztése  

(Valamennyi fejlesztő módszer elsajátítása konkrét gyakorlatok és edzésprogramok 

végrehajtása útján történik.) 

 

10324-12 Edzéselmélet és gimnasztika megnevezésű szakmai 

követelménymodul tantárgyai, témakörei 

Gimnasztika gyakorlat tantárgy 180 óra 

 
180 óra 

5 ó /hét 

 

58.19. A tantárgy tanításának célja 

A gimnasztika gyakorlat tantárgy tanításának célja, hogy a tanulók elsajátítsák a 

gimnasztika mozgásrendszerét, képessé váljanak a gyakorlatok helyes technikai 

kivitelezése, az edzésfeladatnak megfelelő gyakorlatok összeállítására és a gyakorlat-

végrehajtás szakszerű irányítására 

 

58.20. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A testnevelés és sport tantárgyon belül: a torna jellegű és táncos mozgásformák, valamint 

az egészségkultúra-prevenció tematikai egységekhez kapcsolható, azokra építhető szakmai 

tartalmak.  
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A biológia-egészségtan tantárgyon belül: az emberi test és a szervezet anyagforgalma 

tematikai egységekhez kapcsolható, azokra építhető szakmai tartalmak. 

 

58.21. Témakörök 

58.21.1. Szabadgyakorlatok  108 óra 

Kiinduló helyzetek, kartartások és gimnasztikai alapmozgások helyes technikai 

végrehajtása bemutatás alapján  

Kiinduló helyzetek, kartartások és gimnasztikai alapmozgások helyes technikai 

végrehajtása szóban közlés alapján 

A bemutatott kiinduló helyzetek, kartartások és gimnasztikai alapmozgások helyes 

szaknyelvi meghatározása 

Nyakgyakorlatok, a gyakorlatok variálása a szerkezeti és a terhelési összetevők 

változtatásával, az eredeti és a variált gyakorlat hatáselemzése   

Kar és vállgyakorlatok, a gyakorlatok variálása a szerkezeti és a terhelési összetevők 

változtatásával, az eredeti és a variált gyakorlat hatáselemzése   

Lábgyakorlatok, a gyakorlatok variálása a szerkezeti és a terhelési összetevők 

változtatásával, az eredeti és a variált gyakorlat hatáselemzése   

Törzsgyakorlatok, a gyakorlatok variálása a szerkezeti és a terhelési összetevők 

változtatásával, az eredeti és a variált gyakorlat hatáselemzése   

Összetett gyakorlatok, a gyakorlatok variálása a szerkezeti és a terhelési összetevők 

változtatásával, az eredeti és a variált gyakorlat hatáselemzése   

Szabadon választott gyakorlatlánc összeállítása, bemutatása és a gyakorlatok elemzése   

Meghatározott szempontok szerinti gyakorlatlánc összeállítása és bemutatása  

Általános és speciális bemelegítés összeállítása és bemutatása  

Speciális (sportági) célgimnasztikai gyakorlatok összeállítása  

Gyakorlatvezetési módszerek (bemutatás, bemutattatás, rövid szóban közlés, utasítás, 

kombinált módszerek, folyamatos, magyarázattal kiegészített), gyakorlása 

 

58.21.2. Eszközös gyakorlatok  72 óra 

Kézi súlyzó gyakorlatok végrehajtása, tervezése, oktatása  

Labdagyakorlatok (kislabda, medicinlabda, óriáslabda) végrehajtása, tervezése, 

oktatása 

Botgyakorlatok végrehajtása, tervezése, oktatása 

Gyakorlatok rugalmas ellenállással végrehajtása, tervezése, oktatása 

Gyakorlatok bordásfalnál végrehajtása, tervezése, oktatása 

Zsámoly és padgyakorlatok végrehajtása, tervezése, oktatása 

Páros gyakorlatok végrehajtása, tervezése, oktatása 

Ugrókötél gyakorlatok végrehajtása, tervezése, oktatása 

Egyéb sportszer (pl. TRX) gyakorlatok végrehajtása, tervezése, oktatás 

 

ÖSSZEFÜGGŐ SZAKMAI GYAKORLAT 

 

 

 

II. Két évfolyamos oktatás közismereti képzés nélkül 

1. évfolyamot követően 160 óra 

 

Az 1. évfolyamot követő szakmai gyakorlat szakmai tartalma: 

Edzéslátogatások:  

Részvétel saját mozgásformája edzésprogramjában, saját edző irányításával. 
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Saját mozgásformájában más helyszíneken (más egyesületben, klubban, településen és 

más edző irányításával) tartott edzések látogatása.  

Kezdő és haladó fittségi edzésprogramok megtekintése. 

Szakmai rendezvények, workshopok látogatása. 

Más mozgásformák edzésprogramjainak és versenyeinek megtekintése.  

(Minden esetben a gyakorlatvezető határozza meg a látogatások részletes feladatait.) 

Motoros képességfejlesztés: 

Általános és speciális erőfejlesztés.  

Gyorsaság fejlesztése. 

Állóképesség fejlesztése. 

Az ízületi mozgékonyság fejlesztése. 

Koordinációs képességek fejlesztése. 

(Valamennyi fejlesztő módszer elsajátítása konkrét gyakorlatok és edzésprogramok 

végrehajtása útján történik a szakmai tartalom részletes kifejtése.   

 

 

1/14. évfolyam 

 

 
11499-12 Foglalkoztatás II. megnevezésű szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 

 

 

1. 11499-12 Foglalkoztatás II. tantárgy 15,5 óra 

 

15,5 óra 

0.5 ó/ hét 

 

 

1.1. A tantárgy tanításának célja 

A tanuló általános felkészítése az álláskeresés módszereire, technikáira, valamint a 

munkavállaláshoz, munkaviszony létesítéséhez szükséges alapismeretek elsajátítására. 

 

1.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

— 

 

1.3. Témakörök 

1.3.1. Munkajogi alapismeretek 4 óra 

Munkavállaló jogai (megfelelő körülmények közötti foglalkoztatás, bérfizetés, 

költségtérítés, munkaszerződés módosítás, szabadság), kötelezettségei (megjelenés, 

rendelkezésre állás, munkavégzés, magatartási szabályok, együttműködés, 

tájékoztatás), munkavállaló felelőssége (vétkesen okozott kárért való felelősség,  

megőrzési felelősség, munkavállalói biztosíték). 

Munkajogi alapok: felek a munkajogviszonyban, munkaviszony létesítése, munkakör, 

munkaszerződés módosítása, megszűnése, megszüntetése, felmondás, végkielégítés, 

pihenőidők, szabadság. 

Foglalkoztatási formák: munkaviszony, megbízási jogviszony, vállalkozási 

jogviszony, közalkalmazotti jogviszony, közszolgálati jogviszony. 
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Speciális jogviszonyok: egyszerűsített foglalkoztatás: fajtái: atipikus munkavégzési 

formák az új munka törvénykönyve szerint (távmunka, bedolgozói munkaviszony, 

munkaerő-kölcsönzés, rugalmas munkaidőben történő foglalkoztatás, egyszerűsített 

foglalkoztatás (mezőgazdasági, turisztikai idénymunka és alkalmi munka), 

önfoglalkoztatás, őstermelői jogviszony, háztartási munka, iskolaszövetkezet 

keretében végzett diákmunka, önkéntes munka. 

 

1.3.2. Munkaviszony létesítése 4 óra 

Munkaviszony létrejötte, fajtái: munkaszerződés, teljes- és részmunkaidő, határozott 

és határozatlan munkaviszony, minimálbér és garantált bérminimum, képviselet 

szabályai, elállás szabályai, próbaidő. 

Munkavállaláshoz szükséges iratok, munkaviszony megszűnésekor a munkáltató által 

kiadandó dokumentumok. 

Munkaviszony adózási, biztosítási, egészség- és nyugdíjbiztosítási összefüggései: 

munkaadó járulékfizetési kötelezettségei, munkavállaló adó- és járulékfizetési 

kötelezettségei, biztosítottként egészségbiztosítási ellátások fajtái (pénzbeli és 

természetbeli), nyugdíj és munkaviszony. 

 

1.3.3. Álláskeresés 4 óra 

Karrierlehetőségek feltérképezése: önismeret, reális célkitűzések, helyi munkaerőpiac 

ismerete, mobilitás szerepe, képzések szerepe, foglalkoztatási támogatások ismerete. 

Motivációs levél és önéletrajz készítése: fontossága, formai és tartalmi kritériumai, 

szakmai önéletrajz fajtái: hagyományos, Europass, amerikai típusú, önéletrajzban 

szereplő email cím és fénykép megválasztása, motivációs levél felépítése. 

Álláskeresési módszerek: újsághirdetés, internetes álláskereső oldalak, személyes 

kapcsolatok, kapcsolati hálózat fontossága, EURES (Európai Foglalkoztatási Szolgálat 

az Európai Unióban történő álláskeresésben), munkaügyi szervezet segítségével 

történő álláskeresés, cégek adatbázisába történő jelentkezés, közösségi portálok 

szerepe. 

Munkaerőpiaci technikák alkalmazása: Foglalkozási Információs Tanácsadó (FIT), 

Foglalkoztatási Információs Pontok (FIP), Nemzeti Pályaorientációs Portál (NPP).  

Állásinterjú: felkészülés, megjelenés, szereplés az állásinterjún, testbeszéd szerepe. 

 

1.3.4. Munkanélküliség 3,5 óra 

A munkanélküli (álláskereső) jogai, kötelezettségei és lehetőségei: álláskeresőként 

történő nyilvántartásba vétel; a munkaügyi szervezettel történő együttműködési 

kötelezettség főbb kritériumai; együttműködési kötelezettség megszegésének 

szankciói; nyilvántartás szünetelése, nyilvántartásból való törlés; munkaügyi szervezet 

által nyújtott szolgáltatások, kiemelten a munkaközvetítés. 

Álláskeresési ellátások („passzív eszközök‖): álláskeresési járadék és nyugdíj előtti 

álláskeresési segély. Utazási költségtérítés.  

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás.  

Közfoglalkoztatás: közfoglalkoztatás célja, közfoglalkozatás célcsoportja, 

közfoglalkozatás főbb szabályai 

Munkaügyi szervezet: Nemzeti Foglalkoztatási Szervezet (NFSZ) felépítése, Nemzeti 

Munkaügyi Hivatal, munkaügyi központ, kirendeltség feladatai.  

Az álláskeresők részére nyújtott támogatások („aktív eszközök‖): önfoglalkoztatás 

támogatása, foglalkoztatást elősegítő támogatások (képzések, béralapú támogatások, 

mobilitási támogatások). 
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Vállalkozások létrehozása és működtetése: társas vállalkozási formák, egyéni 

vállalkozás, mezőgazdasági őstermelő, nyilvántartásba vétel, működés, vállalkozás 

megszűnésének, megszüntetésének szabályai. 

A munkaerőpiac sajátosságai, NFSZ szolgáltatásai: pályaválasztási tanácsadás, 

munka- és pályatanácsadás, álláskeresési tanácsadás, álláskereső klub, pszichológiai 

tanácsadás. 

 

 

 

 

 

 

 

 

11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén) megnevezésű 

szakmai követelménymodul tantárgyai, témakörei 

 

2. 11498-12 Foglalkoztatás I. tantárgy 62 óra 

 
62 óra 

2ó /hét 

 

2.1. A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy tanításának célja, hogy a diákok alkalmasak legyenek egy idegen nyelvű 

állásinterjún eredményesen és hatékonyan részt venni. 

Ehhez kapcsolódóan tudjanak idegen nyelven személyes és szakmai vonatkozást is 

beleértve bemutatkozni, a munkavállaláshoz kapcsolódóan pedig egy egyszerű 

formanyomtatványt kitölteni. 

Cél, hogy a rendelkezésre álló 64 tanóra egység keretén belül egyrészt egy nyelvtani 

rendszerezés történjen meg a legalapvetőbb igeidők, segédigék, illetve az állásinterjúhoz 

kapcsolódóan a legalapvetőbb mondatszerkesztési eljárások elsajátítása révén. Majd erre 

építve történjen meg az idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesztés és az induktív 

nyelvtanulási készségfejlesztés 6 alapvető, a mindennapi élethez kapcsolódó társalgási 

témakörön keresztül. Végül ezekre az ismertekre alapozva valósuljon meg a szakmájához 

kapcsolódó idegen nyelvi kompetenciafejlesztés. 

 

2.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Idegen nyelvek 

 

2.3. Témakörök 

2.3.1. Nyelvtani rendszerezés 1 8 óra 

A 8 órás nyelvtani rendszerezés alatt a tanulók a legalapvetőbb igeidőket átismétlik, 

illetve begyakorolják azokat, hogy munkavállaláshoz kapcsolódóan, hogy az 

állásinterjú során ne okozzon gondot a múltra, illetve a jövőre vonatkozó kérdések 

megértése, illetve az azokra adandó válaszok megfogalmazása. Továbbá alkalmas lesz 

a tanuló arra, hogy egy szakmai állásinterjún elhangzott kérdésekre összetett 

mondatokban legyen képes reagálni, helyesen használva az igeidő egyeztetést.  

Az igeidők helyes begyakorlása lehetővé teszi számára, hogy mint leendő 

munkavállaló képes legyen arra, hogy a munkaszerződésben megfogalmazott 
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tartalmakat helyesen értelmezze, illetve a jövőbeli karrierlehetőségeket feltérképezze. 

A célként megfogalmazott idegen nyelvi magbiztosság csak az igeidők helyes 

használata révén fog megvalósulni. 

 

2.3.2. Nyelvtani rendszerezés 2 8 óra 

A 8 órás témakör során a diák a kérdésszerkesztés, a jelen, jövő és múlt idejű feltételes 

mód, illetve a módbeli segédigék (lehetőséget, kötelességet, szükségességet, tiltást 

kifejező) használatát eleveníti fel, amely révén idegen nyelven sokkal egzaktabb 

módon tud bemutatkozni szakmai és személyes vonatkozásban egyaránt. A segédigék 

jelentéstartalmának precíz és pontos ismerete alapján alkalmas lesz arra, hogy tudjon 

tájékozódni a munkahelyi és szabadidő lehetőségekről. Precízen meg tudja majd 

fogalmazni az állásinterjún idegen nyelven feltett kérdésekre a választ kihasználva a 

segédigék által biztosított nyelvi precizitás adta kereteket. A kérdésfeltevés alapvető 

szabályainak elsajátítása révén alkalmassá válik a diák arra, hogy egy munkahelyi 

állásinterjún megértse a feltett kérdéseket, illetve esetlegesen ő maga is tisztázó 

kérdéseket tudjon feltenni a munkahelyi meghallgatás során. A szórend, a prepozíciók 

és a kötőszavak pontos használatának elsajátításával olyan egyszerű 

mondatszerkesztési eljárások birtokába jut, amely által alkalmassá válik arra, hogy az 

állásinterjún elhangozott kérdésekre relevánsan tudjon felelni, illetve képes legyen 

tájékozódni a munkakörülményekről és lehetőségekről. 

 

2.3.3. Nyelvi készségfejlesztés 24 óra 

(Az induktív nyelvtanulási képesség és az idegen nyelvi asszociatív memória 

fejlesztése fonetikai készségfejlesztéssel kiegészítve) 

 

A 24 órás nyelvi készségfejlesztő blokk során a diák rendszerezi az idegen nyelvi 

alapszókincshez kapcsolódó ismereteit. E szókincset alapul véve valósul meg az 

induktív nyelvtanulási képességfejlesztés és az idegen nyelvi asszociatív 

memóriafejlesztés 6 alapvető társalgási témakör szavai, kifejezésein keresztül. Az 

induktív nyelvtanulási képesség által egy adott idegen nyelv struktúráját meghatározó 

szabályok kikövetkeztetésére lesz alkalmas a tanuló. Ahhoz, hogy a diák koherensen 

lássa a nyelvet, és ennek szellemében tudjon idegen nyelven reagálni, feltétlenül 

szükséges ennek a képességnek a minél tudatosabb fejlesztése. Ehhez szorosan 

kapcsolódik az idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesztés, ami az idegen nyelvű 

anyag megtanulásának képessége: képesség arra, hogy létrejöjjön a kapcsolat az 

ingerek (az anyanyelv szavai, kifejezése) és a válaszok (a célnyelv szavai és 

kifejezései) között. Mind a két fejlesztés hétköznapi társalgási témakörök elsajátítása 

során valósul meg.  

Az elsajátítandó témakörök: 

- személyes bemutatkozás 

- a munka világa 

- napi tevékenységek, aktivitás 

- lakás, ház 

- utazás,  

- étkezés   

Ezen a témakörön keresztül valósul meg a fonetikai dekódolási képességfejlesztés is, 

amely során a célnyelv legfontosabb fonetikai szabályaival ismerkedik meg a 

nyelvtanuló. 

 

2.3.4. Munkavállalói szókincs 22 óra 
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A 22 órás szakmai nyelvi készségfejlesztés csak a 40 órás 3 alapozó témakör 

elsajátítása után lehetséges. Cél, hogy a témakör végére a diák folyékonyan tudjon 

bemutatkozni kifejezetten szakmai vonatkozással. Képes lesz a munkalehetőségeket 

feltérképezni a célnyelvi országban. Begyakorolja az alapadatokat tartalmazó 

formanyomtatvány kitöltését, illetve a szakmai önéletrajz és a motivációs levél 

megírásához szükséges rutint megszerzi. Elsajátítja azt a szakmai jellegű szókincset, 

ami alkalmassá teszi arra, hogy a munkalehetőségekről, munkakörülményekről 

tájékozódjon. A témakör tanulása során közvetlenül a szakmájára vonatkozó gyakran 

használt kifejezéseket sajátítja el. A munkaszerződések kulcskifejezéseinek elsajátítása 

és fordítása révén alkalmas lesz arra, hogy a leendő saját munkaszerződését, illetve 

munkaköri leírását lefordítsa és értelmezze. 

 
10334-12  Aqua tréning megnevezésű szakmai követelménymodul tantárgyai, 

témakörei 

3. 10334-12  Aqua tréning elmélet tantárgy 62 óra 

 
62 óra 

2 ó/hét 

 

3.1. A tantárgy tanításának célja 

Az aquatréning elmélet tantárgy tanításának célja, hogy a tanulók megismerjék a vízben 

alkalmazható gyakorlatok, eszközök, felszerelések széles választékát, alkalmazási területeit 

és formáit. A tantárgy keretein belül a tanulók megismerkednek a víz - mint sajátos 

edzéseszköz - egészség- és képességfejlesztő hatásaival. További cél, hogy a tanulók 

képessé váljanak a vízi foglalkozásokra jellemző speciális módszertani technikák 

alkalmazására. 

 

3.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A testnevelés és sport tantárgyon belül: az úszás és úszó jellegű feladatok tematikai 

egységhez kapcsolható, azokra építhető szakmai tartalmak.  

A biológia-egészségtan tantárgyon belül: az emberi test, a szervezet anyagforgalma, az 

életműködések szabályozása, az immunrendszer és a bőr tematikai egységekhez 

kapcsolható, azokra építhető szakmai tartalmak. 

 

3.3. Témakörök 

3.3.1. Vízi mozgás- és foglalkozásformák 31 óra 

A vízi foglalkozások rendszertana  

Gimnasztika, mint a vízi foglalkozások alapja 

A vízben használt képességfejlesztő és segédeszközök   

Természetes mozgások adaptációja kisvizes környezetben  

Természetes mozgások adaptációja mélyvizes környezetben  

Vízben végrehajtható szabadgyakorlati alapformájú gyakorlatok  

Erőfejlesztő gyakorlatok vízben 

Állóképességet fejlesztő gyakorlatok vízben 

Ízületi mozgékonyságot fejlesztő gyakorlatok vízben  

Koordinációs képességfejlesztő gyakorlatok vízben 

A tartáshibák megjelenési formái 

Tartáshibák megelőzését és korrekcióját célzó vízi gyakorlatok 
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Légzésfunkciót fejlesztő vízi gyakorlatok  

Pihentető, relaxációs gyakorlatok vízben 

Társas gyakorlatok vízben 

Vízi játékok kis- és mélyvízben 

A fitness úszás fogalma, sajátosságai 

Az egyes úszásnemek helyes technikai végrehajtása  

Zenés aquafitness óratípusok  

Kórosan elhízottak vízi mozgásprogramjai  

Megváltozott fizikai képességű egyének vízi mozgásprogramjai  

Időskorúak vízi mozgásprogramjai  

Gyermekfoglalkozások vízben 

 

3.3.2. A vízi foglalkozások módszertana  31 óra 

A víz, mint a vízi foglalkozások eszköze 

A víz szervezetre gyakorolt hatása 

A víz tulajdonságai  

Súrlódás, viszkozitás, turbulencia 

A hőmérséklet jelentősége (víz, levegő) 

A mozgástörvények érvényesülése a vízben 

A sekély víz sajátosságai 

A mélyvíz sajátosságai 

A kültéri medence sajátosságai 

A medence sajátosságai (mélysége, lejtése, alja) 

A medence tulajdonságainak jelentősége a vízi foglalkozások tervezésében  

Uszodai egészségtan 

Jellemző balesetek, sérülések a vízi foglalkozásokon 

A balesetek megelőzésére vonatkozó szabályok, módszerek 

Vízből mentés az uszodában 

A vízből mentés sajátosságai nyílt vizeken 

Elsősegélynyújtási feladatok  

A vízi gyakorlatok tervezésének szempontjai  

A vízi foglalkozások célcsoportjai  

A vízi foglalkozások szerkezeti felépítése 

A vízi gimnasztikai gyakorlatok variálása és kombinálása 

Gyakorlatok leírása és ábrázolása 

A vízi foglalkozások vezetésének módszertana  

Foglalkoztatási formák a vízi foglalkozásokon 

A mélyvízi foglalkozások sajátosságai  

A fitness úszás edzésmódszertana 

Speciális képességfejlesztés fitness úszás módosított változataival  

A vízi játékok alkalmazási lehetőségei  

Foglalkozási tervek készítése 

Vízi foglalkozások szervezése  

Vízi foglakozások marketingje  

Eszközök beszerzése 

Szakmai kompetenciák és kompetenciahatárok  

Továbbképzési irányok 

 

10335-16 Csoportos fitness órák megnevezésű szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 
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4. 10335-16 Csoportos fitness órák elmélet tantárgy 31 óra 

 
31 óra 

1 ó /hét 

 

4.1. A tantárgy tanításának célja 

A csoportos fitness órák elmélete tantárgy tanításának célja, hogy a tanulók 

megismerkedjenek a fitness szektorra jellemző óratípusokkal, azok mozgásanyagával, a 

csoportos óravezetés elméleti és módszertani sajátosságaival. Kiemelt cél, hogy a 

megszerzett ismeretek birtokában a tanulók képesek legyenek az új irányzatok lényegének 

meghatározására, rendszertani besorolására. A tananyag elsajátításával a tanulók legyenek 

képesek a vendégek egyéni igényeknek megfelelő óratípus ajánlására és a fittségi 

programok népszerűsítésére. 

 

4.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A testnevelés és sport tantárgyon belül: a torna jellegű és táncos mozgásformák, valamint 

az egészségkultúra-prevenció tematikai egységekhez kapcsolható, azokra építhető szakmai 

tartalmak.  

A biológia-egészségtan tantárgyon belül: az emberi test és a szervezet anyagforgalma 

tematikai egységekhez kapcsolható, azokra építhető szakmai tartalmak. 

 

4.3. Témakörök 

4.3.1. A csoportos órák módszertana 31 óra 

A csoportos fitness órák rendszertana 

Az alapóra jellemzői és felépítése 

Az állóképesség-fejlesztő órák jellemzői, fajtái  

Alakformáló órák jellemzői és fajtái  

A táncos fitness órák jellemzői és fajtái  

Gerinctréning a csoportos fitness programokban  

Stretching a csoportos fitness programokban  

Csoportos fitness órák súlyzókkal  

Csoportos fitness órák rugalmas ellenállásokkal  

Csoportos fitness órák kis és nagy labdákkal  

Csoportos fitness órák speciális eszközökkel  

 Zenés csoportos köredzés az aerobik termekben  

Csoportos funkcionális tréning  

Trendi óratípusok 

Zeneelméleti alapismeretek (hang, ritmika) 

A fitness órán alkalmazható zenék fajtái és sajátosságai   

Ritmikai gyakorlatok  

A csoportos fitness órák szerkezete, felépítése 

Az egyes órarészek sajátosságai  

Az egyes órarészek és a zenei tempó kapcsolata  

Az alapóra mozgásanyaga  

A helyes testtartás és légzéstechnika  

A gyakorlatok összekapcsolása 

A terhelési intenzitás változtatásának módszerei  

Az óravezetés technikája 
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Szóbeli utasítások  

Non verbális cueing: kézjelek, hangjelek, testbeszéd 

Motiváció  

Hibajavítás  

Sérülések megelőzése  

A sikeres óravezető személyisége, stílusa 

 

 

 

 

 

10336-12 Fitness termi kondicionálás megnevezésű szakmai 

követelménymodul tantárgyai, témakörei 

 

5. 10336-12 Fitness termi kondicionálás elmélet tantárgy 62 óra 

 
62 óra 

2 ó /hét 
 

 

5.1. A tantárgy tanításának célja 

A fitness termi kondicionálás elmélet tantárgy tanításának célja, hogy a tanulók 

megismerjék az alakformálás élettani, anatómiai hátterét, a testformálásra vonatkozó 

edzéselveket, edzésmódszereket és edzéseszközöket. A tanulók ismerjék az egyes izmok és 

izomcsoportok fejlesztését célzó adekvát gyakorlatokat. A tanulók legyenek képesek 

célorientált edzőtermi edzésprogramok összeállítására és az edzések szakszerű 

felügyeletére. 

 

5.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A testnevelés és sport tantárgyon belül: az egészségkultúra-prevenció tematikai egységhez 

kapcsolható, azokra építhető szakmai tartalmak.  

A biológia-egészségtan tantárgyon belül: az emberi test és a szervezet anyagforgalma 

tematikai egységekhez kapcsolható, azokra építhető szakmai tartalmak. 

 

5.3. Témakörök 

5.3.1. A testformálás elmélete  31 óra 

A test és alakformáló módszerek fejlődése  

Az erőfejlesztés eszközei  

Testalkati tipológiák 

Testösszetétel, test-zsír arány   

Az ideális testtömeg kiszámításnak módszerei  

Elhízottság és soványság  

Arányosság, szimmetria  

Az erőfejlesztés élettani háttere 

Az edzőtermi erőfejlesztő edzés sajátosságai 

Az erőfejlesztő eszközök és gépek típusai 

A kar- és a vállizmok részletes funkcionális anatómiája  

A mellizmok részletes funkcionális anatómiája 

A hátizmok részletes funkcionális anatómiája 



 

 866. 

Az alsó végtag izmainak részletes funkcionális anatómiája 

A hasizmok részletes funkcionális anatómiája  

Az aerob edzés szerepe a testformálásban 

Pulzuskontrollált edzések   

Az edzéscélokat támogató táplálkozás 

A táplálék-kiegészítők szerepe az alakformálásban 

 

5.3.2. Edzéstervezés, edzésvezetés 31 óra 

 

Alapfogalmak (ellenállások, ismétlések, sorozatok, pihenőidő, alap és izolációs 

gyakorlatok) 

Edzéselvek  

Edzésmódszerek (sorozattípusok) 

A kliens testalkatának vizsgálata és meghatározása  

A testalkat és az edzés összefüggései  

A fittségi állapot felmérése és meghatározása  

Az edzés jellegéhez kapcsolódó speciális bemelegítés  

Az edzésvezetés módszertana (kommunikáció, etika, motiválás)  

Kezdő edzések tervezése 

Középhaladó edzések tervezése  

Haladó edzések tervezése  

Tömegnövelő edzések tervezése  

Formába hozó, tónusfokozó, definiáló edzések tervezése  

Az edzőtermi állóképességfejlesztő edzés sajátosságai 

A kardiogépek fajtái   

A stretching módszertana  

Pihenés és regeneráció 

A testformálás életkori specifikumai  

A női testformálás sajátosságai  

A segítségadás módszertana  

Balesetmegelőzési és higiénés szabályok az edzőteremben 

Jellemző edzőtermi sérülések és azok első ellátása 

 

 

10337-16 Ügyfélszolgálat a fitness-wellness létesítményekben megnevezésű 

szakmai követelménymodul tantárgyai, témakörei 
 

6. 10337-16 Ügyfélszolgálat elmélet tantárgy 93 óra 

 
93 óra 

3 ó /hét 

 

6.1. A tantárgy tanításának célja 

Az ügyfélszolgálat elmélet tantárgy tanításának célja, hogy a tanulók megismerjék a fitness 

és wellness létesítmények üzemeltetési szabályait, a forgalmazott termékek sajátosságait és 

azok szakszerű értékesítésének módszereit. A tantárgy segítséget nyújt a vendégek 

igényeinek feltárásához, valamint a vásárlói szükségletek megfelelő színvonalú 

kielégítéséhez. A tanulók képessé válnak az asszisztensi munkakör interakciós 

helyzeteinek hatékony megoldására. 
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6.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Az informatika tantárgy számos tematikai egységéhez kapcsolhatók, azokra építhetők az 

ügyfélszolgálat elmélet tantárgy témakörei.  

 

6.3. Témakörök 

6.3.1. Létesítményüzemeltetés 31 óra 

A fitness klubokra vonatkozó közegészségügyi szabályok  

 A wellness létesítményekre vonatkozó közegészségügyi szabályok  

A létesítmények működésével kapcsolatos munkavédelmi előírások és szabályzatok  

A létesítmények üzemeltetésével kapcsolatos tűzvédelmi előírások, szabályzatok   

A szolárium-használat szabályai 

A fitness és wellness létesítmények házirendje  

Környezettudatos megoldások a létesítmény működtetésében  

A létesítmény mikroklímája (levegő, zaj, hőmérséklet, fény, tisztaság stb.) 

A létesítmény esztétikája, dekorációk 

A fitness és wellness létesítményekre jellemző marketing tevékenység 

 

6.3.2. Alkalmazott kommunikáció 31 óra 

A fitness-wellness asszisztens pozitív személyiségjellemzői  

Az ügyfélkezelési szituációk (köszönés, megszólítás, bemutatkozás, érdeklődés, 

szabályok és feltételek ismertetése, telefonálás stb.) kulturált formái 

Megjelenés-kultúra a fitness –wellness létesítményekben (öltözködés, hajviselet, 

ékszerek, smink, illatok stb.)  

Az első benyomás fontossága, hatáskeltés  

Interakciós helyzetek és hatékony megoldások  

Befolyásolás, meggyőzés és asszertivitás a kommunikációs folyamatokban 

Társalgási stílusok  

Hangerő, mosoly, humor  

A kommunikáció zavarai 

Vitakultúra  

A konfliktus értelmezése, formái, konfliktusjelek, konfliktuskezelés 

Nonverbális üzenetek értelmezése és küldése  

A vendég-elégedettség mérése és fokozása 

 

6.3.3. Ügyvitel, értékesítés 31 óra 

A fitness-wellness asszisztens munkaköri kompetenciái  

A munkakörrel kapcsolatos jogi ismeretek (munkajog, felelősségi szabályok, 

szavatosság stb.) 

A létesítmény működtetésével kapcsolatos adminisztratív feladatok (iratkezelés, 

nyilvántartások, elszámolások stb.)  

Adatvédelmi szabályok  

Pénzkezelési szabályok 

Értékesítési szituációk a fitness és wellness létesítményekben  

A forgalmazott termékek fajtái, típusai, lényeges minőségi jellemzői  

Vásárlói típusok és magatartásformák 

Vásárlási motívumok 

Szükségletek feltárása  

A vásárlás, mint döntési folyamat   

Vásárlásösztönzés 
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Hatékony személyes eladási módszerek  

Az értékesítési tevékenységgel szemben támasztott etikai követelmények 

Az újdonság szerepe  

A termékek bemutatásának, kihelyezésének, csomagolásának technikái, azok hatása a 

vásárlókra 

Árlapok és ártáblák készítése, kihelyezése 

A beszerzési, raktározási, értékesítési folyamatokhoz kapcsolódó adminisztrációs 

feladatok 

Fitness termi büfészolgáltatás, mint a vendéglátás egy sajátos formája  

Az engedélyezett élelmiszerek tárolására, készítésére vonatkozó speciális szabályok  

Kínálás és kiszolgálás 

Vendégpanasz kezelése 

Fogyasztóvédelmi alapismeretek 

A kereskedelmi törvény fogyasztóvédelmi rendelkezései 

Szavatosságra és jótállásra vonatkozó tudnivalók 

 

 

 

10338-12  Speciális óratípusok és foglalkozásformák megnevezésű szakmai 

követelménymodul tantárgyai, témakörei 

7. 10338-12  Speciális óratípusok elmélet tantárgy 15,5 óra 

 
15,5 óra 

0,5 ó /hét 

 

7.1. A tantárgy tanításának célja 

A speciális óratípusok tantárgy tanításának célja, hogy a tanulók elsajátítsák a speciális 

fittségi programok tervezéséhez és vezetéséhez szükséges elméleti ismereteket. A tanulók 

megismerik a gyermekkor és az időskor testi, lelki, szociális jellemzőit, az alternatív 

mozgásformák élettani és filozófiai hátterét. 

 

7.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A testnevelés és sport tantárgyon belül: az egészségkultúra-prevenció tematikai egységhez 

kapcsolható, azokra építhető szakmai tartalmak.  

A biológia-egészségtan tantárgyon belül: az emberi test és a szervezet anyagforgalma 

tematikai egységekhez kapcsolható, azokra építhető szakmai tartalmak. 

 

7.3. Témakörök 

7.3.1. Speciális fittségi programok 15,5 óra 

A gyermekkor szakaszai  

Szervrendszerek fejlődése óvodáskorban (3-6 éves kor között) 

Az óvodáskor terhelésélettani jellemzői  

Az óvodáskor fejlődéslélektani sajátosságai 

Motoros képességek fejlesztése óvodáskorban  

Mozgástanulás, mozgástanítás óvodáskorban  

A sportfoglalkozások fajtái óvodáskorban  

Sportfoglalkozások szervezése óvodásoknak  
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Az óvodások sportfoglalkozásainak felépítése, gyakorlatanyaga 

Mozgásos játékok fajtái 

A gimnasztika mozgásrendszerének alkalmazása az óvodáskorban  

Az óvodás sportfoglalkozások vezetésének módszertana  

Szervrendszerek fejlődése kisiskoláskorban (6-10 éves kor között) 

A kisiskoláskor terhelésélettani jellemzői  

A kisiskoláskor fejlődéslélektani sajátosságai 

Motoros képességek fejlesztése kisiskoláskorban  

Mozgástanulás, mozgástanítás kisiskoláskorban  

A sportfoglalkozások fajtái kisiskoláskorban  

Sportfoglalkozások szervezése kisiskolásoknak  

A kisiskolások sportfoglalkozásainak felépítése, gyakorlatanyaga  

A kisiskolás sportfoglalkozások vezetésének módszertana  

Balesetmegelőzés a gyermeksport foglalkozásokon  

Elsősegélynyújtás a gyermekbaleseteknél  

Élettani, lelki és szociális változások időskorban  

Az időskor terhelésélettani specifikumai  

A cso A zenés-csoportos teremkerékpár órák felépítése és mozgásanyaga  

A táncos fitnesstermi óratípusok fajtái és sajátosságai  

Küzdősport és harcművészeti mozgásformákra épülő fitness óratípusok fajtái és 

sajátosságai  

A pilates-módszer lényege, az egyes pilates irányzatok specifikumai   

Jóga tradíció alapjai, jógairányzatok  

A jóga mozgásanyagának felhasználása a fitness programokban portos szenior órák 

felépítése és mozgásanyaga 

 

 

 

 

GYAKORLAT: 

 

10334-12  Aqua tréning megnevezésű szakmai követelménymodul tantárgyai, 

témakörei 

 

Aqua tréning gyakorlat tantárgy 124 óra 

 
124 óra 

4 ó /hét 

 

7.4. A tantárgy tanításának célja 

Az aquatréning gyakorlat tantárgy tanításának célja, hogy a tanulók megismerjék a vízi 

mozgásformák és a képességfejlesztő eszközök hatásait, elsajátítsák a gyakorlatok helyes 

végrehajtási technikáit. A tanulók hatékonyan alkalmazzák a vízi játékok és a fitness úszás 

által nyújtott fejlesztési lehetőségeket. A tantárgy készítse fel a tanulókat a különböző 

gyakorlatok célirányos, szakszerű alkalmazására, nyújtson segítséget a speciális 

igényekhez igazodó, személyre szabott vízi fittségi programok összeállításában, továbbá 

tegye képessé a tanulókat a megszerzett tudás kreatív továbbfejlesztésére. 

 

7.5. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
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A testnevelés és sport tantárgyon belül: az úszás és úszó jellegű feladatok tematikai 

egységhez kapcsolható, azokra építhető szakmai tartalmak. 

 

7.6. Témakörök 

7.6.1. Vízi gimnasztika 62 óra 

Természetes mozgások kisvizes környezetben  

Természetes mozgások mélyvizes környezetben  

Vízben végrehajtható szabadgyakorlati alapformájú gyakorlatok  

Erőfejlesztő gimnasztikai gyakorlatok vízben 

Állóképességet fejlesztő gimnasztikai gyakorlatok vízben 

Ízületi mozgékonyságot fejlesztő gimnasztikai gyakorlatok vízben  

Koordinációs képességfejlesztő gimnasztikai gyakorlatok vízben 

Tartáshibák megelőzését és korrekcióját célzó gimnasztikai gyakorlatok vízben 

Mobilizációs gyakorlatok vízben 

Légzésfunkciót fejlesztő vízi gimnasztikai gyakorlatok  

Társas gimnasztikai gyakorlatok vízben 

Súlyzós gimnasztikai gyakorlatok vízben  

Labdás gimnasztikai gyakorlatok vízben  

Az úszó cső („nudli‖) alkalmazási lehetőségei a vízi gimnasztikában  

A rugalmas szalagok alkalmazási lehetőségei a vízi gimnasztikában 

A karika alkalmazási lehetőségei a vízi gimnasztikában 

A step-pad alkalmazási lehetőségei a vízi gimnasztikában  

Pihentető, relaxációs gyakorlatok vízben 

Zenés gimnasztika kisvízben 

 

7.6.2. Speciális vízi foglalkozások 62 óra 

Táncos gyakorlatok, koreográfiák kisvízben 

Zenés aquafitness óratípusok  

Az egyes úszásnemek helyes technikai végrehajtása  

Fittségi edzés úszással   

A tartáshibák megelőzése és korrekciója úszással 

Légzésfejlesztés úszással 

Koordinációfejlesztés úszással 

Játékos gyakorlatok vízben járás közben 

Kondicionális képességek fejlesztése vízi játékokkal 

Speciális fejlesztési feladatok vízi játékokkal (légzésfejlesztés, koordinációfejlesztés, 

figyelemfejlesztés) 

Egyéni, sor- és váltóversenyek kisvizes foglalkozásokon 

Fogó- és labdajátékok 

A sportjátékok adaptációja vízi foglalkozásokon 

Mélyvizes játékok  

Komplex vízi foglalkozások gyermekeknek  

Komplex vízi foglalkozások időskorúaknak  

Komplex vízi foglalkozások túlsúlyosoknak 

Megváltozott fizikai képességű egyének vízi mozgásprogramjai  

Baleset-megelőzés a vízi foglalkozásokon 

A vízből mentés gyakorlata 

 

 

10335-16 Csoportos fitness órák 
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Csoportos fitness órák gyakorlat tantárgy 186 óra 

 
186 óra 

6 ó /hét 

 

7.7. A tantárgy tanításának célja 

A csoportos fitness órák gyakorlata tantárgy tanításának célja, hogy a tanulók elsajátítsák 

az egyes óratípusok jellemző gyakorlatanyagát, váljanak képessé a különböző irányzatokra 

jellemző gyakorlatsorok, koreográfiák összeállítására és oktatására. A gyakorlati órák 

fejlesztik a tanulók motorikus készségeit, megfelelő alapot nyújtva a gyakorlatok helyes 

technikai kivitelezésére és bemutatására. 

 

7.8. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A testnevelés és sport tantárgyon belül: a torna jellegű és táncos mozgásformák, valamint 

az egészségkultúra-prevenció tematikai egységekhez kapcsolható, azokra építhető szakmai 

tartalmak.  

A biológia-egészségtan tantárgyon belül: az emberi test és a szervezet anyagforgalma 

tematikai egységekhez kapcsolható, azokra építhető szakmai tartalmak. 

 

7.9. Témakörök 

7.9.1. Alapóra 62 óra 

Az ütemérzék fejlesztése  

Zenei fázisok érzékeltetése 

Kitüntetett zenei ütemek érzékeltetése 

A zenei ütemek és a mozgás összekapcsolása  

Az egyes órarészeknek megfelelő BPM számú zenék felismerése, kiválasztása  

Technikai alapképzés: testtartás, légzéstechnika, talajfogás 

A low impact elemek ütemezése és helyes technikai végrehajtása  

A low impact elemek variálása  

A karmunka variációk és kombinációk 

Az alaplépések és a karmunka összekapcsolása 

Az intenzitásskála felépítése  

Harangterhelés  

A bemelegítés szakaszai és gyakorlatai  

A high impact elemek ütemezése és helyes technikai végrehajtása  

A high impact elemek variálása  

A high impact elemek és a karmunka összekapcsolása 

Pulzusmérés, edzészóna a gyakorlatban  

A kar, a váll és mellkas izmait erősítő, illetve nyújtó gyakorlatok  

A hátizmokat erősítő, illetve nyújtó gyakorlatok  

A hasizmokat erősítő, illetve nyújtó gyakorlatok 

Az alsó végtag és a csípő izmait erősítő, illetve nyújtó gyakorlatok 

Erősítő gyakorlatláncok készítése  

Szóbeli utasítások és a számolás gyakorlása 

Kézjelek, hangjelek, testbeszéd alkalmazása  

Motiválás a gyakorlatban  

Hibajavítás a gyakorlatban  

Az óravégi levezetés, nyújtás szakaszai és gyakorlatai 
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7.9.2. Speciális órák 124 óra 

Az állóképesség-fejlesztő órák mozgásanyaga és módszertani sajátosságai 

Az eszköz nélküli alakformáló órák mozgásanyaga és módszertani sajátosságai  

Az alakformáló órák új irányzatai   

A gerinctréning mozgásanyaga és módszertani sajátosságai  

A stretching óra felépítése, mozgásanyaga és módszertani sajátosságai  

Kézi súlyzóval végzett gyakorlatok fajtái és módszertani sajátosságai  

Kétkezes súlyzóval végzett gyakorlatok fajtái és módszertani sajátosságai  

Rugalmas ellenállásokkal végzett gyakorlatok fajtái és módszertani sajátosságai 

Kislabdával végzett gyakorlatok fajtái és módszertani sajátosságai 

Óriás labdákkal végzett gyakorlatok fajtái és módszertani sajátosságai 

Az eszközös órák új irányzatai  

A köredzések fajtái, gyakorlatai és módszertani sajátosságai  

Csoportos funkcionális tréning 

Trendi óratípusok 

 

10336-1210336-12 Fitness termi kondicionálás 

  
8. Fitness termi kondicionálás gyakorlat tantárgy 93 óra 

 
93 óra 

3 ó /hét 

 

8.1. A tantárgy tanításának célja 

A fitness termi kondicionálás gyakorlat tantárgy tanításának célja, hogy a tanulók képessé 

váljanak az edzőtermi gyakorlatok helyes technikai végrehajtására és a sérülések 

megelőzésére. A tanulók legyenek képesek a kardio programok és az erőfejlesztő edzések 

szakszerű felügyeletére. 

 

8.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A testnevelés és sport tantárgyon belül: az egészségkultúra-prevenció tematikai egységhez 

kapcsolható, azokra építhető szakmai tartalmak.  

A biológia-egészségtan tantárgyon belül: az emberi test és a szervezet anyagforgalma 

tematikai egységekhez kapcsolható, azokra építhető szakmai tartalmak. 

 

8.3. Témakörök 

8.3.1. Erőfejlesztés 62 óra 

A kar és a váll izmainak edzése saját testtel  

A kar és a váll izmainak edzése szabad súlyokkal  

A kar és a váll izmainak edzése gépeken 

A kar és a váll izmainak nyújtása  

A mellizmok edzése saját testtel 

A mellizmok edzése szabad súlyokkal  

A mellizmok edzése gépeken 

A mellizmok nyújtása   

A hátizmok edzése saját testtel  

A hátizmok edzése szabad súlyokkal  

A hátizmok edzése gépeken  

A hátizmok nyújtása  
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Az alsó végtag izmainak edzése saját testtel 

Az alsó végtag izmainak edzése szabad súlyokkal  

Az alsó végtag izmainak edzése gépeken  

Az alsó végtag izmainak nyújtása  

A hasizmok edzése saját testtel, szabad súlyokkal és gépeken 

A hasizmok edzése saját testtel, szabad súlyokkal és gépeken 

A hasizmok edzése saját testtel, szabad súlyokkal és gépeken 

 A hasizmok nyújtása 

A kezdő edzések gyakorlata  

A középhaladó edzések gyakorlata  

A haladó edzések gyakorlata   

A tömegnövelő edzések gyakorlata  

A formába hozó, tónusfokozó, definiáló edzések gyakorlata 

A segítségadás gyakorlata 

 

8.3.2. Kardiotréning 31 óra 

Az állóképességi szint (az aerob fittség) felmérésének edzőtermi módszerei   

Edzéscélok kijelölése  

A megfelelő pulzus-célzóna meghatározása  

A kardio edzés felépítése 

A futópad használatának szabályai  

Kardio edzésprogramok futópadon  

Az ellipszistréner használatának szabályai  

Kardio edzésprogramok ellipszistréneren   

Az evezőgép használatának szabályai  

Kardio edzésprogramok evezőgépen    

 A lépcsőzőgép használatának szabályai  

Kardio edzésprogramok lépcsőzőgépen   

A kerékpár-ergométer használatának szabályai  

Kardio edzésprogramok kerékpár-ergométeren 

 

10337-16 Ügyfélszolgálat a fitness-wellness létesítményekben 

 
Ügyfélszolgálat gyakorlat tantárgy 93 óra 

 
93 óra 

3 ó /hét 

 

8.4. A tantárgy tanításának célja 

Az ügyfélszolgálat gyakorlat tantárgy tanításának célja, hogy a tanulók a képzés során 

elsajátított ismereteket, jártasságokat, képességeket a fitness-wellness asszisztensi 

munkához hasonló, valós szituációkban, konkrét feladatok megoldásával gyakorolják, 

továbbá, hogy saját élményként tapasztalják meg a wellness szolgáltatások hatásait, 

azokról hiteles tájékoztatást tudjanak adni a vendégeknek. 

 

8.5. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Az informatika tantárgy számos tematikai egységéhez kapcsolhatók, azokra építhetők az 

ügyfélszolgálat gyakorlat tantárgy témakörei. 
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8.6. Témakörök 

8.6.1. Wellness szolgáltatások 31 óra 

A wellness értelmezési keretei és fogalmi meghatározásai  

A wellness teória összetevői és alapelvei  

A wellness turizmus sajátosságai   

A hazai wellness szállodákra vonatkozó minősítési követelmények 

A wellness ipar szakemberei  

A medencék típusai  

A szaunák fajtái, típusai és hatásai  

Szauna-technika 

Masszázs-típusok 

A masszázs tárgyi feltételei 

Balneo- és hidroterápiás szolgáltatások 

A wellness részlegekben alkalmazott komplementer egészségfejlesztő módszerek  

A wellness részlegekben alkalmazott arc- és testszépészeti eljárások 

 

8.6.2. Az asszisztens munkaköre 62 óra 

A létesítmény működési rendjének (a vendégekre és a dolgozókra vonatkozó 

szabályoknak) megismerése  

Szabályok betartása és betartatása  

A létesítmény termékkínálatának megismerése 

Termékek értékesítése, a vendégek kiszolgálása  

A létesítmény szolgáltatáskínálatának megismerése 

A létesítményben dolgozó szakemberek és munkaköreinek megismerése   

Vendégek tájékoztatása, információnyújtás   

Kommunikációs helyzetek gyakorlása  

A létesítmény infrastruktúrájának megismerése  

A létesítmény üzemeltetésével kapcsolatos részfeladatok megoldása  

A létesítmény adminisztrációs rendszerének megismerése  

Adminisztratív feladatok ellátása 

Számítástechnikai és irodatechnikai eszközök alkalmazása   

A létesítmény pénzkezelési szabályainak megismerése  

Pénzkezelési feladatok ellátása 

 

 

10338-12 Speciális óratípusok és foglalkozásformák 

 
Speciális óratípusok gyakorlat tantárgy 124 óra 

 
124 óra 

4 ó /hét 

 

8.7. A tantárgy tanításának célja 

A speciális óratípusok gyakorlat tantárgy tanításának célja, hogy a tanulók képessé 

váljanak a követelményrendszerben szereplő foglalkozásformák szakszerű levezetésére, az 

óra jellegének megfelelő mozgásformák helyes kivitelezésére, a hibák kijavítására, a 

motiváció fenntartására, és a fittségi program rekreációs hatásának megteremtésére. 

 

8.8. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
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A testnevelés és sport tantárgyon belül: az egészségkultúra-prevenció tematikai egységhez 

kapcsolható, azokra építhető szakmai tartalmak.  

A biológia-egészségtan tantárgyon belül: az emberi test és a szervezet anyagforgalma 

tematikai egységekhez kapcsolható, azokra építhető szakmai tartalmak. 

 

8.9. Témakörök 

8.9.1. Gyermek és szenior foglalkozások 52 óra 

Általános bemelegítés a gimnasztika mozgásanyagával óvodáskorban, 

kisiskoláskorban, időskorban  

Koordinációs és kondicionális képességek fejlesztése szabadgyakorlati alapformájú 

gyakorlatokkal óvodáskorban, kisiskoláskorban, időskorban   

Motoros képességek fejlesztése különböző eszközökkel (lufi, labda, zsámoly, karika, 

babzsák, bordásfal, ugrókötél, pad, instabil eszközök, óriáslabda, rugalmas 

ellenállások, stb.) óvodáskorban, kisiskoláskorban, időskorban 

Motoros képességek fejlesztése játékokkal (utánzó játékok, fogójátékok, dobójátékok, 

sor- és váltóversenyek, stb.) óvodás- és kisiskoláskorban  

Tartásjavító gerinctorna az életkori sajátosságoknak megfelelően  

Aerobik jellegű óra (órarész) az életkori sajátosságoknak megfelelően 

Táncos mozgáselemek alkalmazása az életkor-specifikus foglalkozásokon 

 

8.9.2. Egyéb óratípusok 72 óra 

Zenés-csoportos teremkerékpár órák  

Táncos fitness órák  

Küzdősportos és harcművészeti mozgásformákra épülő fitness órák  

Talajon végzett, csoportos pilates gyakorlatok  

Jóga-alapelemeket tartalmazó fitness órák  

/Minden óratípus esetében: a stílusra jellemző bemelegítő, a fő részt tartalmazó és 

levezető gyakorlatok összeállítása, a mozgáselemek helyes technikai végrehajtása, 

óravezetés gyakorlása: utasítások, számolás, hibajavítás, motiválás/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖSSZEFÜGGŐ SZAKMAI GYAKORLAT 

 

II. Két évfolyamos oktatás közismereti képzés nélkül 

1. évfolyamot követően 160 óra 

 

Az 1. évfolyamot követő szakmai gyakorlat szakmai tartalma: 

Edzéslátogatások:  

Részvétel saját mozgásformája edzésprogramjában, saját edző irányításával. 

Saját mozgásformájában más helyszíneken (más egyesületben, klubban, településen és 

más edző irányításával) tartott edzések látogatása.  

Kezdő és haladó fittségi edzésprogramok megtekintése. 

Szakmai rendezvények, workshopok látogatása. 
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Más mozgásformák edzésprogramjainak és versenyeinek megtekintése.  

(Minden esetben a gyakorlatvezető határozza meg a látogatások részletes feladatait.) 

Motoros képességfejlesztés: 

Általános és speciális erőfejlesztés.  

Gyorsaság fejlesztése. 

Állóképesség fejlesztése. 

Az ízületi mozgékonyság fejlesztése. 

Koordinációs képességek fejlesztése. 

(Valamennyi fejlesztő módszer elsajátítása konkrét gyakorlatok és edzésprogramok 

végrehajtása útján történik a szakmai tartalom részletes kifejtése.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diószegi Sámuel Baptista Szakgimnázium és Szakközépiskola 
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ELADÓ 

SZAKKÉPESÍTÉS 

 

OKJ SZÁM: 34 341 01  

 

H E L Y I     P R O G R A M J A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készült: 

 

a szakképzési kerettantervekről szóló 30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelet alapján 

 

 

 

 

 

Debrecen 2016. 

 

 

 

 

I. A szakképzés jogi háttere 

A szakképzési kerettanterv 

– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 

– a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény, 

 

valamint 

– az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának 

eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Kormányrendelet, 
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– az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 

217/2012. (VIII. 9.) Kormányrendelet, 

– a(z) 34 341 01 számú, ELADÓ megnevezésű szakképesítés szakmai és 

vizsgakövetelményeit tartalmazó rendelet  

alapján készült. 

 

II. A szakképesítés alapadatai 

 

A szakképesítés azonosító száma: 34 341 01  

Szakképesítés megnevezése: Eladó 

A szakmacsoport száma és megnevezése: 17. Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció 

Ágazati besorolás száma és megnevezése: XXVI. Kereskedelem 

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 3 év 

Elméleti képzési idő aránya: 30% 

Gyakorlati képzési idő aránya: 70% 

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:  

– 3 évfolyamos képzés esetén: a 9. évfolyamot követően 140 óra, a 10. évfolyamot 

követően 140 óra;  

– 2 évfolyamos képzés esetén: az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra 

 

III. A szakképzésbe történő belépés feltételei 

 

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség 

 vagy iskolai végzettség hiányában: — 

Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető a szakképesítés szakmai és 

vizsgakövetelményeit kiadó rendelet 3. számú mellékletében, a 17. Kereskedelem-marketing, 

üzleti adminisztráció szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában 

Szakmai előképzettség: — 

Előírt gyakorlat: — 

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek 

Pályaalkalmassági követelmények: — 

 

IV. A szakképzés szervezésének feltételei 

 

Személyi feltételek 

A szakmai elméleti és gyakorlati képzésben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

törvény és a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény előírásainak megfelelő 

végzettséggel rendelkező pedagógus és egyéb szakember vehet részt.  

Ezen túl az alábbi tantárgyak oktatására az alábbi végzettséggel rendelkező szakember 

alkalmazható: 

 

Tantárgy Szakképesítés/Szakképzettség 

- - 

- - 

 

Tárgyi feltételek 

A szakmai képzés lebonyolításához szükséges eszközök és felszerelések felsorolását a 

szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (szvk) tartalmazza, melynek további részletei az 

alábbiak: Nincs. 
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Ajánlás a szakmai képzés lebonyolításához szükséges további eszközökre és felszerelésekre: 

Nincs. 

 

V. A szakképesítés óraterve nappali rendszerű oktatásra 

 

A szakközépiskolai képzésben a heti és éves szakmai óraszámok: 

 

évfolyam 

heti óraszám 

szabadsáv 

nélkül 

éves óraszám 

szabadsáv 

nélkül 

heti óraszám 

szabadsávval 

éves óraszám 

szabadsávval 

9. évfolyam 14,5 óra/hét 522 óra/év 17 óra/hét 612 óra/év 

Ögy  140  140 

10. évfolyam 23 óra/hét 828 óra/év 25 óra/hét 900 óra/év 

Ögy  140  140 

11. évfolyam 23 óra/hét 713 óra/év 25,5 óra/hét 791 óra/év 

Összesen: 2343 óra  2853 óra 

 

évfolyam 

heti óraszám 

szabadsáv 

nélkül 

éves óraszám 

szabadsáv 

nélkül 

heti óraszám 

szabadsávval 

éves óraszám 

szabadsávval 

1. évfolyam 31,5 óra/hét 1134 óra/év 35 óra/hét 1260 óra/év 

Ögy.  160 óra  160 óra 

2. évfolyam 31,5 óra/hét 977 óra/év 35 óra/hét 1085 óra/év 

Összesen: 2271 óra  2505 óra 
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A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként 

 

  

Szakközépiskolai képzés közismereti oktatással 
Szakközépiskolai képzés 

közismereti oktatás nélkül 

1/9. évfolyam 2/10. évfolyam 
3/11. 

évfolyam 
1. évfolyam 2. évfolyam 

heti óraszám 
ögy 

heti óraszám 
ögy 

heti óraszám heti óraszám 
ögy 

heti óraszám 

e gy e gy e gy e gy e gy 

A fő szakképesítésre 

vonatkozóan: 

Összesen 
6,5 

+1,5 

8 

+1 
140 

7 

+1 

16 

+1 
140 

7,5 

+1,5 

15,5 

+1 

11,0 

+1,5 

20,5 

+2 
160 

11 

+1,5 

20,5 

+2 

Összesen 
14,5 

+2,5 

23,0 

+2 

23,0 

+2,5 

31,5 

+3,5 

31,5 

+3,5 

11499-12 

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

11497-12 

Foglalkoztatás I. 
Foglalkoztatás I.             2   2         

11992-16 

 Kereskedelmi ismeretek 

Kereskedelmi ismeretek 3     2     
1 

+1 
  

3,5 

+0,5 
    3,5   

Kereskedelmi gyakorlat   
6 

+0,5 
    15     

13,5 

+0,5 
  

17,5 

+1 
    

17,5 

+1 

10027-16 

 A ruházati cikkek és a vegyes 

iparcikkek forgalmazása 

Ruházati és vegyes iparcikk 

áruismeret 

2 

+0,5 
                    

2 

+0,5 
  

10028-16  

Az élelmiszerek és vegyi áruk 

forgalmazása 
Élelmiszer- és vegyi áruismeret 

1 

+1 
    

2 

+1 
    1,5   

2 

+1 
    

2,5 

+0,5 
  

10029-16 

 A műszaki cikkek 

forgalmazása 
Műszaki cikk áruismeret       2,5     

1,5 

+0,5 
  2     

2 

+0,5 
  

11691-16 

Eladástan 

Eladástan 0,5     0,5     1   1     1   

Eladási gyakorlat   
2 

+0,5 
    

1 

+1 
    

2 

+0,5 
  

3 

+1 
    

3 

+1 
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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 MODULOK FELOSZTÁSA ÉVFOLYAMOK SZERINT 
 

 

 

 

1/9. évfolyam 

 

11992-16 Kereskedelmi ismeretek /Kereskedelmi ismeretek 

1. Kereskedelmi ismeretek tantárgy  3 ó/hét ö: 108 óra 

1.1. A tantárgy tanításának célja 

A Kereskedelmi ismeretek tantárgy tanításának célja, hogy a tanulók megismerjék az 

árurendszereket, a minőségbiztosítás és minőségtanúsítás elméleti teendőit. Ismerjék és 

tartsák be a baleset-, munka-, tűzvédelmi, környezetvédelmi szabályokat. A tanulók 

legyenek képesek előkészíteni a raktárt áruátvételre, átvenni az árut, gondoskodni 

megóvásáról, leltárt készíteni, és előkészíteni az árut értékesítésre. Legyenek képesek 

értékesíteni az árukat, betartva a pénzelszámolási/pénzkezelési és a fogyasztóvédelmi 

szabályokat, valamint üzemeltetni az értékesítés során használt gépeket, eszközöket. 

 

1.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

— 

 

1.3. Témakörök 

1.3.1. Áruforgalom     36 óra 

A kereskedelem tevékenység jellemzése, szerepe, tagozódása. 

A nagykereskedelem tevékenysége, formái. 

A kiskereskedelem tevékenysége, formái. 

Az áruforgalomi folyamat elemei. 

Árubeszerzés. 

A beszerzés helye, szerepe az áruforgalomban. 

A beszerzés fogalma, folyamata (a beszerzendő áruk mennyiségének és összetételének 

meghatározása, a szállító partnerek kiválasztása, az áruk megrendelése, az áruk 

átvétele, a beszerzett áruk ellenértékének kiegyenlítése). 

Az áruátvétel célja, lebonyolításának hatása az egység eredményességére, mozzanatai 

(áruátvétel előkészítése, lebonyolítása, adminisztrációs feladatok), áruátvétel 

bizonylatai. 

Teendő hibás teljesítés esetén. 

A visszáru és a visszaszállítandó göngyölegek előkészítése. 

Az áruk raktári elhelyezése és tárolása az állagvédelem, az áttekinthetőség, a 

hozzáférhetőség, a kedvező helykihasználás, a vagyon-, tűz-, balesetvédelmi és a 

közegészségügyi szabályok betartásával. 

Tárolási rendszerek (statikus és dinamikus) és tárolási módok (tömb és soros, 

állványos és állvány nélküli tárolás). 

Árumozgató gépek, eszközök. 

1.3.2. Jogszabályok alkalmazása 56 óra 

Munka- baleset- és tűzvédelem: 

A munkavédelem fogalomrendszere, szabályozása. 
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A biztonságos munkavégzés feltételei: munkáltató kötelezettségei, felelőssége, a 

munkavállaló kötelességei. 

Munkahelyek kialakításának alapvető szabályai: közlekedő utakra, árutárolásra 

vonatkozó szabályok, előírások, jelölések. Az üzlet tisztántartásával kapcsolatos 

higiéniai, kémiai biztonsági előírások. 

A munkavégzés általános személyi és szervezési feltételei: munka alkalmassági 

vizsgálatra, oktatásra, munka- és védőruházatra vonatkozó előírások. 

Veszélyforrások, és kockázati tényezők a munkahelyen:  

Kézi- és gépi anyagmozgatásra vonatkozó szabályok.   

Helyes és helytelen munkaruha-, lábbeli-, ékszer használat.  

Anyagmozgató gépek fajtái, használati szabályai.  

Zsámolyokra, fellépőkre, létrákra vonatkozó használati szabályok.  

Kések, szikék, ollók használati szabályai. 

Gépek, berendezések használati szabályai (szeletelő-, aprító gépek, csomagoló gépek). 

A balesetek, munkabalesetek és foglalkozási megbetegedések meghatározása. 

A munkabalesetek kivizsgálása, bejelentése, adminisztrációja. 

Tűzvédelmi szabályok: 

Tűz és égésvédelmi alapfogalmak. 

Tűzvédelmi szabályzat. 

Tűzveszélyességi osztályba sorolás. 

Tűzoltó készülékekre vonatkozó szabályok: töltőanyagai, elhelyezésük és annak 

jelölése, címkéjük adattartalma, hitelesítésük.  

A tűz feltételei. 

Tűzriadó terv tartalma. 

A tűz jelzése, oltása. 

Tűzoltó készülékek használata. 

Tűzoltási út, kiürítési útvonal. 

Veszélyforrások: raktározásra-, villamos és világító berendezésekre, (dohányzásra) 

vonatkozó szabályok. 

 

Fogyasztóvédelem: 

Fogyasztóvédelemmel kapcsolatos jogszabályok.  

Fogyasztóvédelem intézményrendszere. 

Alapfogalmak: fogyasztó, vállalkozás, forgalmazó, tudatos fogyasztó, termék és 

szolgáltatás, eladási ár és egységár, online adásvételi és szolgáltatási szerződés. 

A fogyasztókat megillető alapjogok. 

Biztonságos termék: Termékfelelősség, minőségi bizonyítvány. 

Minőség tanúsítás formái:  

Minőséget meghatározó tényezők, minőségi osztályok, minőség objektív és szubjektív 

jellemzői. 

Szabvány, szabványosítás szerepe, szabványok csoportosítása, magyar- és nemzetközi 

szabványok. 

Minőségtanúsítás eszközei: 

Megkülönböztető minőségi jelek, minőségi bizonyítvány, műszaki leírás, használati 

kezelési útmutató, CE megfelelőségi jelölés. 

Termékcímke adattartalma. 

Fogyasztói ár feltüntetésére vonatkozó előírások.  

Csomagolásra vonatkozó előírások. 

Gyermek- és fiatalkorúak védelmét szolgáló előírások. 
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Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok. 

Szavatosság, szavatossági idők, kellékszavatosság. 

Jótállás, kiterjesztett jótállás, jótállási jegy. 

Fogyasztói panaszok kezelése, ügyfélszolgálat.  

Vásárlók könyve vezetése. 

Békéltető testület. 

Hatósági ellenőrzés: Kereskedelmi egységek ellenőrzését végző hatóságok. 

Ellenőrzés módszerei, határozatai, jogkövetkezmények. 

Kereskedelmi törvény fogyasztóvédelmi rendelkezései: 

Méret, súly, használhatóság ellenőrzése. 

Üzlet nyitva tartásáról szóló tájékoztatás. 

Bolt nyitása, nyitva tartása, működési engedély. 

Üzlethelyiségen kívüli és távollevők közötti ügyletekhez (e-kereskedelemhez) 

kapcsolódó fogyasztóvédelmi előírások. 

 

Általános áruismeret: 

Az áru, áruismeret fogalma. 

Árurendszerek jelentősége, hagyományos és kód típusú árurendszerek. 

A kódolás fogalma, kódok fajtái. 

Vonalkódok fajtái: egydimenziós, kétdimenziós  

EAN (GTIN) kód bevezetése, felépítése EAN13, EAN8, EAN5. 

EPOS rendszer felépítése, előnyei, hátrányai. 

Csomagolás fogalma, funkciói. 

A csomagolás anyagai, jellemzői, előnyös és hátrányos tulajdonságai. 

Csomagolóeszközök fajtái, alkalmazásuk. 

Csomagolóeszközökön feltüntetett áruvédelmi, és veszélyességi jelölések fajtái, 

értelmezése.  

Hulladékkezelési szabályok: Reverz logisztika (csomagolóeszközök összegyűjtése, 

környezetvédelem). 

1.3.3. Pénztár- és pénzkezelés, bizonylatkitöltés 16 óra 

Pénztár- és pénzkezelés 

Pénztárgépek fajtái, szerepe a kereskedelemben. 

Pénztárgépekkel kapcsolatos előírások, követelmények. 

A pénztárnyitás feladatai. 

Az ellenérték elszámolásának mozzanatai, szabályai. 

A vásárlási tételek rögzítésének módjai, szabályai. 

A készpénzt átvételére vonatkozó szabályok. 

Készpénzkímélő eszközök fajtái, elfogadásuk, kezelésük szabályai. 

Utalványokkal, kuponokkal, bankkártyával, hitelkártyával történő fizetés feltételei, 

szabályai. 

Euroval történő fizetés szabályai. 

A pénzvisszaadás szabályai. 

Nyugtaadási kötelezettség. 

A bizonylat és a visszajáró pénz átadásának szabályai. 

Gépi nyugta adattartalma. 

Gépi/ kézi készpénzfizetési számla adattartalma, példányok kezelése. 

Pénztárzárás feladatai. 

A készpénz-, és készpénzkímélő eszközök szortírozása, számbavétele. 

Pénztáros elszámoltatása. 
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A pénzfeladás és bizonylatai. 

 

Bizonylatkitöltés  

Bizonylatkezelés a kereskedelmi egységekben. 

Bizonylat fogalma. 

Bizonylati elv, bizonylati rend, bizonylati fegyelem. 

Bizonylatok csoportosítása: 

Készítési helyük szerint (külső bizonylatok, belső bizonylatok). 

Szigorú számadású kötelezettség alá vont bizonylatok. 

Szigorú számadású nyomtatványok beszerzése, nyilvántartása. 

A bizonylatok kiállításával kapcsolatos szabályok (alaki és tartalmi kellékei). 

Bizonylatok javításának szabályai. 

Áruforgalom bizonylatai. (árumegrendelés, szállítólevél, boltközi szállítólevél, 

visszáru jegyzék, mezőgazdasági termékfelvásárlás, jótállási jegy, pénzforgalom 

bizonylatai. 

Értékesítés bizonylatai (nyugta, pénztári nyugta, készpénzfizetési számla, számla, 

árucsere utalvány,). 

 

10027-16 A ruházati cikkek és a vegyes iparcikkek forgalmazása / Ruházati és vegyes 

iparcikk áruismeret 

2. Ruházati és vegyes iparcikk áruismeret tantárgy 2 + 0,5 ó/hét 72 + 18 óra (90 óra)  

2.1. A tantárgy tanításának célja 

A Ruházati áruismeret oktatásának alapvető célja, hogy a tanulók biztonsággal 

eligazodjanak a textilipari és a konfekcióipari termékek jellemzői között, legyenek képesek 

csoportosítani azokat és elméleti tájékoztatást nyújtani a vevőknek. A vegyes iparcikkek 

esetében a csoportosításon és a jellemzőkön túlmenően ismerjék a minőségi 

követelményeket és a hozzájuk tartozó felhasználói tapasztalatokat.  

Mindkét árucsoportnál legyenek képesek az elmélethez szorosan kapcsolódó olyan 

gyakorlati tudnivalókat elsajátítani, amelyek a mindennapi munkában sűrűn előfordulnak: 

mélyítik az ismeretanyagot; lehetővé teszik a fogyasztó-centrikus szemlélet kialakítását a 

képességek szintjén; mintát adnak a mindennapi munkában adódó feladatok megoldására, 

a minőség értékelésére, az árujellegnek, az előírásoknak megfelelő mennyiségi és minőségi 

árumegóvásra. 

2.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Alapvető biológiai ismeretek. 

2.3. Témakörök 

2.3.1. Ruházati áruismeret I. 12 + 9 óra (21 óra) 

A ruházati kereskedelem árucsoportjai. 

Ruházati termékekhez használt legfontosabb természetes- és mesterséges eredetű 

szálasanyagok fajtái és fő tulajdonságai. 

Natur és bio alapanyagok jelentősége, jelölése, ajánlása. 

Valódi- és műbőrök fajtái, felületük, kezelésük. 

A kötött-hurkolt, és szövött gyártástechnológiák felismerése. 

A két fő gyártástechnológia és a késztermékek használati, viselési tulajdonságainak 

kapcsolata. 

A textíliák címkézése, kezelési-, használati útmutató jelképei és értelmezése. 

2.3.2. Ruházati áruismeret II.  35 + 9 óra (44 óra) 

Női-, férfi-, gyermek alsóruházati konfekció áruk típusai, fazonjai, méretezésük. 
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Női, férfi, gyermek felsőruházati konfekció áruk típusai, fazonjai, méretezésük. 

Sportruházati áruk típusai, méretezése. 

Csecsemő ruházati termékek választéka, bébi kelengye részei, bébi áruk méretezése   

A divatáruk és öltözék kiegészítők fajtái, ajánlásuknál figyelembe vett szempontok. 

Lábbeli áruk, csoportosítása, fajtái, méretezésük, kezelésük, forgalmazásuk jellemzői.  

Vevőtájékoztató jelképek.   

Darabáruként- és méterben forgalmazott szőnyegek fajtái, méretei.  

A szőnyegek felülete, hátoldal kiképzése.  

Különleges kikészítésű szőnyegek és jellemzői, jelölésük. 

A szőnyegek felhasználására vonatkozó piktogramok értelmezése. 

A szőnyegek használati, kezelési útmutatója, tisztítószerei. 

A szőnyegek tárolásának szabályai. 

A függönyök, alapanyagai, csoportosításuk szempontjai, fajtái.  

Különleges kikészítésű függönyök jellemzői, jelölésük.  

A függönyök használati, kezelési útmutatója, tisztítószerei. 

Paplanok, párnák típusai, különleges kikészítésű termékek és jelölésük. 

Takarók felhasználási lehetőségei, fajtái, méretei, kezelésük. 

Konfekcionált ágyneműk típusai, garnitúrák fajtái, darabszáma, mérete. 

Háztartási fehéráruk: asztalneműk, konyharuhák, törlőruhák, konyhagarnitúrák, 

törölközők, fürdőlepedők. 

A ruházati termékekhez kapcsolódó szolgáltatások. 

2.3.3. Vegyes iparcikkek áruismerete 25 óra 

Játékok áruismerete: 

A játékszerek felosztása korcsoport és alapanyagaik szerint.  

A játékszerekkel szemben támasztott követelmények.  

A játékszereken található jelölések, piktogramok értelmezése. 

Kemping áruk csoportosítása, fajtái, felhasználása.  

Papír-, írószer áruismeret: 

Papírfajták főbb csoportjai felhasználás szerint.  

Írószerek, rajzszerek, iskolai és irodai felszerelési cikkek. 

Sportáruk áruismerete: labda-, vízi-, küzdő- és erősportok, téli- és szabadidősportok 

eszközei. 

Az iskolai testnevelés sportfelszerelései, minőségi és biztonsági követelményei. 

Háztartási edényáruk ismerete: 

Háztartási edényáruk csoportosítása funkció és alapanyag szerint.   

Edényárukhoz kapcsolódó kísérő okmányok, tájékoztató címkék. 

Háztartási főző- és sütőedények, tálaló edények, evő- és tálalóeszközök, egyéb 

konyhatechnikai eszközök.  

Korszerű főző- és sütőedényekkel szemben támasztott követelmények. 

 

10028-16 Az élelmiszerek és vegyi áruk forgalmazása /Élelmiszer- és vegyi áruismeret 

3. Élelmiszer- és vegyi áruismeret tantárgy 1 +1 ó/hét 36 + 36 óra (72 óra) 

3.1. A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy elméleti oktatásának alapvető célja, hogy a tanulók elsajátítsák az élelmiszerek 

jellemzőit, minőségi követelményeit, legyenek képesek csoportosítani azokat. Ismerjék az 

élelmiszerbiztonsági lánc folyamatait, tartsák be az élelmiszerbiztonsági előírásokat és 

tudják vezetni a kapcsolódó nyilvántartásokat. Legyenek képesek a vegyi áruk minőségi 

csoportosítására jellemzői alapján, legyenek tisztában a tárolási követelményekkel. 
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Mindkét árucsoportnál legyenek képesek az elmélethez szorosan kapcsolódó olyan 

gyakorlati tudnivalókat elsajátítani, amelyek a mindennapi munkában sűrűn előfordulnak: 

mélyítik az ismeretanyagot; lehetővé teszik a fogyasztó-centrikus szemlélet kialakítását a 

képességek szintjén; mintát adnak a mindennapi munkában adódó feladatok megoldására, 

a minőség értékelésére, az árujellegnek, az előírásoknak megfelelő mennyiségi és minőségi 

árumegóvásra. 

 

3.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Az általános iskolai tanulás során a biológia tantárgy keretében elsajátított tudásanyag. 

3.3. Témakörök 

3.3.1. Élelmiszer áruismeret I. 36 + 36 óra (72 óra) 

Az élelmiszerek, jellemzői, forgalmazásuk feltétele. 

Az élelmiszereket felépítő anyagok: a víz, az alaptápanyagok, a védőtápanyagok, 

adalékanyagok. Az élelmiszerbiztonsági rendszer kialakítása a kereskedelmi 

egységekben.  

Az élelmiszerbiztonsági rendszer kialakítása a kereskedelmi egységekben.  

A HACCP lényege, élelmiszerbiztonsági, higiéniai követelmények. 

Élelmiszerérzékenység fajtái, ajánlható termékek és jelölésük. 

Az élelmiszer-fogyasztás jellemzői: korszerű élelmiszerek, hungarikumok, 

táplálkozási irányzatok, különleges táplálkozási célú élelmiszerek (gyermek, diétás, 

reform, stb.). 

Az élelmiszerek tartósítása. 

Az élelmiszerek romlása, élvezeti, biológiai és a tápértékének csökkenése. 

A gabonafélék jellemzése és fajtái. 

A gabonaszem táplálkozástani jelentősége. 

A gabonafélék feldolgozása. 

Malomipari termékek. 

Őrlemények, hántolt termékek, egyéb eljárással készült termékek. 

Sütő- és tésztaipari termékek. 

Kenyér. 

Kenyér minősége. 

Kenyér fajtái. 

Sütőipari fehértermékek. 

Száraztészták. 

Száraztészták csoportosítása, jellemzése, minősége. 

 

11691-16 Eladástan /Eladástan 

4. Eladástan tantárgy 0,5 ó/hét 18 óra 

4.1. A tantárgy tanításának célja 

Az Eladástan tantárgy célja, hogy a tanulók elméletben megismerjék a vásárlói típusokat, a 

velük szembeni helyes eladói magatartást. Az eladóval szemben támasztott követelmények 

mellett a testbeszéd jelentőségét és az eladási technikát is megismerik. A tanulók legyenek 

képesek úgy értékesíteni az árukat, hogy az eladási folyamat elméleti anyagát alkalmazzák 

magyar és idegen nyelven. 

4.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

— 

 

4.3. Témakörök 
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4.3.1. Eladási ismeretek 18  óra 

A vásárlás pszichológiai tényezői. 

Az eladás jelentősége a gazdaságban. 

A vásárlás indítékai.  

A vásárlási indítékok megismerése a vásárlási döntés folyamata. 

A vásárlói típusok, vásárlói magatartások. 

Magatartás szerinti vevőtípusok, és jellemzőik. 

Különböző nemű és életkorú vevőtípusok. 

Az eladó: 

Az eladóval szemben támasztott követelmények. 

Szakmai viszonyulás. 

Szaktudás. 

Magatartás, viselkedés. 

Megjelenés. 

Testbeszéd. 

Nyelvi kifejezőerő. 

Az eladás technikája: 

Érintkezési szakasz: 

A vevők fogadása, a vásárlói igények megismerése. 

A köszöntés formái, kultúrája. 

A szükséglet felmérése. 

A meggyőzés szakasza: 

Benyomáskeltés, hozzáállás, viszonyulás. 

Az áruk szakszerű bemutatása, áruajánlás, érveléstechnika gyakorlata. 

Kérdezéstechnikai alapok. 

A folyamatok egyes fázisainak észlelése, az elfogadás/elutasítás felismerése. 

A kifogások kezelése. 

Kiegészítő áruajánlás. 

Záró szakasz:  

Erősítő hatás. 

Számlakiállítás. 

Csomagolás. 

Fizetés. 

Búcsúzás. 

Személytelen árubemutatás.  

A vásárlás ösztönzés eszközei. 

 

 

 

 

Gyakorlat 

 

 

11992-16 Kereskedelmi ismeretek /Kereskedelmi gyakorlat 

1. Kereskedelmi gyakorlat tantárgy 6 + 0,5 ó/hét 216 + 18 óra (234 óra) 

1.1. A tantárgy tanításának célja 
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A kereskedelmi gyakorlat tantárgy oktatásának célja, hogy a tanulók működő, valóságos üzleti 

környezetben alkalmazhassák az elméletből elsajátított ismereteket. A tanulók megismerik az 

áruforgalmi folyamat elemeit, az árubeszerzés gyakorlati folyamatát, a készletezéssel és 

értékesítéssel kapcsolatos gyakorlati teendőket. Megismerik a kereskedelemi egység működéséhez 

kapcsolódó szabályokat, a pénztár elszámolási feladatokat, és a kereskedelemben használatos 

bizonylatokat töltenek ki. 

 

1.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
— 

 

1.3. Témakörök 

1.3.1. Áruforgalom gyakorlata 72 óra 

Az áruforgalmi folyamat elemeinek megismerése. 

Az árubeszerzés folyamatának megismerése. 

A beszerzendő áruk mennyiségének és összetételének meghatározása után javaslatot 

tesz a vezetőnek. 

A megrendelés módjait és dokumentumait megismeri és alkalmazza. 

Áruátvételhez szükséges eszközök előkészítése (göngyölegbontó, árumozgató 

eszközök, mérő-, számlálóeszközök, PDA, íróeszköz, bizonylat). 

A visszáru és a visszaszállítandó göngyölegek előkészítése (bizonylatolása, csomagba 

rendezése, csomagolása). 

Az áruk mennyiségi és minőségi átvétele (mennyiségi és minőségi átvétel 

szempontjai). Az áruhoz előírás szerint csatolandó dokumentumok megléte, 

szabályszerűsége. 

Teendő mennyiségi és/vagy minőségi eltérés esetén. 

Az áruátvétel igazolása, kifogások intézése. 

Készletezés. 

A beérkezett áruk készletre vétele. 

Az áruk szakszerű elhelyezése a raktárban.  

Az áruk szakszerű elhelyezése az eladótérben. 

Az áru minőségének és a mennyiségének megóvása. 

A készletnyilvántartás módszerei, eszközei.  

1.3.2. Jogszabályok alkalmazásának gyakorlata 36 óra 

Munka-, baleset-, és tűzvédelem sajátosságai a gyakorlati képzőhelyen. 

Fogyasztóvédelem gyakorlata: 

Fogyasztóvédelem intézményrendszere. 

Minőség tanúsítás formái:  

Minőséget meghatározó tényezők, minőségi osztályok, minőség objektív és szubjektív 

jellemzői. 

Minőségtanúsítás eszközei: 

Megkülönböztető minőségi jelek, minőségi bizonyítvány, műszaki leírás, használati 

kezelési útmutató, CE megfelelőségi jelölés. 

Termékcímke adattartalma. 

Csomagolásra vonatkozó előírások. 

Gyermek- és fiatalkorúak védelmét szolgáló előírások. 

Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok. 

Szavatosság, szavatossági idők, kellékszavatosság. 

Jótállás, kiterjesztett jótállás, jótállási jegy. 
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Fogyasztói panaszok kezelése, ügyfélszolgálat. 

Vásárlók könyve vezetése. 

Békéltető testület. 

Kereskedelmi törvény fogyasztóvédelmi rendelkezései: 

Méret, súly, használhatóság ellenőrzése. 

Üzlet nyitva tartásáról szóló tájékoztatás. 

Bolt nyitása, nyitva tartása, működési engedély. 

Általános áruismeret gyakorlata: 

Vonalkódok fajtái: egydimenziós, kétdimenziós.  

EAN (GTIN) kód felépítése  EAN13, EAN8, EAN5. 

Az élelmiszerbiztonsági rendszer kialakítása a kereskedelmi egységekben. 

Hulladékkezelési szabályok: csomagolóeszközök összegyűjtése, környezetvédelem. 

1.3.3. Pénztár- és pénzkezelés gyakorlata 36 + 9 óra (45 óra) 

A pénztáros feladatai, pénzkezelésre, pénzelszámolásra vonatkozó szabályok. 

A pénztárgépek használatának szabályai. 

Pénztárgép, Pénztárrendszer, Pénztárterminál (POS rendszer). 

Egytételes eladás, többtételes eladás. 

Részösszegző feladata. 

Törlés (azonnali, utólagos). 

Fizetési módok (készpénzzel, utalvánnyal, valutával, bankkártyával, vegyesen). 

Egyszerűsített (készpénzes) számla készítése.  

Nyugta-, számlaadási kötelezettség. 

Ellenérték elszámolásának technikája. 

A készpénz átvételére vonatkozó szabályok. 

Euroval történő fizetés szabályai. 

Jelentések (X jelentés - napközben, Z jelentés - zárás). 

Pénztáros elszámoltatása. 

Pénztárnyitás, pénztárzárás. 

A pénztárosra vonatkozó viselkedési szabályok (pénztáros és vevő kapcsolata). 

1.3.4. Bizonylatkitöltés gyakorlata 72 + 9 óra (81 óra) 

Áruforgalom bizonylatainak szabályszerű kitöltése és kezelése. 

Árumegrendelés kézzel és/vagy géppel. 

Szállítólevél (tartalma, bizonylat kitöltése, kézzel és/vagy géppel). 

Visszáru jóváírás bizonylat, visszáru számla (tartalma, kitöltése). 

Jótállási jegy kitöltése. 

Árucsere utalvány.  

Készpénzfizetési számla (tartalma, bizonylat kitöltése, kézzel és/vagy géppel). 

Számla (tartalma, bizonylat kitöltése, kézzel és/vagy géppel). 

Nyugta (tartalma, kitöltése). 

Pénztárjelentés, Pénztárelszámolás (tartalma, készítése). (Kiadási-, bevételi 

pénztárbizonylat, üvegvisszaváltó jegy, címletjegyzék.) 

Készletnyilvántartás, leltározás bizonylatai. 

Árváltozás bizonylata. 

Jegyzőkönyvek (szállítói, vásárlói minőségi kifogás,  

jegyzőkönyv lopás esetén  stb.). 

Leltárfelvételi ív, leltárösszesítő. 

A kereskedelemben használatos levélfajták: árajánlat, megrendelés, reklamáció. 

 

11691-16 Eladástan /Eladási gyakorlat 
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2. Eladási gyakorlat tantárgy 2 + 0,5 ó/hét 72 + 18 óra (90 óra) 

2.1. A tantárgy tanításának célja 

Az Eladási gyakorlat tantárgy célja, hogy a tanulók az eladóval szemben támasztott 

követelményeknek megfelelően viselkedjenek. Gyakorolják az eladási folyamatot a 

vásárlóval folytatott kommunikáció során magyarul és idegen nyelven. Az érveléstechnikát 

szakszerűen alkalmazzák, figyelembe véve a vevőtípusokat.  

Információk nyújtásával segítik az eladást, a konfliktus helyzeteket jól kezelik. 

 

2.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

— 

 

2.3. Témakörök 

2.3.1. Az eladó személyisége 36 óra 

Az eladó megjelenése az üzletben.  

Az eladó magatartása a gyakorlatban. (illemszabályok).  

Beszédstílus (szókincs, hangnem, hangerő) helyes alkalmazása. 

Alkalmazza a helyes testbeszédet.  

A vevőtípusok felismerése (határozott, határozatlan vevő stb.). 

Az egyes vevőtípusokkal szembeni helyes viselkedés. 

Megfelelő viselkedés a vevőkkel szemben életkor és nem szerint. ( A nőkkel, 

férfiakkal, gyerekekkel, idősekkel szembeni viselkedés). 

2.3.2. Az eladási folyamat gyakorlása 36 + 18 óra (54 óra) 

Bemutatja a vásárló udvarias köszöntési formáit. 

Megszólítja a vevőt, vásárlási szándéka felől érdeklődik. 

Felismeri a visszatérő vevőket, törzsvásárlókat és kiemelt figyelmet fordít rájuk. 

Megjelenéstől függetlenül minden vásárlónak megadja a tiszteletet és udvarias 

kiszolgálásban részesíti. 

Felkelti a vásárló érdeklődését. 

Alkalmazza a meggyőzésen alapuló eladói magatartás szemléletét, és módszereit. 

Ösztönzi a vásárlást, a vásárló érdeklődésének megfelelően árut ajánl. 

Tapintatosan érdeklődik a vevő árérzékenységéről és annak megfelelően ajánl árut. 

Felhívja a figyelmet a kiemelt ajánlatokra, akciókra, szezonális termékekre. 

Tájékoztatja a vásárlót az áruhoz kapcsolódó szolgáltatásokról, az igénybevétel 

feltételeiről. 

Kiszolgálás közben kapcsolódó áruféleségeket ajánl. 

Felhívja a figyelmet a kiemelt ajánlatokra, akciókra, szezonális termékekre. 

Meggyőző érveléstechnikával segíti a vásárlót a döntésben. 

Megfelelő kommunikációval, kérdésfeltevéssel és pozitív kisugárzással elősegíti a 

sikeres vásárlást. 

Készlethiány esetén helyettesítő terméket ajánl, vagy közbenjár az áruutánpótlás 

érdekében. 

Befejezi a kiszolgálást, udvariasan elköszön a vásárlótól. 

Segítőkész hozzáállással a fogyasztót megillető jogok szerint kezeli és intézi a 

vevőreklamációt.  

Konfliktushelyzet megoldása. 

 

Nyári gyakorlat 

Összefüggő gyakorlat 
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140 óra 

Az összefüggő nyári gyakorlat 140 óra 

Az 1/9. évfolyamot követő szakmai gyakorlat szakmai tartalma: 

Munka-, baleset-, és tűzvédelem sajátosságai a gyakorlati képzőhelyen. 

Kereskedelmi gyakorlat: 

Az áruforgalmi folyamat (beszerzés, készletezés, értékesítés.) elemeinek és a hozzá 

kapcsolódó bizonylatoknak a gyakorlatban való megismerése.  

Áruátvételhez szükséges eszközök, valamint a visszáru és a visszaszállítandó 

göngyölegek előkészítése. 

Az áruk mennyiségi és minőségi átvételét megismeri, a kapcsolódó bizonylatokat 

ellenőrzi. 

Az árukat szakszerűen elhelyezi a raktárban illetve az eladótérben.  

Árumozgató gépeket, eszközöket szabályszerűen használja. 

Leltározásban való részvétel, a hozzá kapcsolódó bizonylatok megismerése 

(leltárfelvételi ív, leltárösszesítő, jegyzőkönyv).  

Az áruk kicsomagolása és előcsomagolása, a vevők tájékoztatását szolgáló 

információk meglétének ellenőrzése. 

Az áru szakmai szempontok szerinti kihelyezése, figyelembe véve a kereskedelmi 

egység boltképét. 

Áruvédelmi címkék elhelyezése a termékeken. 

A fogyasztói ár szabályszerű feltüntetése. 

Árjelző táblák, vonalkódok készítése.  

A vevők fogadása, a vásárlói igények megismerése, az áruk bemutatása, ajánlása. 

Hulladékkezelési szabályok megismerése, betartása. 

Áruforgalom bizonylatainak szabályszerű kitöltése és kezelése: szállítólevél, 

árucsere utalvány, készpénzfizetési számla, nyugta, számla (tartalma, bizonylat 

kitöltése, kézzel és/vagy géppel). 

Eladási gyakorlat: 

Az eladó magatartása a gyakorlatban. (illemszabályok).  

Beszédstílus (szókincs, hangnem, hangerő) helyes alkalmazása. 

Alkalmazza a helyes testbeszédet.  

A vevőtípusok felismerése (határozott, határozatlan vevő stb.). 

Az egyes vevőtípusokkal szembeni helyes viselkedés. 

Az eladási folyamat gyakorlása:  

A vásárlót udvariasan köszönti. 

Megszólítja a vevőt, vásárlási szándéka felől érdeklődik. 

Felismeri a visszatérő vevőket, törzsvásárlókat és kiemelt figyelmet fordít rájuk. 

Megjelenéstől függetlenül minden vásárlónak megadja a tiszteletet és udvarias 

kiszolgálásban részesíti. 

Felkelti a vásárló érdeklődését. 

Alkalmazza a meggyőzésen alapuló eladói magatartás szemléletét, és módszereit. 

Ösztönzi a vásárlást, a vásárló érdeklődésének megfelelően árut ajánl. 

Tapintatosan érdeklődik a vevő árérzékenységéről és annak megfelelően ajánl árut. 

Felhívja a figyelmet a kiemelt ajánlatokra, akciókra, szezonális termékekre. 

Tájékoztatja a vásárlót az áruhoz kapcsolódó szolgáltatásokról, az igénybevétel 

feltételeiről. 

Kiszolgálás közben kapcsolódó áruféleségeket ajánl. 

Felhívja a figyelmet a kiemelt ajánlatokra, akciókra, szezonális termékekre. 
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Meggyőző érveléstechnikával segíti a vásárlót a döntésben. 

Készlethiány esetén helyettesítő terméket ajánl, vagy közbenjár az áruutánpótlás 

érdekében. 

Befejezi a kiszolgálást, udvariasan elköszön a vásárlótól. 

Konfliktushelyzet megoldása. 

 

 

2/10. évfolyam 

 

11992-16 Kereskedelmi ismeretek /Kereskedelmi ismeretek 

1. Kereskedelmi ismeretek tantárgy 2 ó/hét 72 óra 

1.1.1. Áruforgalom 72 óra 

Készlet fogalma, készletgazdálkodás jelentősége. 

A beérkezett áruk készletre vétele, a készletnagyság megállapítása. 

A leltár és leltározás fogalma, leltár céljai (elszámoltató leltár, vagyonmegállapító 

leltár, ellenőrző leltár, átadó-átvevő leltár, rendkívüli leltár). 

A leltározás megszervezése, a leltározás menete (előkészítése, lebonyolítása, tényleges 

készletérték megállapítása). 

A leltárhiány és leltártöbblet oka. 

Az áruk eladásra történő előkészítése: az áruk kicsomagolása, előrecsomagolása, 

árucímkék elhelyezése, fogyasztói ár feltüntetése. 

Az áruk eladótéri elhelyezése. 

Az egyes értékesítési módok – hagyományos, önkiszolgáló, önkiválasztó, minta utáni 

és egyéb bolt nélküli értékesítési formák – jellemzői, előnyei, hátrányai, alkalmazásuk, 

személyi és tárgyi feltételeik, az eladó feladatai. 

Az e-kereskedelemre vonatkozó jogszabályok. 

A web-lapok tartalmi és formai követelményei: szerződési feltételek, regisztráció. 

Web-lap, virtuális áruház gondozása, reklámozási lehetőségek.  

Az elektronikus fizetés feltételeinek kialakítása, fajtái, lebonyolítása. 

Az e-kereskedelemben kapott megrendelések feldolgozása, visszaigazolása, adatbázis 

vezetés. 

 

10028-16 Az élelmiszerek és vegyi áruk forgalmazása /Élelmiszer- és vegyi áruismeret 

2. Élelmiszer- és vegyi áruismeret tantárgy 2 + 1 ó/hét 72 + 36 óra (108 óra) 

2.1.1. Élelmiszer áruismeret II. 72 + 36 óra (108 óra) 

Természetes édesítőszerek: Cukor, Méz. 

Mesterséges édesítőszerek: 

Az édesítőszerek jelentősége. 

Édesipari áruk: 

A cukorkák, kakaó és csokoládéáruk. 

Nugátok és nugátszerű készítmények. 

Édesipari lisztes áruk, édesipari tartós sütemények. 

Gyümölcsök, zöldségáruk: 

Gyümölcsök összetétele és táplálkozástani jelentősége. 

A gyümölcsök csoportosítása.  

Hazai és egzotikus gyümölcsök jellemzői. 

A zöldségfélék összetétele és táplálkozástani jelentősége. 
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A zöldségfélék csoportosítása. 

A zöldségfélék fajtái, árujellemzői 

Ehető gombák. 

Tartósított gyümölcs- és zöldségáruk: 

Gyorsfagyasztott gyümölcs- és zöldségáruk. 

Vízelvonással, cukrozással és sózással tartósított áruk. 

Gyümölcs-zöldség konzervek. 

A tej és tejkészítmények: 

A tej összetétele és táplálkozástani jelentősége. 

Fogyasztási tejek. 

Ízesített, sűrített, savanyított tejkészítmények, zsírdús készítmények. 

Tejtermékek: 

Vajféleségek. 

Túróféleségek. 

Natúr sajtok. 

Ömlesztett sajtok. 

Húskészítmények, húskonzervek: 

Rövid ideig eltartható töltelékes áruk. 

Tartós töltelékes áruk. 

Darabos húskészítmények. 

Húskonzervek. 

A tojás. 

A tojás értékesítési jellemzői. 

A tojás minősége és a jelölések értelmezése. 

Étkezési zsírok, olajok: 

A zsiradékok összetétele és táplálkozástani jelentősége. 

A zsiradékok csoportosítása, zsírok és olajok jellemzői.  

Alkoholmentes italok. 

A, szódavíz, ásványvizek és gyógyvizek.   

Üdítőitalok, sűrítmények, gyümölcsszörpök, gyümölcs- és zöldséglevek csoportjai. 

árujellemzői.   

Az alkoholtartalmú italok: 

A borok csoportosítása Magyarország borvidékei. 

A bor, forgalmazása.   

A borok főbb típusai, árujellemzésük. 

Sörök: 

A sörök csoportosítása alapanyag és készítési mód szerint.  

A sör, forgalmazása. 

A sörök főbb típusai, árujellemzésük. 

Szeszesitalipari termékek: 

Párlatok, likőrök. 

A pálinka jellemzői, a pálinka, mint hungarikum. 

Koffeintartalmú élvezeti szerek: 

A kávéfajtái, minősége. 

Kávékivonatok, kávépótló szerek. 

A tea fajtái, minősége. 

Virágteák, ízesített teák, gyógyteák, pótteák. 

Fűszerek és ízesítőszerek: 

A fűszerek minősége, csoportosítása, forgalmazása. 
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Hazai fűszerkülönlegességek. 

Fűszerkeverékek, fűszerpótlók. 

Ízesítők, zamatosító, állományjavítók. 

 

10029-16 A műszaki cikkek forgalmazása /Műszakicikk áruismeret 

3. Műszakicikk áruismeret tantárgy  2,5 ó/hét 90 óra 

3.1. A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy elméleti oktatásának alapvető célja, hogy a tanulók ismerjék a műszaki cikkek 

széles skáláját, jellemzőit, minőségi követelményeit és ezek alapján legyenek képesek 

csoportosítani azokat. Értsék és alkalmazzák a használati útmutatókat, biztonsággal 

tudjanak felhasználói tanácsokat adni a vevőknek, azonos termékkörön belül vásárlási 

javaslatokat nyújtani. 

Az elmélethez szorosan kapcsolódó olyan gyakorlati tudnivalókat sajátítsanak el, amelyek 

a mindennapi munkában sűrűn előfordulnak: mélyítik az ismeretanyagot; lehetővé teszik a 

fogyasztó-centrikus szemlélet kialakítását a képességek szintjén; mintát adnak a 

mindennapi munkában adódó feladatok megoldására, a minőség értékelésére, az 

árujellegnek, az előírásoknak megfelelő mennyiségi és minőségi árumegóvásra. 

3.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Az általános iskolában elsajátított fizika tantárgy keretében megszerzett tudásanyag. 

3.3. Témakörök 

3.3.1. Műszaki alapismeretek, ipari tömegcikkek 30 óra 

Műszaki alapismeretek.  

Energiahordozók. 

Elektromos alapismeretek. 

Energiaosztályok. 

Érintésvédelem. 

Kötőelemek, kéziszerszámok. 

Villamos szerelési anyagok. 

Vezetékek. 

Csatlakozók, aljzatok, villák, foglalatok. 

Fényforrások. 

3.3.2. Elektromos háztartási készülékek 60 óra 

Elektromos és nem elektromos sütő- és főzőkészülékek. 

Gáztűzhelyek. 

Elektromos tűzhelyek. 

Kombinált tűzhelyek. 

Beépíthető tűzhelyek. 

Főzőlapok. 

Kontakt és sugárzó hőátadású hordozható sütők. 

Olajsütők. 

Mikrohullámú sütők. 

Légkeveréses edények. 

Elektromos fűtőkészülékek. 

Hősugárzók. 

Hőkandallók. 

Olajradiátorok. 

Klímaberendezések. 

 Elektromos kisgépek és készülékek. 
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Turmixgépek, botmixerek. 

Gyümölcscentrifugák. 

Robotgépek. 

Kávéfőzők. 

Kenyérpirítók. 

Vasalók. 

Kozmetikai készülékek. 

Hajszárítók. 

Hajformázók. 

Szőrtelenítők /borotvák, hajnyírók. 

Epilátor, I-light. 

Elektromos háztartási nagygépek. 

Hűtőgépek, fagyasztógépek. 

Mosogatógépek. 

Páraelszívók. 

Mosógépek. 

Szárítógépek. 

Porszívók. 

 

11691-16 Eladástan /Eladástan 

4. Eladástan tantárgy 0,5 ó/hét 18 óra 

4.1.1. Eladási ismeretek   18 óra 

A vásárlás pszichológiai tényezői. 

Az eladás jelentősége a gazdaságban. 

A vásárlás indítékai.  

A vásárlási indítékok megismerése a vásárlási döntés folyamata. 

A vásárlói típusok, vásárlói magatartások. 

Magatartás szerinti vevőtípusok, és jellemzőik. 

Különböző nemű és életkorú vevőtípusok. 

Az eladó: 

Az eladóval szemben támasztott követelmények. 

Szakmai viszonyulás. 

Szaktudás. 

Magatartás, viselkedés. 

Megjelenés. 

Testbeszéd. 

Nyelvi kifejezőerő. 

Az eladás technikája: 

Érintkezési szakasz: 

A vevők fogadása, a vásárlói igények megismerése. 

A köszöntés formái, kultúrája. 

A szükséglet felmérése. 

A meggyőzés szakasza: 

Benyomáskeltés, hozzáállás, viszonyulás. 

Az áruk szakszerű bemutatása, áruajánlás, érveléstechnika gyakorlata. 

Kérdezéstechnikai alapok. 

A folyamatok egyes fázisainak észlelése, az elfogadás/elutasítás felismerése. 

A kifogások kezelése. 
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Kiegészítő áruajánlás. 

Záró szakasz:  

Erősítő hatás. 

Számlakiállítás. 

Csomagolás. 

Fizetés. 

Búcsúzás. 

Személytelen árubemutatás.  

A vásárlás ösztönzés eszközei. 

 

Gyakorlat 

 

11992-16 Kereskedelmi ismeretek /Kereskedelmi gyakorlat 

1. Kereskedelmi gyakorlat tantárgy 15 ó/hét 540 óra 

1.1.1. Áruforgalom gyakorlata 360 óra 

Az áruforgalmi folyamat elemeinek megismerése. 

Az árubeszerzés folyamatának megismerése. 

A beszerzendő áruk mennyiségének és összetételének meghatározása után javaslatot 

tesz a vezetőnek. 

A megrendelés módjait és dokumentumait megismeri és alkalmazza. 

Áruátvételhez szükséges eszközök előkészítése (göngyölegbontó, árumozgató 

eszközök, mérő-, számlálóeszközök, PDA, íróeszköz, bizonylat). 

A visszáru és a visszaszállítandó göngyölegek előkészítése (bizonylatolása, csomagba 

rendezése, csomagolása). 

Az áruk mennyiségi és minőségi átvétele (mennyiségi és minőségi átvétel 

szempontjai). Az áruhoz előírás szerint csatolandó dokumentumok megléte, 

szabályszerűsége. 

Teendő mennyiségi és/vagy minőségi eltérés esetén. 

Az áruátvétel igazolása, kifogások intézése. 

Készletezés. 

A beérkezett áruk készletre vétele. 

Az áruk szakszerű elhelyezése a raktárban.  

Az áruk szakszerű elhelyezése az eladótérben. 

Az áru minőségének és a mennyiségének megóvása. 

A készletnyilvántartás módszerei, eszközei.  

Árváltozás. 

Árumozgató gépek, eszközök szabályszerű használata.  

Leltározás folyamata, a tényleges készlet felmérése, a leltáreredmény megállapítása.  

Leltározás a gyakorlatban. 

Az áruk eladásra történő előkészítése.  

Az áruk kicsomagolása és előcsomagolása, a vevők tájékoztatását szolgáló 

információk meglétének ellenőrzése.  

Az áru szakmai és kereskedelmi egység boltképéhez igazodó kihelyezése. 

Áruvédelmi címkék, eszközök fajtái és elhelyezkedésük a termékeken. 

A fogyasztói ár szabályszerű feltüntetése.(Árjelző táblák, vonalkódok készítése.) 

 Az áruk eladótéri elhelyezése, szabályai, szempontjai. 

A vevők fogadása, a vásárlói igények megismerése, az áruk bemutatása, ajánlása.  



 

 898 

Ajándék és/vagy díszcsomag készítése. 

Biztonsági és vagyonvédelmi eszközök.  

Elektronikus áruvédelmi rendszerek jellemzői, működésük, az üzlet biztonságát 

befolyásoló tényezők.  

Lopás módjai, eljárási alapelvek. 

Rendkívüli események fajtái, kezelése a gyakorlatban. 

Az e-kereskedelemre vonatkozó szabályok, 

szerződési feltételek, regisztráció. 

Web-lap, virtuális áruház felépítése, szerződési feltételek áttekintése.  

Az elektronikus fizetés feltételeinek kialakítása, az áruátvétel visszaigazolása. 

Fogyasztóvédelmi jogok biztosítása az e-kereskedelemben.  

1.1.2. Jogszabályok alkalmazásának gyakorlata 108 óra 

Munka-, baleset-, és tűzvédelem sajátosságai a gyakorlati képzőhelyen. 

Fogyasztóvédelem gyakorlata: 

Fogyasztóvédelem intézményrendszere. 

Minőség tanúsítás formái:  

Minőséget meghatározó tényezők, minőségi osztályok, minőség objektív és szubjektív 

jellemzői. 

Minőségtanúsítás eszközei: 

Megkülönböztető minőségi jelek, minőségi bizonyítvány, műszaki leírás, használati 

kezelési útmutató, CE megfelelőségi jelölés. 

Termékcímke adattartalma. 

Csomagolásra vonatkozó előírások. 

Gyermek- és fiatalkorúak védelmét szolgáló előírások. 

Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok. 

Szavatosság, szavatossági idők, kellékszavatosság. 

Jótállás, kiterjesztett jótállás, jótállási jegy. 

Fogyasztói panaszok kezelése, ügyfélszolgálat. 

Vásárlók könyve vezetése. 

Békéltető testület. 

Kereskedelmi törvény fogyasztóvédelmi rendelkezései: 

Méret, súly, használhatóság ellenőrzése. 

Üzlet nyitva tartásáról szóló tájékoztatás. 

Bolt nyitása, nyitva tartása, működési engedély. 

Általános áruismeret gyakorlata: 

Vonalkódok fajtái: egydimenziós, kétdimenziós.  

EAN (GTIN) kód felépítése  EAN13, EAN8, EAN5. 

Az élelmiszerbiztonsági rendszer kialakítása a kereskedelmi egységekben. 

Hulladékkezelési szabályok: csomagolóeszközök összegyűjtése, környezetvédelem. 

1.1.3. Bizonylatkitöltés gyakorlata 72 óra 

Áruforgalom bizonylatainak szabályszerű kitöltése és kezelése. 

Árumegrendelés kézzel és/vagy géppel. 

Szállítólevél (tartalma, bizonylat kitöltése, kézzel és/vagy géppel). 

Visszáru jóváírás bizonylat, visszáru számla (tartalma, kitöltése). 

Jótállási jegy kitöltése. 

Árucsere utalvány.  

Készpénzfizetési számla (tartalma, bizonylat kitöltése, kézzel és/vagy géppel). 

Számla (tartalma, bizonylat kitöltése, kézzel és/vagy géppel). 

Nyugta (tartalma, kitöltése). 
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Pénztárjelentés, Pénztárelszámolás (tartalma, készítése). (Kiadási-, bevételi 

pénztárbizonylat, üvegvisszaváltó jegy, címletjegyzék.) 

Készletnyilvántartás, leltározás bizonylatai. 

Árváltozás bizonylata. 

Jegyzőkönyvek (szállítói, vásárlói minőségi kifogás,  

jegyzőkönyv lopás esetén  stb.). 

Leltárfelvételi ív, leltárösszesítő. 

A kereskedelemben használatos levélfajták: árajánlat, megrendelés, reklamáció. 

 

11691-16 Eladástan /Eladási gyakorlat 

2. Eladási gyakorlat tantárgy 1 + 1 ó/hét 36 + 36 óra (72 óra) 

2.1.1. Az eladási folyamat gyakorlása 36 + 36 óra (72 óra) 

Bemutatja a vásárló udvarias köszöntési formáit. 

Megszólítja a vevőt, vásárlási szándéka felől érdeklődik. 

Felismeri a visszatérő vevőket, törzsvásárlókat és kiemelt figyelmet fordít rájuk. 

Megjelenéstől függetlenül minden vásárlónak megadja a tiszteletet és udvarias 

kiszolgálásban részesíti. 

Felkelti a vásárló érdeklődését. 

Alkalmazza a meggyőzésen alapuló eladói magatartás szemléletét, és módszereit. 

Ösztönzi a vásárlást, a vásárló érdeklődésének megfelelően árut ajánl. 

Tapintatosan érdeklődik a vevő árérzékenységéről és annak megfelelően ajánl árut. 

Felhívja a figyelmet a kiemelt ajánlatokra, akciókra, szezonális termékekre. 

Tájékoztatja a vásárlót az áruhoz kapcsolódó szolgáltatásokról, az igénybevétel 

feltételeiről. 

Kiszolgálás közben kapcsolódó áruféleségeket ajánl. 

Felhívja a figyelmet a kiemelt ajánlatokra, akciókra, szezonális termékekre. 

Meggyőző érveléstechnikával segíti a vásárlót a döntésben. 

Megfelelő kommunikációval, kérdésfeltevéssel és pozitív kisugárzással elősegíti a 

sikeres vásárlást. 

Készlethiány esetén helyettesítő terméket ajánl, vagy közbenjár az áruutánpótlás 

érdekében. 

Befejezi a kiszolgálást, udvariasan elköszön a vásárlótól. 

Segítőkész hozzáállással a fogyasztót megillető jogok szerint kezeli és intézi a 

vevőreklamációt.  

Konfliktushelyzet megoldása. 
 

Nyári gyakorlat 

Összefüggő gyakorlat 

140 óra 

Az összefüggő nyári gyakorlat 140 óra 

A 2/10. évfolyamot követő szakmai gyakorlat szakmai tartalma: 

Munka-, baleset-, és tűzvédelem sajátosságai a gyakorlati képzőhelyen. 

Kereskedelmi gyakorlat: 

Az áruforgalmi folyamat (beszerzés, készletezés, értékesítés.) elemeinek és a hozzá 

kapcsolódó bizonylatok megismerése a gyakorlatban.  
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A beszerzendő áruk mennyiségének, minőségének, összetételének meghatározása. A 

megrendelés módjai, dokumentumai a gyakorlati képzőhelyen. 

Áruátvételhez szükséges eszközök, valamint a visszáru és a visszaszállítandó 

göngyölegek előkészítése. 

Az áruk mennyiségi és minőségi átvételét megismeri, a kapcsolódó bizonylatokat 

ellenőrzi. Az áruhoz előírás szerint csatolandó dokumentumok meglétét, 

szabályszerűségét ellenőrzi. 

Az árukat szakszerűen elhelyezi a raktárban illetve az eladótérben.  

Árumozgató gépeket, eszközöket szabályszerűen használja. 

Leltározásban való részvétel, a hozzá kapcsolódó bizonylatok megismerése 

(leltárfelvételi ív, leltárösszesítő, jegyzőkönyv).  

Az áruk kicsomagolása és előcsomagolása, a vevők tájékoztatását szolgáló 

információk meglétének ellenőrzése. 

Az áru szakmai és a kereskedelmi egység boltképéhez igazodó kihelyezése. 

Áruvédelmi címkék elhelyezkedése a termékeken. 

A fogyasztói ár szabályszerű feltüntetése. 

Árjelző táblák, vonalkódok készítése.  

A vevők fogadása, a vásárlói igények megismerése, az áruk bemutatása, ajánlása. 

Hulladékkezelési szabályok megismerése, betartása. 

Áruforgalom bizonylatainak szabályszerű kitöltése és kezelése: szállítólevél, 

árucsere utalvány, készpénzfizetési számla, nyugta, számla (tartalma, bizonylat 

kitöltése, kézzel és/vagy géppel). 

Eladási gyakorlat: 

Az eladó magatartása a gyakorlatban. (illemszabályok).  

Beszédstílus (szókincs, hangnem, hangerő) helyes alkalmazása. 

Alkalmazza a helyes testbeszédet.  

A vevőtípusok felismerése (határozott, határozatlan vevő stb.). 

Az egyes vevőtípusokkal szembeni helyes viselkedés. 

Az eladási folyamat gyakorlása:  

A vásárlót udvariasan köszönti. 

Megszólítja a vevőt, vásárlási szándéka felől érdeklődik. 

Felismeri a visszatérő vevőket, törzsvásárlókat és kiemelt figyelmet fordít rájuk. 

Megjelenéstől függetlenül minden vásárlónak megadja a tiszteletet és udvarias 

kiszolgálásban részesíti. 

Felkelti a vásárló érdeklődését. 

Alkalmazza a meggyőzésen alapuló eladói magatartás szemléletét, és módszereit. 

Ösztönzi a vásárlást, a vásárló érdeklődésének megfelelően árut ajánl. Felhívja a 

figyelmet a kiemelt ajánlatokra, akciókra, szezonális termékekre. 

Tájékoztatja a vásárlót az áruhoz kapcsolódó szolgáltatásokról, az igénybevétel 

feltételeiről. 

Kiszolgálás közben kapcsolódó áruféleségeket ajánl. 

Felhívja a figyelmet a kiemelt ajánlatokra, akciókra, szezonális termékekre. 

Meggyőző érveléstechnikával segíti a vásárlót a döntésben. 

Készlethiány esetén helyettesítő terméket ajánl, vagy közbenjár az áruutánpótlás 

érdekében. 

Befejezi a kiszolgálást, udvariasan elköszön a vásárlótól. 

Konfliktushelyzet megoldása.  

Jogszabályok alkalmazása: 

Csomagolásra vonatkozó előírások. 
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Gyermek- és fiatalkorúak védelmét szolgáló előírások. 

Szavatosság, szavatossági idők, kellékszavatosság. 

Jótállás, kiterjesztett jótállás, jótállási jegy. 

Fogyasztói panaszok kezelése, ügyfélszolgálat. 

Vásárlók könyve vezetése. 

Hulladékkezelési szabályok: csomagolóeszközök összegyűjtése, környezetvédelem. 

Pénztár- és pénzkezelés gyakorlata: 

A pénztáros feladatai, pénzkezelésre, pénzelszámolásra vonatkozó szabályok. 

A pénztárgépek használatának szabályai. 

Bizonylatkitöltés: 

Szállítólevél (tartalma, bizonylat kitöltése, kézzel és/vagy géppel). 

Visszáru jóváírás bizonylat, visszáru számla (tartalma, kitöltése). 

Jótállási jegy kitöltése. 

Árucsere utalvány.  

Készpénzfizetési számla (tartalma, bizonylat kitöltése, kézzel és/vagy géppel). 

Számla (tartalma, bizonylat kitöltése, kézzel és/vagy géppel). 

Nyugta (tartalma, kitöltése). 

Pénztárjelentés, Pénztárelszámolás. 

Jegyzőkönyvek (szállítói, vásárlói minőségi kifogás. 

 

3/11. évfolyam 

 

11497-12 Foglalkoztatás I. /Foglalkoztatás I. 

1. Foglalkoztatás I. tantárgy 2 ó/hét 62 óra 

1.1. A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy tanításának célja, hogy a diákok képesek legyenek személyes és szakmai 

vonatkozást is beleértve bemutatkozni idegen nyelven. Továbbá egyszerű alapadatokat 

tartalmazó formanyomtatványt kitölteni. Illetve cél, hogy a tanuló idegen nyelvű szakmai 

irányítás mellett képes legyen eredményesen végezni a munkáját.  

Cél, hogy a rendelkezésre álló 64 tanóra egység keretén belül egyrészt egy alapvető 

nyelvtani rendszerezés történjen meg a legalapvetőbb igeidők, segédigék, illetve a 

mondatszerkesztési eljárásokhoz kapcsolódóan. Majd erre építve történjen meg az idegen 

nyelvi asszociatív memóriafejlesztés és az induktív nyelvtanulási készségfejlesztés 4 

alapvető, a mindennapi élethez kapcsolódó társalgási témakörön keresztül. Végül ezekre az 

ismertekre alapozva valósuljon meg a szakmájához kapcsolódó idegen nyelvi 

kompetenciafejlesztés. 

 

1.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Idegen nyelvek 

 

1.3. Témakörök 

1.3.1. Nyelvtani rendszerezés 1 10 óra 

A 10 óra alatt a tanulók átismétlik a 3 alapvető idősíkra (jelen, múlt, jövő) 

vonatkozó igeidőket, illetve begyakorolják azokat, hogy a munkavállaláshoz 

kapcsolódóan az állásinterjú során ne okozzon gondot sem a múltra, sem a jövőre 

vonatkozó kérdések megértése, illetve az azokra adandó egyszerű mondatokban 

történő válaszok megfogalmazása. A témakör elsajátítása révén a diák alkalmassá 
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válik a munkavégzés során az elvégzendő, illetve elvégzett feladathoz kapcsolódó a 

munkaadó által idegen nyelven feltett egyszerű, az elvégzendő munka elért 

eredményére, illetve a jövőbeli feladatokra vonatkozó kérdések megértésére, valamint 

a helyes igeidő használattal ezekre egyszerű mondatokban is képes lesz reagálni. 

A célként megfogalmazott idegen nyelvi magabiztosság csak az alapvető igeidők 

helyes és pontos használata révén fog megvalósulni. 

 

1.3.2. Nyelvtani rendszerezés 2 10 óra 

A témakör tananyagaként megfogalmazott nyelvtani egységek – a tagadás, a jelen 

idejű feltételes mód, illetve a segédigék (képesség, lehetőség, szükségesség) - 

használata révén a diák képes lesz egzaktabb módon idegen nyelven bemutatkozni 

szakmai és személyes vonatkozásban egyaránt. Egyszerű mondatokban meg tudja 

fogalmazni az állásinterjún idegen nyelven feltett kérdésekre a választ kihasználva a 3 

alapvető igeidő, a segédigék által biztosított nyelvi precizitás adta kereteket. A 

kérdésfeltevés, a szórend alapvető szabályainak elsajátítása révén alkalmassá válik 

a diák arra, hogy egy munkahelyi állásinterjún megértse a feltett kérdéseket, illetve 

esetlegesen ő maga is egyszerű tisztázó kérdéseket tudjon feltenni a munkahelyi 

meghallgatás során. 

 

1.3.3. Nyelvi készségfejlesztés 22 óra 

(Az induktív nyelvtanulási képesség és az idegen nyelvi asszociatív memória 

fejlesztése fonetikai készségfejlesztéssel kiegészítve) 

 

A 24 órás nyelvi készségfejlesztő blokk célja, hogy rendszerezze a diák idegen nyelvi 

alapszókincshez kapcsolódó ismereteit. Az induktív nyelvtanulási képességfejlesztés 

és az idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesztés 4 alapvető társalgási témakörön 

keresztül valósul meg. Az induktív nyelvtanulási képesség által egy adott idegen nyelv 

struktúráját meghatározó szabályok kikövetkeztetésére lesz alkalmas a tanuló. Ahhoz, 

hogy a diák koherensen lássa a nyelvet és ennek szellemében tudjon idegen nyelven 

reagálni, feltétlenül szükséges ennek a képességnek a minél tudatosabb fejlesztése. 

Ehhez szorosan kapcsolódik az idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesztés, ami az 

idegen nyelvű anyag megtanulásának képessége: képesség arra, hogy létrejöjjön a 

kapcsolat az ingerek (az anyanyelv szavai, kifejezése) és a válaszok (a célnyelv szavai 

és kifejezései) között. Mind a két fejlesztés hétköznapi társalgási témakörök 

elsajátítása során valósul meg.  

Az elsajátítandó témakörök: 

- személyes bemutatkozás 

- a munka világa 

- napi tevékenységek, aktivitás 

- étkezés, szállás 

Ezen a témakörön keresztül valósul meg a fonetikai dekódolási képességfejlesztés is, 

amely során a célnyelv legfontosabb fonetikai szabályaival ismerkedik meg a 

nyelvtanuló. 

 

1.3.4. Munkavállalói szókincs 20 óra 

(Munkavállalással kapcsolatos alapvető szakszókincs elsajátítása) 

A 20 órás szakmai nyelvi készségfejlesztés csak a 44 órás 3 alapozó témakör 

elsajátítása után lehetséges. Cél, hogy a témakör végére a diák egyszerű mondatokban, 

megfelelő nyelvi tartalmi koherenciával tudjon bemutatkozni kifejezetten szakmai 
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vonatkozással. A témakör tananyagának elsajátítása révén alkalmas lesz a 

munkalehetőségeket feltérképezni a célnyelvi országban. Begyakorolja az 

alapadatokat tartalmazó formanyomtatvány kitöltését. Elsajátítja azt a szakmai jellegű 

szókincset, ami alkalmassá teszi arra, hogy a munkalehetőségekről, 

munkakörülményekről tájékozódjon. A témakör tanulása során közvetlenül a 

szakmájára vonatkozó gyakran használt kifejezéseket sajátítja el. 

 

11499-12 Foglalkoztatás II./Foglalkoztatás II. 

2. Foglalkoztatás II. tantárgy 0,5 ó/hét 16 óra 

2.1. A tantárgy tanításának célja 

A tanuló általános felkészítése az álláskeresés módszereire, technikáira, valamint a 

munkavállaláshoz, munkaviszony létesítéséhez szükséges alapismeretek elsajátítására. 

 

2.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

— 

 

2.3. Témakörök 

2.3.1. Munkajogi alapismeretek 4 óra 

Munkavállaló jogai (megfelelő körülmények közötti foglalkoztatás, bérfizetés, 

költségtérítés, munkaszerződés módosítás, szabadság), kötelezettségei (megjelenés, 

rendelkezésre állás, munkavégzés, magatartási szabályok, együttműködés, 

tájékoztatás), munkavállaló felelőssége (vétkesen okozott kárért való felelősség, 

megőrzési felelősség, munkavállalói biztosíték). 

Munkajogi alapok: felek a munkajogviszonyban, munkaviszony létesítése, munkakör, 

munkaszerződés módosítása, megszűnése, megszüntetése, felmondás, végkielégítés, 

pihenőidők, szabadság. 

Foglalkoztatási formák: munkaviszony, megbízási jogviszony, vállalkozási 

jogviszony, közalkalmazotti jogviszony, közszolgálati jogviszony. 

Speciális jogviszonyok: egyszerűsített foglalkoztatás: fajtái: atipikus munkavégzési 

formák az új munka törvénykönyve szerint (távmunka, bedolgozói munkaviszony, 

munkaerő-kölcsönzés, rugalmas munkaidőben történő foglalkoztatás, egyszerűsített 

foglalkoztatás (mezőgazdasági, turisztikai idénymunka és alkalmi munka), 

önfoglalkoztatás, őstermelői jogviszony, háztartási munka, iskolaszövetkezet 

keretében végzett diákmunka, önkéntes munka. 

 

2.3.2. Munkaviszony létesítése 4 óra 

Munkaviszony létrejötte, fajtái: munkaszerződés, teljes- és részmunkaidő, határozott 

és határozatlan munkaviszony, minimálbér és garantált bérminimum, képviselet 

szabályai, elállás szabályai, próbaidő. 

Munkavállaláshoz szükséges iratok, munkaviszony megszűnésekor a munkáltató által 

kiadandó dokumentumok. 

Munkaviszony adózási, biztosítási, egészség- és nyugdíjbiztosítási összefüggései: 

munkaadó járulékfizetési kötelezettségei, munkavállaló adó- és járulékfizetési 

kötelezettségei, biztosítottként egészségbiztosítási ellátások fajtái (pénzbeli és 

természetbeli), nyugdíj és munkaviszony. 

 

2.3.3. Álláskeresés 4 óra 
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Karrierlehetőségek feltérképezése: önismeret, reális célkitűzések, helyi munkaerőpiac 

ismerete, mobilitás szerepe, képzések szerepe, foglalkoztatási támogatások ismerete. 

Motivációs levél és önéletrajz készítése: fontossága, formai és tartalmi kritériumai, 

szakmai önéletrajz fajtái: hagyományos, Europass, amerikai típusú, önéletrajzban 

szereplő email cím és fénykép megválasztása, motivációs levél felépítése. 

Álláskeresési módszerek: újsághirdetés, internetes álláskereső oldalak, személyes 

kapcsolatok, kapcsolati hálózat fontossága, EURES (Európai Foglalkoztatási Szolgálat 

az Európai Unióban történő álláskeresésben), munkaügyi szervezet segítségével 

történő álláskeresés, cégek adatbázisába történő jelentkezés, közösségi portálok 

szerepe. 

Munkaerőpiaci technikák alkalmazása: Foglalkozási Információs Tanácsadó (FIT), 

Foglalkoztatási Információs Pontok (FIP), Nemzeti Pályaorientációs Portál (NPP).  

Állásinterjú: felkészülés, megjelenés, szereplés az állásinterjún, testbeszéd szerepe. 

 

2.3.4. Munkanélküliség 4 óra 

A munkanélküli (álláskereső) jogai, kötelezettségei és lehetőségei: álláskeresőként 

történő nyilvántartásba vétel; a munkaügyi szervezettel történő együttműködési 

kötelezettség főbb kritériumai; együttműködési kötelezettség megszegésének 

szankciói; nyilvántartás szünetelése, nyilvántartásból való törlés; munkaügyi szervezet 

által nyújtott szolgáltatások, kiemelten a munkaközvetítés. 

Álláskeresési ellátások („passzív eszközök‖): álláskeresési járadék és nyugdíj előtti 

álláskeresési segély. Utazási költségtérítés.  

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás.  

Közfoglalkoztatás: közfoglalkoztatás célja, közfoglalkozatás célcsoportja, 

közfoglalkozatás főbb szabályai 

Munkaügyi szervezet: Nemzeti Foglalkoztatási Szervezet (NFSZ) felépítése, Nemzeti 

Munkaügyi Hivatal, munkaügyi központ, kirendeltség feladatai.  

Az álláskeresők részére nyújtott támogatások („aktív eszközök‖): önfoglalkoztatás 

támogatása, foglalkoztatást elősegítő támogatások (képzések, béralapú támogatások, 

mobilitási támogatások). 

Vállalkozások létrehozása és működtetése: társas vállalkozási formák, egyéni 

vállalkozás, mezőgazdasági őstermelő, nyilvántartásba vétel, működés, vállalkozás 

megszűnésének, megszüntetésének szabályai. 

A munkaerőpiac sajátosságai, NFSZ szolgáltatásai: pályaválasztási tanácsadás, 

munka- és pályatanácsadás, álláskeresési tanácsadás, álláskereső klub, pszichológiai 

tanácsadás. 

 

11992-16 Kereskedelmi ismeretek /Kereskedelmi ismeretek 

3. Kereskedelmi ismeretek tantárgy 1 +1 ó/hét 31 + 31 óra (62 óra) 

3.1.1. Áruforgalom 15 + 15 óra (30 óra) 

Árukezelési, komissiózási és expediálási feladatok lényeges elemei. 

Az áru feladása, árukövetés biztosítása, az áruátvétel visszaigazolása. 

Fogyasztóvédelmi jogok biztosítása az e-kereskedelemben. 

A kereskedelmi egységekben használatos gépek, berendezések (pénztárgépek, 

hűtőberendezések, mérlegek, szeletelő-, aprító- és csomagológépek) fajtái. 

Áru- és vagyonvédelmi eszközök fajtái, fő jellemzői.  

Elektronikus áruvédelmi rendszerek jellemzői, működésük. 

Jelzőcímkék fajtái, elhelyezésük a termékeken. 
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Az üzlet biztonságát befolyásoló tényezők. 

Lopás módjai, eljárási alapelvek. 

Rendkívüli események fajtái, kezelése. 

3.1.2. Pénztár- és pénzkezelés, bizonylatkitöltés 16 + 16 óra (32 óra) 

Pénztár- és pénzkezelés 

Pénztárgépek fajtái, szerepe a kereskedelemben. 

Pénztárgépekkel kapcsolatos előírások, követelmények. 

A pénztárnyitás feladatai. 

Az ellenérték elszámolásának mozzanatai, szabályai. 

A vásárlási tételek rögzítésének módjai, szabályai. 

A készpénzt átvételére vonatkozó szabályok. 

Készpénzkímélő eszközök fajtái, elfogadásuk, kezelésük szabályai. 

Utalványokkal, kuponokkal, bankkártyával, hitelkártyával történő fizetés feltételei, 

szabályai. 

Euroval történő fizetés szabályai. 

A pénzvisszaadás szabályai. 

Nyugtaadási kötelezettség. 

A bizonylat és a visszajáró pénz átadásának szabályai. 

Gépi nyugta adattartalma. 

Gépi/ kézi készpénzfizetési számla adattartalma, példányok kezelése. 

Pénztárzárás feladatai. 

A készpénz-, és készpénzkímélő eszközök szortírozása, számbavétele. 

Pénztáros elszámoltatása. 

A pénzfeladás és bizonylatai. 

 

Bizonylatkitöltés  

Bizonylatkezelés a kereskedelmi egységekben. 

Bizonylat fogalma. 

Bizonylati elv, bizonylati rend, bizonylati fegyelem. 

Bizonylatok csoportosítása: 

Készítési helyük szerint (külső bizonylatok, belső bizonylatok). 

Szigorú számadású kötelezettség alá vont bizonylatok. 

Szigorú számadású nyomtatványok beszerzése, nyilvántartása. 

A bizonylatok kiállításával kapcsolatos szabályok (alaki és tartalmi kellékei). 

Bizonylatok javításának szabályai. 

Áruforgalom bizonylatai. (árumegrendelés, szállítólevél, boltközi szállítólevél, 

visszáru jegyzék, mezőgazdasági termékfelvásárlás, jótállási jegy, pénzforgalom 

bizonylatai. 

Értékesítés bizonylatai (nyugta, pénztári nyugta, készpénzfizetési számla, számla, 

árucsere utalvány,). 

Pénztáros elszámolásának bizonylatai (Pénztárjelentés, Pénztárelszámolás, 

Pénztárzárás kézi/gépi, Kiadási-, bevételi pénztárbizonylat, Üvegvisszaváltó jegy, 

Címletjegyzék, Készpénzfeladási utalvány, Átutalási megbízás). 

Készletnyilvántartás, leltározás bizonylatai. 

Leltározás bizonylatai: 

Leltárfelvételi ív, árváltozási leltárív, árcsökkenés-, áremelés jelentés. 

Jegyzőkönyvek: jegyzőkönyv mennyiségi-, minőségi kifogásról (szállítói), 

jegyzőkönyv vásárlói minőségi kifogás elintézéséről. 
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Jegyzőkönyv pénztár többlet vagy hiány esetén, árueltulajdonítási jegyzőkönyv, 

selejtezési jegyzőkönyv. 

 

10028-16 Az élelmiszerek és vegyi áruk forgalmazása /Élelmiszer- és vegyi áruismeret 

4. Élelmiszer- és vegyi áruismeret tantárgy 1,5 ó/hét 47 óra 

4.1.1. Vegyi áruk ismerete 47 óra 

Vegyi-áruk csoportosítása, jellemzői, minőségi követelményei. 

A vegyi áruk csomagolása. 

A címkén található jelölések, jelképek, veszélyes anyagok, környezetkímélő, 

környezetbarát jelek. 

A szappanok és a mosás anyagai: 

Szappanok. 

Mosószerek. 

Mosási segédanyagok. 

Háztartási tisztító- és ápolószerek: 

Mosogatószerek. 

Általános tisztítószerek, lemosók. 

Súrolószerek. 

Szőnyeg- és kárpittisztító szerek. 

Ablak-, tükör-, üvegtisztítók. 

Folttisztító szerek. 

Bútorápoló szerek. 

Padlóápoló szerek. 

Fertőtlenítő-, vízkőoldó és maró hatású szerek. 

Tűzhelytisztítók. 

Testápoló és személyes higiéniát szolgáló készítmények: 

Fürdő- és tusoló készítmények. 

Testápoló tejek, emulziók. 

Kéz- és lábápoló készítmények. 

Hintőporok. 

Szőrtelenítő készítmények. 

Hajápolási készítmények. 

Fog- és szájápoló készítmények. 

Borotválkozószerek. 

Dezodorok és izzadást gátló készítmények. 

Napozószerek. 

Arcápolók, díszítőkozmetikumok és illatszerek. 

Arcápoló készítmények, krémek, kenőcsök. 

Díszítő kozmetikumok, ajakápolók, a szemkörnyék kozmetikumai. 

Illatszerek. 

Babaápolási készítmények. 

Norinbergi áruk: 

Kozmetikai kiegészítő áruk. 

Egészségügyi áruk. 

Háztartási áruk. 

 

10029-16 A műszaki cikkek forgalmazása /Műszakicikk áruismeret 

5. Műszakicikk áruismeret tantárgy 1,5 + 0,5 ó/hét 46,5 +15,5 óra (62 óra) 
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5.1.1. Műszaki alapismeretek, ipari tömegcikkek 5 óra 

Műszaki alapismeretek.  

Energiahordozók. 

Elektromos alapismeretek. 

Energiaosztályok. 

Érintésvédelem. 

Kötőelemek, kéziszerszámok. 

Villamos szerelési anyagok. 

Vezetékek. 

Csatlakozók, aljzatok, villák, foglalatok. 

Fényforrások. 

5.1.2. Elektromos háztartási készülékek 5 + 15,5 óra (20,5 óra) 

Elektromos és nem elektromos sütő- és főzőkészülékek. 

Gáztűzhelyek. 

Elektromos tűzhelyek. 

Kombinált tűzhelyek. 

Beépíthető tűzhelyek. 

Főzőlapok. 

Kontakt és sugárzó hőátadású hordozható sütők. 

Olajsütők. 

Mikrohullámú sütők. 

Légkeveréses edények. 

Elektromos fűtőkészülékek. 

Hősugárzók. 

Hőkandallók. 

Olajradiátorok. 

Klímaberendezések. 

 Elektromos kisgépek és készülékek. 

Turmixgépek, botmixerek. 

Gyümölcscentrifugák. 

Robotgépek. 

Kávéfőzők. 

Kenyérpirítók. 

Vasalók. 

Kozmetikai készülékek. 

Hajszárítók. 

Hajformázók. 

Szőrtelenítők /borotvák, hajnyírók. 

Epilátor, I-light. 

Elektromos háztartási nagygépek. 

Hűtőgépek, fagyasztógépek. 

Mosogatógépek. 

Páraelszívók. 

Mosógépek. 

Szárítógépek. 

Porszívók. 

5.1.3. Híradástechnika 36,5 óra 

Híradástechnikai készülékek. 

Hangszórók, hangdobozok. 
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Digitál hangrendszerek. 

Erősítők. 

CD lejátszók, DVD, Blu-ray, média lejátszó. 

Televízió készülékek. 

Házimozi. 

Digitális fényképezőgépek.  

Mobiltelefonok, tartozékok. 

Számítástechnikai termékek. 

A műszaki cikkek átvételére, szállítására, tárolására vonatkozó követelmények. 

Használati útmutatók értelmezése. 

A műszaki cikkek csatlakoztatása, beépítése, vevői tájékoztatás, értékesítéshez. 

kapcsolódó szolgáltatások. 

A műszaki cikkekhez kapcsolódó okmányok tartalma, címkék, piktogramok 

értelmezése. 

Szavatosság, jótállás, kiterjesztett jótállás, garanciális javítás. 

 

11691-16 Eladástan /Eladástan 

6. Eladástan tantárgy 1 ó/hét 31 óra 

6.1.1. Eladás idegen nyelven 31 óra 

Számok (méretek, árak), színek, mértékegységek  

Élelmiszerek megnevezése. 

Szituációk az élelmiszerboltban. 

Műszaki cikkek megnevezése. 

Szituációk a műszaki cikk üzletben. 

Ruházati termékek megnevezése. 

Szituációk a ruházati boltban. 

 

Gyakorlat 

 

11992-16 Kereskedelmi ismeretek /Kereskedelmi gyakorlat 

1. Kereskedelmi gyakorlat tantárgy 13,5 + 0,5 ó/hét 418,5 + 15,5 óra (434 óra) 

1.1.1. Áruforgalom gyakorlata 264 óra 

Az áruforgalmi folyamat elemeinek megismerése. 

Az árubeszerzés folyamatának megismerése. 

A beszerzendő áruk mennyiségének és összetételének meghatározása után javaslatot 

tesz a vezetőnek. 

A megrendelés módjait és dokumentumait megismeri és alkalmazza. 

Áruátvételhez szükséges eszközök előkészítése (göngyölegbontó, árumozgató 

eszközök, mérő-, számlálóeszközök, PDA, íróeszköz, bizonylat). 

A visszáru és a visszaszállítandó göngyölegek előkészítése (bizonylatolása, csomagba 

rendezése, csomagolása). 

Az áruk mennyiségi és minőségi átvétele (mennyiségi és minőségi átvétel 

szempontjai). Az áruhoz előírás szerint csatolandó dokumentumok megléte, 

szabályszerűsége. 

Teendő mennyiségi és/vagy minőségi eltérés esetén. 

Az áruátvétel igazolása, kifogások intézése. 

Készletezés. 
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A beérkezett áruk készletre vétele. 

Az áruk szakszerű elhelyezése a raktárban.  

Az áruk szakszerű elhelyezése az eladótérben. 

Az áru minőségének és a mennyiségének megóvása. 

A készletnyilvántartás módszerei, eszközei.  

Árváltozás. 

Árumozgató gépek, eszközök szabályszerű használata.  

Leltározás folyamata, a tényleges készlet felmérése, a leltáreredmény megállapítása.  

Leltározás a gyakorlatban. 

Az áruk eladásra történő előkészítése.  

Az áruk kicsomagolása és előcsomagolása, a vevők tájékoztatását szolgáló 

információk meglétének ellenőrzése.  

Az áru szakmai és kereskedelmi egység boltképéhez igazodó kihelyezése. 

Áruvédelmi címkék, eszközök fajtái és elhelyezkedésük a termékeken. 

A fogyasztói ár szabályszerű feltüntetése.(Árjelző táblák, vonalkódok készítése.) 

 Az áruk eladótéri elhelyezése, szabályai, szempontjai. 

A vevők fogadása, a vásárlói igények megismerése, az áruk bemutatása, ajánlása.  

Ajándék és/vagy díszcsomag készítése. 

Biztonsági és vagyonvédelmi eszközök.  

Elektronikus áruvédelmi rendszerek jellemzői, működésük, az üzlet biztonságát 

befolyásoló tényezők.  

Lopás módjai, eljárási alapelvek. 

Rendkívüli események fajtái, kezelése a gyakorlatban. 

Az e-kereskedelemre vonatkozó szabályok, 

szerződési feltételek, regisztráció. 

Web-lap, virtuális áruház felépítése, szerződési feltételek áttekintése.  

Az elektronikus fizetés feltételeinek kialakítása, az áruátvétel visszaigazolása. 

Fogyasztóvédelmi jogok biztosítása az e-kereskedelemben.  

1.1.2. Jogszabályok alkalmazásának gyakorlata 30 óra 

Munka-, baleset-, és tűzvédelem sajátosságai a gyakorlati képzőhelyen. 

Fogyasztóvédelem gyakorlata: 

Fogyasztóvédelem intézményrendszere. 

Minőség tanúsítás formái:  

Minőséget meghatározó tényezők, minőségi osztályok, minőség objektív és szubjektív 

jellemzői. 

Minőségtanúsítás eszközei: 

Megkülönböztető minőségi jelek, minőségi bizonyítvány, műszaki leírás, használati 

kezelési útmutató, CE megfelelőségi jelölés. 

Termékcímke adattartalma. 

Csomagolásra vonatkozó előírások. 

Gyermek- és fiatalkorúak védelmét szolgáló előírások. 

Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok. 

Szavatosság, szavatossági idők, kellékszavatosság. 

Jótállás, kiterjesztett jótállás, jótállási jegy. 

Fogyasztói panaszok kezelése, ügyfélszolgálat. 

Vásárlók könyve vezetése. 

Békéltető testület. 

Kereskedelmi törvény fogyasztóvédelmi rendelkezései: 

Méret, súly, használhatóság ellenőrzése. 
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Üzlet nyitva tartásáról szóló tájékoztatás. 

Bolt nyitása, nyitva tartása, működési engedély. 

Általános áruismeret gyakorlata: 

Vonalkódok fajtái: egydimenziós, kétdimenziós.  

EAN (GTIN) kód felépítése  EAN13, EAN8, EAN5. 

Az élelmiszerbiztonsági rendszer kialakítása a kereskedelmi egységekben. 

Hulladékkezelési szabályok: csomagolóeszközök összegyűjtése, környezetvédelem. 

1.1.3. Pénztár- és pénzkezelés gyakorlata 62,5 óra 

A pénztáros feladatai, pénzkezelésre, pénzelszámolásra vonatkozó szabályok. 

A pénztárgépek használatának szabályai. 

Pénztárgép, Pénztárrendszer, Pénztárterminál (POS rendszer). 

Egytételes eladás, többtételes eladás. 

Részösszegző feladata. 

Törlés (azonnali, utólagos). 

Fizetési módok (készpénzzel, utalvánnyal, valutával, bankkártyával, vegyesen). 

Egyszerűsített (készpénzes) számla készítése.  

Nyugta-, számlaadási kötelezettség. 

Ellenérték elszámolásának technikája. 

A készpénz átvételére vonatkozó szabályok. 

Euroval történő fizetés szabályai. 

Jelentések (X jelentés - napközben, Z jelentés - zárás). 

Pénztáros elszámoltatása. 

Pénztárnyitás, pénztárzárás. 

A pénztárosra vonatkozó viselkedési szabályok (pénztáros és vevő kapcsolata). 

 

 

1.1.4. Bizonylatkitöltés gyakorlata 62+ 15,5 óra (77,5 óra) 

Áruforgalom bizonylatainak szabályszerű kitöltése és kezelése. 

Árumegrendelés kézzel és/vagy géppel. 

Szállítólevél (tartalma, bizonylat kitöltése, kézzel és/vagy géppel). 

Visszáru jóváírás bizonylat, visszáru számla (tartalma, kitöltése). 

Jótállási jegy kitöltése. 

Árucsere utalvány.  

Készpénzfizetési számla (tartalma, bizonylat kitöltése, kézzel és/vagy géppel). 

Számla (tartalma, bizonylat kitöltése, kézzel és/vagy géppel). 

Nyugta (tartalma, kitöltése). 

Pénztárjelentés, Pénztárelszámolás (tartalma, készítése). (Kiadási-, bevételi 

pénztárbizonylat, üvegvisszaváltó jegy, címletjegyzék.) 

Készletnyilvántartás, leltározás bizonylatai. 

Árváltozás bizonylata. 

Jegyzőkönyvek (szállítói, vásárlói minőségi kifogás,  

jegyzőkönyv lopás esetén  stb.). 

Leltárfelvételi ív, leltárösszesítő. 

A kereskedelemben használatos levélfajták: árajánlat, megrendelés, reklamáció. 

 

11691-16 Eladástan /Eladási gyakorlat 

2. Eladási gyakorlat tantárgy 2 +0,5 ó/hét 62 + 15,5 óra (78 óra) 

2.1.1. Az eladó személyisége 24 óra 
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Az eladó megjelenése az üzletben.  

Az eladó magatartása a gyakorlatban. (illemszabályok).  

Beszédstílus (szókincs, hangnem, hangerő) helyes alkalmazása. 

Alkalmazza a helyes testbeszédet.  

A vevőtípusok felismerése (határozott, határozatlan vevő stb.). 

Az egyes vevőtípusokkal szembeni helyes viselkedés. 

Megfelelő viselkedés a vevőkkel szemben életkor és nem szerint. ( A nőkkel, 

férfiakkal, gyerekekkel, idősekkel szembeni viselkedés). 

2.1.2. Az eladási folyamat gyakorlása 38 +16  óra (54 óra) 

Bemutatja a vásárló udvarias köszöntési formáit. 

Megszólítja a vevőt, vásárlási szándéka felől érdeklődik. 

Felismeri a visszatérő vevőket, törzsvásárlókat és kiemelt figyelmet fordít rájuk. 

Megjelenéstől függetlenül minden vásárlónak megadja a tiszteletet és udvarias 

kiszolgálásban részesíti. 

Felkelti a vásárló érdeklődését. 

Alkalmazza a meggyőzésen alapuló eladói magatartás szemléletét, és módszereit. 

Ösztönzi a vásárlást, a vásárló érdeklődésének megfelelően árut ajánl. 

Tapintatosan érdeklődik a vevő árérzékenységéről és annak megfelelően ajánl árut. 

Felhívja a figyelmet a kiemelt ajánlatokra, akciókra, szezonális termékekre. 

Tájékoztatja a vásárlót az áruhoz kapcsolódó szolgáltatásokról, az igénybevétel 

feltételeiről. 

Kiszolgálás közben kapcsolódó áruféleségeket ajánl. 

Felhívja a figyelmet a kiemelt ajánlatokra, akciókra, szezonális termékekre. 

Meggyőző érveléstechnikával segíti a vásárlót a döntésben. 

Megfelelő kommunikációval, kérdésfeltevéssel és pozitív kisugárzással elősegíti a 

sikeres vásárlást. 

Készlethiány esetén helyettesítő terméket ajánl, vagy közbenjár az áruutánpótlás 

érdekében. 

Befejezi a kiszolgálást, udvariasan elköszön a vásárlótól. 

Segítőkész hozzáállással a fogyasztót megillető jogok szerint kezeli és intézi a 

vevőreklamációt.  

Konfliktushelyzet megoldása. 

 

 

1/13. évfolyam 

 

11497-12 Foglalkoztatás I. /Foglalkoztatás I. 

1. Foglalkoztatás I. tantárgy 2 ó/hét 72 óra 

1.1.1. Nyelvtani rendszerezés 1 14 óra 

A 10 óra alatt a tanulók átismétlik a 3 alapvető idősíkra (jelen, múlt, jövő) 

vonatkozó igeidőket, illetve begyakorolják azokat, hogy a munkavállaláshoz 

kapcsolódóan az állásinterjú során ne okozzon gondot sem a múltra, sem a jövőre 

vonatkozó kérdések megértése, illetve az azokra adandó egyszerű mondatokban 

történő válaszok megfogalmazása. A témakör elsajátítása révén a diák alkalmassá 

válik a munkavégzés során az elvégzendő, illetve elvégzett feladathoz kapcsolódó a 

munkaadó által idegen nyelven feltett egyszerű, az elvégzendő munka elért 
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eredményére, illetve a jövőbeli feladatokra vonatkozó kérdések megértésére, valamint 

a helyes igeidő használattal ezekre egyszerű mondatokban is képes lesz reagálni. 

A célként megfogalmazott idegen nyelvi magabiztosság csak az alapvető igeidők 

helyes és pontos használata révén fog megvalósulni. 

 

1.1.2. Nyelvtani rendszerezés 2 14 óra 

A témakör tananyagaként megfogalmazott nyelvtani egységek – a tagadás, a jelen 

idejű feltételes mód, illetve a segédigék (képesség, lehetőség, szükségesség) - 

használata révén a diák képes lesz egzaktabb módon idegen nyelven bemutatkozni 

szakmai és személyes vonatkozásban egyaránt. Egyszerű mondatokban meg tudja 

fogalmazni az állásinterjún idegen nyelven feltett kérdésekre a választ kihasználva a 3 

alapvető igeidő, a segédigék által biztosított nyelvi precizitás adta kereteket. A 

kérdésfeltevés, a szórend alapvető szabályainak elsajátítása révén alkalmassá válik 

a diák arra, hogy egy munkahelyi állásinterjún megértse a feltett kérdéseket, illetve 

esetlegesen ő maga is egyszerű tisztázó kérdéseket tudjon feltenni a munkahelyi 

meghallgatás során. 

 

1.1.3. Nyelvi készségfejlesztés 24 óra 

(Az induktív nyelvtanulási képesség és az idegen nyelvi asszociatív memória 

fejlesztése fonetikai készségfejlesztéssel kiegészítve) 

 

A 24 órás nyelvi készségfejlesztő blokk célja, hogy rendszerezze a diák idegen nyelvi 

alapszókincshez kapcsolódó ismereteit. Az induktív nyelvtanulási képességfejlesztés 

és az idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesztés 4 alapvető társalgási témakörön 

keresztül valósul meg. Az induktív nyelvtanulási képesség által egy adott idegen nyelv 

struktúráját meghatározó szabályok kikövetkeztetésére lesz alkalmas a tanuló. Ahhoz, 

hogy a diák koherensen lássa a nyelvet és ennek szellemében tudjon idegen nyelven 

reagálni, feltétlenül szükséges ennek a képességnek a minél tudatosabb fejlesztése. 

Ehhez szorosan kapcsolódik az idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesztés, ami az 

idegen nyelvű anyag megtanulásának képessége: képesség arra, hogy létrejöjjön a 

kapcsolat az ingerek (az anyanyelv szavai, kifejezése) és a válaszok (a célnyelv szavai 

és kifejezései) között. Mind a két fejlesztés hétköznapi társalgási témakörök 

elsajátítása során valósul meg.  

Az elsajátítandó témakörök: 

- személyes bemutatkozás 

- a munka világa 

- napi tevékenységek, aktivitás 

- étkezés, szállás 

Ezen a témakörön keresztül valósul meg a fonetikai dekódolási képességfejlesztés is, 

amely során a célnyelv legfontosabb fonetikai szabályaival ismerkedik meg a 

nyelvtanuló. 

 

1.1.4. Munkavállalói szókincs 20 óra 

(Munkavállalással kapcsolatos alapvető szakszókincs elsajátítása) 

A 20 órás szakmai nyelvi készségfejlesztés csak a 44 órás 3 alapozó témakör 

elsajátítása után lehetséges. Cél, hogy a témakör végére a diák egyszerű mondatokban, 

megfelelő nyelvi tartalmi koherenciával tudjon bemutatkozni kifejezetten szakmai 

vonatkozással. A témakör tananyagának elsajátítása révén alkalmas lesz a 

munkalehetőségeket feltérképezni a célnyelvi országban. Begyakorolja az 
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alapadatokat tartalmazó formanyomtatvány kitöltését. Elsajátítja azt a szakmai jellegű 

szókincset, ami alkalmassá teszi arra, hogy a munkalehetőségekről, 

munkakörülményekről tájékozódjon. A témakör tanulása során közvetlenül a 

szakmájára vonatkozó gyakran használt kifejezéseket sajátítja el. 

 

11499-12 Foglalkoztatás II./Foglalkoztatás II. 

2. Foglalkoztatás II. tantárgy 0,5 ó/hét 18 óra 

2.1.1. Munkajogi alapismeretek 4 óra 

Munkavállaló jogai (megfelelő körülmények közötti foglalkoztatás, bérfizetés, 

költségtérítés, munkaszerződés módosítás, szabadság), kötelezettségei (megjelenés, 

rendelkezésre állás, munkavégzés, magatartási szabályok, együttműködés, 

tájékoztatás), munkavállaló felelőssége (vétkesen okozott kárért való felelősség, 

megőrzési felelősség, munkavállalói biztosíték). 

Munkajogi alapok: felek a munkajogviszonyban, munkaviszony létesítése, munkakör, 

munkaszerződés módosítása, megszűnése, megszüntetése, felmondás, végkielégítés, 

pihenőidők, szabadság. 

Foglalkoztatási formák: munkaviszony, megbízási jogviszony, vállalkozási 

jogviszony, közalkalmazotti jogviszony, közszolgálati jogviszony. 

Speciális jogviszonyok: egyszerűsített foglalkoztatás: fajtái: atipikus munkavégzési 

formák az új munka törvénykönyve szerint (távmunka, bedolgozói munkaviszony, 

munkaerő-kölcsönzés, rugalmas munkaidőben történő foglalkoztatás, egyszerűsített 

foglalkoztatás (mezőgazdasági, turisztikai idénymunka és alkalmi munka), 

önfoglalkoztatás, őstermelői jogviszony, háztartási munka, iskolaszövetkezet 

keretében végzett diákmunka, önkéntes munka. 

 

2.1.2. Munkaviszony létesítése 4 óra 

Munkaviszony létrejötte, fajtái: munkaszerződés, teljes- és részmunkaidő, határozott 

és határozatlan munkaviszony, minimálbér és garantált bérminimum, képviselet 

szabályai, elállás szabályai, próbaidő. 

Munkavállaláshoz szükséges iratok, munkaviszony megszűnésekor a munkáltató által 

kiadandó dokumentumok. 

Munkaviszony adózási, biztosítási, egészség- és nyugdíjbiztosítási összefüggései: 

munkaadó járulékfizetési kötelezettségei, munkavállaló adó- és járulékfizetési 

kötelezettségei, biztosítottként egészségbiztosítási ellátások fajtái (pénzbeli és 

természetbeli), nyugdíj és munkaviszony. 

 

2.1.3. Álláskeresés 6 óra 

Karrierlehetőségek feltérképezése: önismeret, reális célkitűzések, helyi munkaerőpiac 

ismerete, mobilitás szerepe, képzések szerepe, foglalkoztatási támogatások ismerete. 

Motivációs levél és önéletrajz készítése: fontossága, formai és tartalmi kritériumai, 

szakmai önéletrajz fajtái: hagyományos, Europass, amerikai típusú, önéletrajzban 

szereplő email cím és fénykép megválasztása, motivációs levél felépítése. 

Álláskeresési módszerek: újsághirdetés, internetes álláskereső oldalak, személyes 

kapcsolatok, kapcsolati hálózat fontossága, EURES (Európai Foglalkoztatási Szolgálat 

az Európai Unióban történő álláskeresésben), munkaügyi szervezet segítségével 

történő álláskeresés, cégek adatbázisába történő jelentkezés, közösségi portálok 

szerepe. 
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Munkaerőpiaci technikák alkalmazása: Foglalkozási Információs Tanácsadó (FIT), 

Foglalkoztatási Információs Pontok (FIP), Nemzeti Pályaorientációs Portál (NPP).  

Állásinterjú: felkészülés, megjelenés, szereplés az állásinterjún, testbeszéd szerepe. 

 

2.1.4. Munkanélküliség 4 óra 

A munkanélküli (álláskereső) jogai, kötelezettségei és lehetőségei: álláskeresőként 

történő nyilvántartásba vétel; a munkaügyi szervezettel történő együttműködési 

kötelezettség főbb kritériumai; együttműködési kötelezettség megszegésének 

szankciói; nyilvántartás szünetelése, nyilvántartásból való törlés; munkaügyi szervezet 

által nyújtott szolgáltatások, kiemelten a munkaközvetítés. 

Álláskeresési ellátások („passzív eszközök‖): álláskeresési járadék és nyugdíj előtti 

álláskeresési segély. Utazási költségtérítés.  

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás.  

Közfoglalkoztatás: közfoglalkoztatás célja, közfoglalkozatás célcsoportja, 

közfoglalkozatás főbb szabályai 

Munkaügyi szervezet: Nemzeti Foglalkoztatási Szervezet (NFSZ) felépítése, Nemzeti 

Munkaügyi Hivatal, munkaügyi központ, kirendeltség feladatai.  

Az álláskeresők részére nyújtott támogatások („aktív eszközök‖): önfoglalkoztatás 

támogatása, foglalkoztatást elősegítő támogatások (képzések, béralapú támogatások, 

mobilitási támogatások). 

Vállalkozások létrehozása és működtetése: társas vállalkozási formák, egyéni 

vállalkozás, mezőgazdasági őstermelő, nyilvántartásba vétel, működés, vállalkozás 

megszűnésének, megszüntetésének szabályai. 

A munkaerőpiac sajátosságai, NFSZ szolgáltatásai: pályaválasztási tanácsadás, 

munka- és pályatanácsadás, álláskeresési tanácsadás, álláskereső klub, pszichológiai 

tanácsadás. 

 

11992-16 Kereskedelmi ismeretek /Kereskedelmi ismeretek 

3. Kereskedelmi ismeretek tantárgy 3,5 +0,5 ó/hét 126 + 18 óra (144 óra) 

3.1.1. Áruforgalom 36 + 9 óra (45 óra) 

A kereskedelem tevékenység jellemzése, szerepe, tagozódása. 

A nagykereskedelem tevékenysége, formái. 

A kiskereskedelem tevékenysége, formái. 

Az áruforgalomi folyamat elemei. 

Árubeszerzés. 

A beszerzés helye, szerepe az áruforgalomban. 

A beszerzés fogalma, folyamata (a beszerzendő áruk mennyiségének és összetételének 

meghatározása, a szállító partnerek kiválasztása, az áruk megrendelése, az áruk 

átvétele, a beszerzett áruk ellenértékének kiegyenlítése). 

Az áruátvétel célja, lebonyolításának hatása az egység eredményességére, mozzanatai 

(áruátvétel előkészítése, lebonyolítása, adminisztrációs feladatok), áruátvétel 

bizonylatai. 

Teendő hibás teljesítés esetén. 

A visszáru és a visszaszállítandó göngyölegek előkészítése. 

Az áruk raktári elhelyezése és tárolása az állagvédelem, az áttekinthetőség, a 

hozzáférhetőség, a kedvező helykihasználás, a vagyon-, tűz-, balesetvédelmi és a 

közegészségügyi szabályok betartásával. 
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Tárolási rendszerek (statikus és dinamikus) és tárolási módok (tömb és soros, 

állványos és állvány nélküli tárolás). 

Árumozgató gépek, eszközök. 

Készlet fogalma, készletgazdálkodás jelentősége. 

A beérkezett áruk készletre vétele, a készletnagyság megállapítása. 

A leltár és leltározás fogalma, leltár céljai (elszámoltató leltár, vagyonmegállapító 

leltár, ellenőrző leltár, átadó-átvevő leltár, rendkívüli leltár). 

A leltározás megszervezése, a leltározás menete (előkészítése, lebonyolítása, tényleges 

készletérték megállapítása). 

A leltárhiány és leltártöbblet oka. 

Az áruk eladásra történő előkészítése: az áruk kicsomagolása, előrecsomagolása, 

árucímkék elhelyezése, fogyasztói ár feltüntetése. 

Az áruk eladótéri elhelyezése. 

Az egyes értékesítési módok – hagyományos, önkiszolgáló, önkiválasztó, minta utáni 

és egyéb bolt nélküli értékesítési formák – jellemzői, előnyei, hátrányai, alkalmazásuk, 

személyi és tárgyi feltételeik, az eladó feladatai. 

Az e-kereskedelemre vonatkozó jogszabályok. 

A web-lapok tartalmi és formai követelményei: szerződési feltételek, regisztráció. 

Web-lap, virtuális áruház gondozása, reklámozási lehetőségek.  

Az elektronikus fizetés feltételeinek kialakítása, fajtái, lebonyolítása. 

Az e-kereskedelemben kapott megrendelések feldolgozása, visszaigazolása, adatbázis 

vezetés. 

Árukezelési, komissiózási és expediálási feladatok lényeges elemei. 

Az áru feladása, árukövetés biztosítása, az áruátvétel visszaigazolása. 

Fogyasztóvédelmi jogok biztosítása az e-kereskedelemben. 

A kereskedelmi egységekben használatos gépek, berendezések (pénztárgépek, 

hűtőberendezések, mérlegek, szeletelő-, aprító- és csomagológépek) fajtái. 

Áru- és vagyonvédelmi eszközök fajtái, fő jellemzői.  

Elektronikus áruvédelmi rendszerek jellemzői, működésük. 

Jelzőcímkék fajtái, elhelyezésük a termékeken. 

Az üzlet biztonságát befolyásoló tényezők. 

Lopás módjai, eljárási alapelvek. 

Rendkívüli események fajtái, kezelése. 

3.1.2. Jogszabályok alkalmazása 72 óra 

Munka- baleset- és tűzvédelem: 

A munkavédelem fogalomrendszere, szabályozása. 

A biztonságos munkavégzés feltételei: munkáltató kötelezettségei, felelőssége, a 

munkavállaló kötelességei. 

Munkahelyek kialakításának alapvető szabályai: közlekedő utakra, árutárolásra 

vonatkozó szabályok, előírások, jelölések. Az üzlet tisztántartásával kapcsolatos 

higiéniai, kémiai biztonsági előírások. 

A munkavégzés általános személyi és szervezési feltételei: munka alkalmassági 

vizsgálatra, oktatásra, munka- és védőruházatra vonatkozó előírások. 

Veszélyforrások, és kockázati tényezők a munkahelyen:  

Kézi- és gépi anyagmozgatásra vonatkozó szabályok.   

Helyes és helytelen munkaruha-, lábbeli-, ékszer használat.  

Anyagmozgató gépek fajtái, használati szabályai.  

Zsámolyokra, fellépőkre, létrákra vonatkozó használati szabályok.  

Kések, szikék, ollók használati szabályai. 
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Gépek, berendezések használati szabályai (szeletelő-, aprító gépek, csomagoló gépek). 

A balesetek, munkabalesetek és foglalkozási megbetegedések meghatározása. 

A munkabalesetek kivizsgálása, bejelentése, adminisztrációja. 

Tűzvédelmi szabályok: 

Tűz és égésvédelmi alapfogalmak. 

Tűzvédelmi szabályzat. 

Tűzveszélyességi osztályba sorolás. 

Tűzoltó készülékekre vonatkozó szabályok: töltőanyagai, elhelyezésük és annak 

jelölése, címkéjük adattartalma, hitelesítésük.  

A tűz feltételei. 

Tűzriadó terv tartalma. 

A tűz jelzése, oltása. 

Tűzoltó készülékek használata. 

Tűzoltási út, kiürítési útvonal. 

Veszélyforrások: raktározásra-, villamos és világító berendezésekre, (dohányzásra) 

vonatkozó szabályok. 

 

Fogyasztóvédelem: 

Fogyasztóvédelemmel kapcsolatos jogszabályok.  

Fogyasztóvédelem intézményrendszere. 

Alapfogalmak: fogyasztó, vállalkozás, forgalmazó, tudatos fogyasztó, termék és 

szolgáltatás, eladási ár és egységár, online adásvételi és szolgáltatási szerződés. 

A fogyasztókat megillető alapjogok. 

Biztonságos termék: Termékfelelősség, minőségi bizonyítvány. 

Minőség tanúsítás formái:  

Minőséget meghatározó tényezők, minőségi osztályok, minőség objektív és szubjektív 

jellemzői. 

Szabvány, szabványosítás szerepe, szabványok csoportosítása, magyar- és nemzetközi 

szabványok. 

Minőségtanúsítás eszközei: 

Megkülönböztető minőségi jelek, minőségi bizonyítvány, műszaki leírás, használati 

kezelési útmutató, CE megfelelőségi jelölés. 

Termékcímke adattartalma. 

Fogyasztói ár feltüntetésére vonatkozó előírások.  

Csomagolásra vonatkozó előírások. 

Gyermek- és fiatalkorúak védelmét szolgáló előírások. 

Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok. 

Szavatosság, szavatossági idők, kellékszavatosság. 

Jótállás, kiterjesztett jótállás, jótállási jegy. 

Fogyasztói panaszok kezelése, ügyfélszolgálat.  

Vásárlók könyve vezetése. 

Békéltető testület. 

Hatósági ellenőrzés: Kereskedelmi egységek ellenőrzését végző hatóságok. 

Ellenőrzés módszerei, határozatai, jogkövetkezmények. 

Kereskedelmi törvény fogyasztóvédelmi rendelkezései: 

Méret, súly, használhatóság ellenőrzése. 

Üzlet nyitva tartásáról szóló tájékoztatás. 

Bolt nyitása, nyitva tartása, működési engedély. 
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Üzlethelyiségen kívüli és távollevők közötti ügyletekhez (e-kereskedelemhez) 

kapcsolódó fogyasztóvédelmi előírások. 

 

Általános áruismeret: 

Az áru, áruismeret fogalma. 

Árurendszerek jelentősége, hagyományos és kód típusú árurendszerek. 

A kódolás fogalma, kódok fajtái. 

Vonalkódok fajtái: egydimenziós, kétdimenziós  

EAN (GTIN) kód bevezetése, felépítése EAN13, EAN8, EAN5. 

EPOS rendszer felépítése, előnyei, hátrányai. 

Csomagolás fogalma, funkciói. 

A csomagolás anyagai, jellemzői, előnyös és hátrányos tulajdonságai. 

Csomagolóeszközök fajtái, alkalmazásuk. 

Csomagolóeszközökön feltüntetett áruvédelmi, és veszélyességi jelölések fajtái, 

értelmezése.  

Hulladékkezelési szabályok: Reverz logisztika (csomagolóeszközök összegyűjtése, 

környezetvédelem). 

3.1.3. Pénztár- és pénzkezelés, bizonylatkitöltés 18 + 9 óra (27 óra) 

Pénztár- és pénzkezelés 

Pénztárgépek fajtái, szerepe a kereskedelemben. 

Pénztárgépekkel kapcsolatos előírások, követelmények. 

A pénztárnyitás feladatai. 

Az ellenérték elszámolásának mozzanatai, szabályai. 

A vásárlási tételek rögzítésének módjai, szabályai. 

A készpénzt átvételére vonatkozó szabályok. 

Készpénzkímélő eszközök fajtái, elfogadásuk, kezelésük szabályai. 

Utalványokkal, kuponokkal, bankkártyával, hitelkártyával történő fizetés feltételei, 

szabályai. 

Euroval történő fizetés szabályai. 

A pénzvisszaadás szabályai. 

Nyugtaadási kötelezettség. 

A bizonylat és a visszajáró pénz átadásának szabályai. 

Gépi nyugta adattartalma. 

Gépi/ kézi készpénzfizetési számla adattartalma, példányok kezelése. 

Pénztárzárás feladatai. 

A készpénz-, és készpénzkímélő eszközök szortírozása, számbavétele. 

Pénztáros elszámoltatása. 

A pénzfeladás és bizonylatai. 

 

Bizonylatkitöltés  

Bizonylatkezelés a kereskedelmi egységekben. 

Bizonylat fogalma. 

Bizonylati elv, bizonylati rend, bizonylati fegyelem. 

Bizonylatok csoportosítása: 

Készítési helyük szerint (külső bizonylatok, belső bizonylatok). 

Szigorú számadású kötelezettség alá vont bizonylatok. 

Szigorú számadású nyomtatványok beszerzése, nyilvántartása. 

A bizonylatok kiállításával kapcsolatos szabályok (alaki és tartalmi kellékei). 

Bizonylatok javításának szabályai. 
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Áruforgalom bizonylatai. (árumegrendelés, szállítólevél, boltközi szállítólevél, 

visszáru jegyzék, mezőgazdasági termékfelvásárlás, jótállási jegy, pénzforgalom 

bizonylatai. 

Értékesítés bizonylatai (nyugta, pénztári nyugta, készpénzfizetési számla, számla, 

árucsere utalvány,). 

Pénztáros elszámolásának bizonylatai (Pénztárjelentés, Pénztárelszámolás, 

Pénztárzárás kézi/gépi, Kiadási-, bevételi pénztárbizonylat, Üvegvisszaváltó jegy, 

Címletjegyzék, Készpénzfeladási utalvány, Átutalási megbízás). 

Készletnyilvántartás, leltározás bizonylatai. 

Leltározás bizonylatai: 

Leltárfelvételi ív, árváltozási leltárív, árcsökkenés-, áremelés jelentés. 

Jegyzőkönyvek: jegyzőkönyv mennyiségi-, minőségi kifogásról (szállítói), 

jegyzőkönyv vásárlói minőségi kifogás elintézéséről. 

Jegyzőkönyv pénztár többlet vagy hiány esetén, árueltulajdonítási jegyzőkönyv, 

selejtezési jegyzőkönyv. 

 

 

10028-16 Az élelmiszerek és vegyi áruk forgalmazása /Élelmiszer- és vegyi áruismeret 

4. Élelmiszer- és vegyi áruismeret tantárgy 2 +1 ó/hét 72 + 36 óra (108 óra) 

4.1.1. Élelmiszer áruismeret I. 34 + 18 óra (52 óra) 

Az élelmiszerek, jellemzői, forgalmazásuk feltétele. 

Az élelmiszereket felépítő anyagok: a víz, az alaptápanyagok, a védőtápanyagok, 

adalékanyagok. Az élelmiszerbiztonsági rendszer kialakítása a kereskedelmi 

egységekben.  

Az élelmiszerbiztonsági rendszer kialakítása a kereskedelmi egységekben.  

A HACCP lényege, élelmiszerbiztonsági, higiéniai követelmények. 

Élelmiszerérzékenység fajtái, ajánlható termékek és jelölésük. 

Az élelmiszer-fogyasztás jellemzői: korszerű élelmiszerek, hungarikumok, 

táplálkozási irányzatok, különleges táplálkozási célú élelmiszerek (gyermek, diétás, 

reform, stb.). 

Az élelmiszerek tartósítása. 

Az élelmiszerek romlása, élvezeti, biológiai és a tápértékének csökkenése. 

A gabonafélék jellemzése és fajtái. 

A gabonaszem táplálkozástani jelentősége. 

A gabonafélék feldolgozása. 

Malomipari termékek. 

Őrlemények, hántolt termékek, egyéb eljárással készült termékek. 

Sütő- és tésztaipari termékek. 

Kenyér. 

Kenyér minősége. 

Kenyér fajtái. 

Sütőipari fehértermékek. 

Száraztészták. 

Száraztészták csoportosítása, jellemzése, minősége. 

4.1.2. Élelmiszer áruismeret II. 38 + 18 óra (56 óra) 

Természetes édesítőszerek: Cukor, Méz. 

Mesterséges édesítőszerek: 

Az édesítőszerek jelentősége. 
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Édesipari áruk: 

A cukorkák, kakaó és csokoládéáruk. 

Nugátok és nugátszerű készítmények. 

Édesipari lisztes áruk, édesipari tartós sütemények. 

Gyümölcsök, zöldségáruk: 

Gyümölcsök összetétele és táplálkozástani jelentősége. 

A gyümölcsök csoportosítása.  

Hazai és egzotikus gyümölcsök jellemzői. 

A zöldségfélék összetétele és táplálkozástani jelentősége. 

A zöldségfélék csoportosítása. 

A zöldségfélék fajtái, árujellemzői 

Ehető gombák. 

Tartósított gyümölcs- és zöldségáruk: 

Gyorsfagyasztott gyümölcs- és zöldségáruk. 

Vízelvonással, cukrozással és sózással tartósított áruk. 

Gyümölcs-zöldség konzervek. 

A tej és tejkészítmények: 

A tej összetétele és táplálkozástani jelentősége. 

Fogyasztási tejek. 

Ízesített, sűrített, savanyított tejkészítmények, zsírdús készítmények. 

Tejtermékek: 

Vajféleségek. 

Túróféleségek. 

Natúr sajtok. 

Ömlesztett sajtok. 

Húskészítmények, húskonzervek: 

Rövid ideig eltartható töltelékes áruk. 

Tartós töltelékes áruk. 

Darabos húskészítmények. 

Húskonzervek. 

A tojás. 

A tojás értékesítési jellemzői. 

A tojás minősége és a jelölések értelmezése. 

Étkezési zsírok, olajok: 

A zsiradékok összetétele és táplálkozástani jelentősége. 

A zsiradékok csoportosítása, zsírok és olajok jellemzői.  

Alkoholmentes italok. 

A, szódavíz, ásványvizek és gyógyvizek.   

Üdítőitalok, sűrítmények, gyümölcsszörpök, gyümölcs- és zöldséglevek csoportjai. 

árujellemzői.   

Az alkoholtartalmú italok: 

A borok csoportosítása Magyarország borvidékei. 

A bor, forgalmazása.   

A borok főbb típusai, árujellemzésük. 

Sörök: 

A sörök csoportosítása alapanyag és készítési mód szerint.  

A sör, forgalmazása. 

A sörök főbb típusai, árujellemzésük. 

Szeszesitalipari termékek: 
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Párlatok, likőrök. 

A pálinka jellemzői, a pálinka, mint hungarikum. 

Koffeintartalmú élvezeti szerek: 

A kávéfajtái, minősége. 

Kávékivonatok, kávépótló szerek. 

A tea fajtái, minősége. 

Virágteák, ízesített teák, gyógyteák, pótteák. 

Fűszerek és ízesítőszerek: 

A fűszerek minősége, csoportosítása, forgalmazása. 

Hazai fűszerkülönlegességek. 

Fűszerkeverékek, fűszerpótlók. 

Ízesítők, zamatosító, állományjavítók. 

 

10029-16 A műszaki cikkek forgalmazása /Műszakicikk áruismeret 

5. Műszakicikk áruismeret tantárgy 2 ó/hét 72 óra 

5.1.1. Műszaki alapismeretek, ipari tömegcikkek 30 óra 

Műszaki alapismeretek.  

Energiahordozók. 

Elektromos alapismeretek. 

Energiaosztályok. 

Érintésvédelem. 

Kötőelemek, kéziszerszámok. 

Villamos szerelési anyagok. 

Vezetékek. 

Csatlakozók, aljzatok, villák, foglalatok. 

Fényforrások. 

5.1.2. Elektromos háztartási készülékek 42 óra 

Elektromos és nem elektromos sütő- és főzőkészülékek. 

Gáztűzhelyek. 

Elektromos tűzhelyek. 

Kombinált tűzhelyek. 

Beépíthető tűzhelyek. 

Főzőlapok. 

Kontakt és sugárzó hőátadású hordozható sütők. 

Olajsütők. 

Mikrohullámú sütők. 

Légkeveréses edények. 

Elektromos fűtőkészülékek. 

Hősugárzók. 

Hőkandallók. 

Olajradiátorok. 

Klímaberendezések. 

 Elektromos kisgépek és készülékek. 

Turmixgépek, botmixerek. 

Gyümölcscentrifugák. 

Robotgépek. 

Kávéfőzők. 

Kenyérpirítók. 
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Vasalók. 

Kozmetikai készülékek. 

Hajszárítók. 

Hajformázók. 

Szőrtelenítők /borotvák, hajnyírók. 

Epilátor, I-light. 

Elektromos háztartási nagygépek. 

Hűtőgépek, fagyasztógépek. 

Mosogatógépek. 

Páraelszívók. 

Mosógépek. 

Szárítógépek. 

Porszívók. 

 

11691-16 Eladástan /Eladástan 

6. Eladástan tantárgy 1 ó/hét 36 óra 

6.1.1. Eladási ismeretek 36 óra 

A vásárlás pszichológiai tényezői. 

Az eladás jelentősége a gazdaságban. 

A vásárlás indítékai.  

A vásárlási indítékok megismerése a vásárlási döntés folyamata. 

A vásárlói típusok, vásárlói magatartások. 

Magatartás szerinti vevőtípusok, és jellemzőik. 

Különböző nemű és életkorú vevőtípusok. 

Az eladó: 

Az eladóval szemben támasztott követelmények. 

Szakmai viszonyulás. 

Szaktudás. 

Magatartás, viselkedés. 

Megjelenés. 

Testbeszéd. 

Nyelvi kifejezőerő. 

Az eladás technikája: 

Érintkezési szakasz: 

A vevők fogadása, a vásárlói igények megismerése. 

A köszöntés formái, kultúrája. 

A szükséglet felmérése. 

A meggyőzés szakasza: 

Benyomáskeltés, hozzáállás, viszonyulás. 

Az áruk szakszerű bemutatása, áruajánlás, érveléstechnika gyakorlata. 

Kérdezéstechnikai alapok. 

A folyamatok egyes fázisainak észlelése, az elfogadás/elutasítás felismerése. 

A kifogások kezelése. 

Kiegészítő áruajánlás. 

Záró szakasz:  

Erősítő hatás. 

Számlakiállítás. 

Csomagolás. 
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Fizetés. 

Búcsúzás. 

Személytelen árubemutatás.  

A vásárlás ösztönzés eszközei. 

 

Gyakorlat 

 

11992-16 Kereskedelmi ismeretek /Kereskedelmi gyakorlat 

1. Kereskedelmi gyakorlat tantárgy 17,5 + 1 ó/hét 630 + 36 óra (666 óra) 

1.1.1. Áruforgalom gyakorlata 360 óra 

Az áruforgalmi folyamat elemeinek megismerése. 

Az árubeszerzés folyamatának megismerése. 

A beszerzendő áruk mennyiségének és összetételének meghatározása után javaslatot 

tesz a vezetőnek. 

A megrendelés módjait és dokumentumait megismeri és alkalmazza. 

Áruátvételhez szükséges eszközök előkészítése (göngyölegbontó, árumozgató 

eszközök, mérő-, számlálóeszközök, PDA, íróeszköz, bizonylat). 

A visszáru és a visszaszállítandó göngyölegek előkészítése (bizonylatolása, csomagba 

rendezése, csomagolása). 

Az áruk mennyiségi és minőségi átvétele (mennyiségi és minőségi átvétel 

szempontjai). Az áruhoz előírás szerint csatolandó dokumentumok megléte, 

szabályszerűsége. 

Teendő mennyiségi és/vagy minőségi eltérés esetén. 

Az áruátvétel igazolása, kifogások intézése. 

Készletezés. 

A beérkezett áruk készletre vétele. 

Az áruk szakszerű elhelyezése a raktárban.  

Az áruk szakszerű elhelyezése az eladótérben. 

Az áru minőségének és a mennyiségének megóvása. 

A készletnyilvántartás módszerei, eszközei.  

Árváltozás. 

Árumozgató gépek, eszközök szabályszerű használata.  

Leltározás folyamata, a tényleges készlet felmérése, a leltáreredmény megállapítása.  

Leltározás a gyakorlatban. 

Az áruk eladásra történő előkészítése.  

Az áruk kicsomagolása és előcsomagolása, a vevők tájékoztatását szolgáló 

információk meglétének ellenőrzése.  

Az áru szakmai és kereskedelmi egység boltképéhez igazodó kihelyezése. 

Áruvédelmi címkék, eszközök fajtái és elhelyezkedésük a termékeken. 

A fogyasztói ár szabályszerű feltüntetése.(Árjelző táblák, vonalkódok készítése.) 

 Az áruk eladótéri elhelyezése, szabályai, szempontjai. 

A vevők fogadása, a vásárlói igények megismerése, az áruk bemutatása, ajánlása.  

Ajándék és/vagy díszcsomag készítése. 

Biztonsági és vagyonvédelmi eszközök.  

Elektronikus áruvédelmi rendszerek jellemzői, működésük, az üzlet biztonságát 

befolyásoló tényezők.  

Lopás módjai, eljárási alapelvek. 
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Rendkívüli események fajtái, kezelése a gyakorlatban. 

Az e-kereskedelemre vonatkozó szabályok, 

szerződési feltételek, regisztráció. 

Web-lap, virtuális áruház felépítése, szerződési feltételek áttekintése.  

Az elektronikus fizetés feltételeinek kialakítása, az áruátvétel visszaigazolása. 

Fogyasztóvédelmi jogok biztosítása az e-kereskedelemben.  

1.1.2. Jogszabályok alkalmazásának gyakorlata 90 óra 

Munka-, baleset-, és tűzvédelem sajátosságai a gyakorlati képzőhelyen. 

Fogyasztóvédelem gyakorlata: 

Fogyasztóvédelem intézményrendszere. 

Minőség tanúsítás formái:  

Minőséget meghatározó tényezők, minőségi osztályok, minőség objektív és szubjektív 

jellemzői. 

Minőségtanúsítás eszközei: 

Megkülönböztető minőségi jelek, minőségi bizonyítvány, műszaki leírás, használati 

kezelési útmutató, CE megfelelőségi jelölés. 

Termékcímke adattartalma. 

Csomagolásra vonatkozó előírások. 

Gyermek- és fiatalkorúak védelmét szolgáló előírások. 

Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok. 

Szavatosság, szavatossági idők, kellékszavatosság. 

Jótállás, kiterjesztett jótállás, jótállási jegy. 

Fogyasztói panaszok kezelése, ügyfélszolgálat. 

Vásárlók könyve vezetése. 

Békéltető testület. 

Kereskedelmi törvény fogyasztóvédelmi rendelkezései: 

Méret, súly, használhatóság ellenőrzése. 

Üzlet nyitva tartásáról szóló tájékoztatás. 

Bolt nyitása, nyitva tartása, működési engedély. 

Általános áruismeret gyakorlata: 

Vonalkódok fajtái: egydimenziós, kétdimenziós.  

EAN (GTIN) kód felépítése  EAN13, EAN8, EAN5. 

Az élelmiszerbiztonsági rendszer kialakítása a kereskedelmi egységekben. 

Hulladékkezelési szabályok: csomagolóeszközök összegyűjtése, környezetvédelem. 

1.1.3. Pénztár- és pénzkezelés gyakorlata      90 + 18 óra (108 óra) 

A pénztáros feladatai, pénzkezelésre, pénzelszámolásra vonatkozó szabályok. 

A pénztárgépek használatának szabályai. 

Pénztárgép, Pénztárrendszer, Pénztárterminál (POS rendszer). 

Egytételes eladás, többtételes eladás. 

Részösszegző feladata. 

Törlés (azonnali, utólagos). 

Fizetési módok (készpénzzel, utalvánnyal, valutával, bankkártyával, vegyesen). 

Egyszerűsített (készpénzes) számla készítése.  

Nyugta-, számlaadási kötelezettség. 

Ellenérték elszámolásának technikája. 

A készpénz átvételére vonatkozó szabályok. 

Euroval történő fizetés szabályai. 

Jelentések (X jelentés - napközben, Z jelentés - zárás). 

Pénztáros elszámoltatása. 
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Pénztárnyitás, pénztárzárás. 

A pénztárosra vonatkozó viselkedési szabályok (pénztáros és vevő kapcsolata). 

1.1.4. Bizonylatkitöltés gyakorlata 90 + 18 óra (108 óra) 

Áruforgalom bizonylatainak szabályszerű kitöltése és kezelése. 

Árumegrendelés kézzel és/vagy géppel. 

Szállítólevél (tartalma, bizonylat kitöltése, kézzel és/vagy géppel). 

Visszáru jóváírás bizonylat, visszáru számla (tartalma, kitöltése). 

Jótállási jegy kitöltése. 

Árucsere utalvány.  

Készpénzfizetési számla (tartalma, bizonylat kitöltése, kézzel és/vagy géppel). 

Számla (tartalma, bizonylat kitöltése, kézzel és/vagy géppel). 

Nyugta (tartalma, kitöltése). 

Pénztárjelentés, Pénztárelszámolás (tartalma, készítése). (Kiadási-, bevételi 

pénztárbizonylat, üvegvisszaváltó jegy, címletjegyzék.) 

Készletnyilvántartás, leltározás bizonylatai. 

Árváltozás bizonylata. 

Jegyzőkönyvek (szállítói, vásárlói minőségi kifogás,  

jegyzőkönyv lopás esetén  stb.). 

Leltárfelvételi ív, leltárösszesítő. 

A kereskedelemben használatos levélfajták: árajánlat, megrendelés, reklamáció. 

 

 

11691-16 Eladástan /Eladási gyakorlat 

2. Eladási gyakorlat tantárgy 3 +1 ó/hét 108 + 36 óra (144 óra) 

2.1.1. Az eladó személyisége 36 + 18 óra (54 óra) 

Az eladó megjelenése az üzletben.  

Az eladó magatartása a gyakorlatban. (illemszabályok).  

Beszédstílus (szókincs, hangnem, hangerő) helyes alkalmazása. 

Alkalmazza a helyes testbeszédet.  

A vevőtípusok felismerése (határozott, határozatlan vevő stb.). 

Az egyes vevőtípusokkal szembeni helyes viselkedés. 

Megfelelő viselkedés a vevőkkel szemben életkor és nem szerint. ( A nőkkel, 

férfiakkal, gyerekekkel, idősekkel szembeni viselkedés). 

2.1.2. Az eladási folyamat gyakorlása 72 + 18 óra (90 óra) 

Bemutatja a vásárló udvarias köszöntési formáit. 

Megszólítja a vevőt, vásárlási szándéka felől érdeklődik. 

Felismeri a visszatérő vevőket, törzsvásárlókat és kiemelt figyelmet fordít rájuk. 

Megjelenéstől függetlenül minden vásárlónak megadja a tiszteletet és udvarias 

kiszolgálásban részesíti. 

Felkelti a vásárló érdeklődését. 

Alkalmazza a meggyőzésen alapuló eladói magatartás szemléletét, és módszereit. 

Ösztönzi a vásárlást, a vásárló érdeklődésének megfelelően árut ajánl. 

Tapintatosan érdeklődik a vevő árérzékenységéről és annak megfelelően ajánl árut. 

Felhívja a figyelmet a kiemelt ajánlatokra, akciókra, szezonális termékekre. 

Tájékoztatja a vásárlót az áruhoz kapcsolódó szolgáltatásokról, az igénybevétel 

feltételeiről. 

Kiszolgálás közben kapcsolódó áruféleségeket ajánl. 

Felhívja a figyelmet a kiemelt ajánlatokra, akciókra, szezonális termékekre. 
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Meggyőző érveléstechnikával segíti a vásárlót a döntésben. 

Megfelelő kommunikációval, kérdésfeltevéssel és pozitív kisugárzással elősegíti a 

sikeres vásárlást. 

Készlethiány esetén helyettesítő terméket ajánl, vagy közbenjár az áruutánpótlás 

érdekében. 

Befejezi a kiszolgálást, udvariasan elköszön a vásárlótól. 

Segítőkész hozzáállással a fogyasztót megillető jogok szerint kezeli és intézi a 

vevőreklamációt.  

Konfliktushelyzet megoldása. 
 

 

 

Nyári gyakorlat 

Összefüggő gyakorlat 

160 óra 

Az összefüggő nyári gyakorlat 160 óra 

Az 1/13. évfolyamot követő szakmai gyakorlat szakmai tartalma: 

Munka-, baleset-, és tűzvédelem sajátosságai a gyakorlati képzőhelyen . 

Kereskedelmi gyakorlat: 

Az áruforgalmi folyamat (beszerzés, készletezés, értékesítés.) elemeinek és a hozzá 

kapcsolódó bizonylatok megismerése a gyakorlatban.  

A beszerzendő áruk mennyiségének, minőségének, összetételének meghatározása. A 

megrendelés módjai, dokumentumai a gyakorlati képzőhelyen. 

Áruátvételhez szükséges eszközök, valamint a visszáru és a visszaszállítandó 

göngyölegek előkészítése. 

Az áruk mennyiségi és minőségi átvételét megismeri, a kapcsolódó bizonylatokat 

ellenőrzi. Az áruhoz előírás szerint csatolandó dokumentumok meglétét, 

szabályszerűségét ellenőrzi. 

Az árukat szakszerűen elhelyezi a raktárban illetve az eladótérben.  

Árumozgató gépeket, eszközöket szabályszerűen használja. 

Leltározásban való részvétel, a hozzá kapcsolódó bizonylatok megismerése 

(leltárfelvételi ív, leltárösszesítő, jegyzőkönyv).  

Az áruk kicsomagolása és előcsomagolása, a vevők tájékoztatását szolgáló 

információk meglétének ellenőrzése. 

Az áru szakmai és a kereskedelmi egység boltképéhez igazodó kihelyezése. 

Áruvédelmi címkék elhelyezkedése a termékeken. 

A fogyasztói ár szabályszerű feltüntetése. 

Árjelző táblák, vonalkódok készítése.  

A vevők fogadása, a vásárlói igények megismerése, az áruk bemutatása, ajánlása. 

Hulladékkezelési szabályok megismerése, betartása. 

Áruforgalom bizonylatainak szabályszerű kitöltése és kezelése: szállítólevél, 

árucsere utalvány, készpénzfizetési számla, nyugta, számla (tartalma, bizonylat 

kitöltése, kézzel és/vagy géppel). 

Eladási gyakorlat: 

Az eladó magatartása a gyakorlatban. (illemszabályok).  

Beszédstílus (szókincs, hangnem, hangerő) helyes alkalmazása. 
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Alkalmazza a helyes testbeszédet.  

A vevőtípusok felismerése (határozott, határozatlan vevő stb.). 

Az egyes vevőtípusokkal szembeni helyes viselkedés. 

Az eladási folyamat gyakorlása:  

A vásárlót udvariasan köszönti. 

Megszólítja a vevőt, vásárlási szándéka felől érdeklődik. 

Felismeri a visszatérő vevőket, törzsvásárlókat és kiemelt figyelmet fordít rájuk. 

Megjelenéstől függetlenül minden vásárlónak megadja a tiszteletet és udvarias 

kiszolgálásban részesíti. 

Felkelti a vásárló érdeklődését. 

Alkalmazza a meggyőzésen alapuló eladói magatartás szemléletét, és módszereit. 

Ösztönzi a vásárlást, a vásárló érdeklődésének megfelelően árut ajánl. Felhívja a 

figyelmet a kiemelt ajánlatokra, akciókra, szezonális termékekre. 

Tájékoztatja a vásárlót az áruhoz kapcsolódó szolgáltatásokról, az igénybevétel 

feltételeiről. 

Kiszolgálás közben kapcsolódó áruféleségeket ajánl. 

Felhívja a figyelmet a kiemelt ajánlatokra, akciókra, szezonális termékekre. 

Meggyőző érveléstechnikával segíti a vásárlót a döntésben. 

Készlethiány esetén helyettesítő terméket ajánl, vagy közbenjár az áruutánpótlás 

érdekében. 

Befejezi a kiszolgálást, udvariasan elköszön a vásárlótól. 

Konfliktushelyzet megoldása.  

Jogszabályok alkalmazása: 

Csomagolásra vonatkozó előírások. 

Gyermek- és fiatalkorúak védelmét szolgáló előírások. 

Szavatosság, szavatossági idők, kellékszavatosság. 

Jótállás, kiterjesztett jótállás, jótállási jegy. 

Fogyasztói panaszok kezelése, ügyfélszolgálat. 

Vásárlók könyve vezetése. 

Hulladékkezelési szabályok: csomagolóeszközök összegyűjtése, környezetvédelem. 

Pénztár- és pénzkezelés gyakorlata: 

A pénztáros feladatai, pénzkezelésre, pénzelszámolásra vonatkozó szabályok. 

A pénztárgépek használatának szabályai. 

Bizonylatkitöltés: 

Szállítólevél (tartalma, bizonylat kitöltése, kézzel és/vagy géppel). 

Visszáru jóváírás bizonylat, visszáru számla (tartalma, kitöltése). 

Jótállási jegy kitöltése. 

Árucsere utalvány.  

Készpénzfizetési számla (tartalma, bizonylat kitöltése, kézzel és/vagy géppel). 

Számla (tartalma, bizonylat kitöltése, kézzel és/vagy géppel). 

Nyugta (tartalma, kitöltése). 

Pénztárjelentés, Pénztárelszámolás.  

Jegyzőkönyvek (szállítói, vásárlói minőségi kifogás. .‖ 

 

 

2/14. évfolyam 

 

11992-16 Kereskedelmi ismeretek /Kereskedelmi ismeretek 
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1. Kereskedelmi ismeretek tantárgy 3,5 ó/hét 109 óra 

1.1.1. Áruforgalom 93 óra 

A kereskedelem tevékenység jellemzése, szerepe, tagozódása. 

A nagykereskedelem tevékenysége, formái. 

A kiskereskedelem tevékenysége, formái. 

Az áruforgalomi folyamat elemei. 

Árubeszerzés. 

A beszerzés helye, szerepe az áruforgalomban. 

A beszerzés fogalma, folyamata (a beszerzendő áruk mennyiségének és összetételének 

meghatározása, a szállító partnerek kiválasztása, az áruk megrendelése, az áruk 

átvétele, a beszerzett áruk ellenértékének kiegyenlítése). 

Az áruátvétel célja, lebonyolításának hatása az egység eredményességére, mozzanatai 

(áruátvétel előkészítése, lebonyolítása, adminisztrációs feladatok), áruátvétel 

bizonylatai. 

Teendő hibás teljesítés esetén. 

A visszáru és a visszaszállítandó göngyölegek előkészítése. 

Az áruk raktári elhelyezése és tárolása az állagvédelem, az áttekinthetőség, a 

hozzáférhetőség, a kedvező helykihasználás, a vagyon-, tűz-, balesetvédelmi és a 

közegészségügyi szabályok betartásával. 

Tárolási rendszerek (statikus és dinamikus) és tárolási módok (tömb és soros, 

állványos és állvány nélküli tárolás). 

Árumozgató gépek, eszközök. 

Készlet fogalma, készletgazdálkodás jelentősége. 

A beérkezett áruk készletre vétele, a készletnagyság megállapítása. 

A leltár és leltározás fogalma, leltár céljai (elszámoltató leltár, vagyonmegállapító 

leltár, ellenőrző leltár, átadó-átvevő leltár, rendkívüli leltár). 

A leltározás megszervezése, a leltározás menete (előkészítése, lebonyolítása, tényleges 

készletérték megállapítása). 

A leltárhiány és leltártöbblet oka. 

Az áruk eladásra történő előkészítése: az áruk kicsomagolása, előrecsomagolása, 

árucímkék elhelyezése, fogyasztói ár feltüntetése. 

Az áruk eladótéri elhelyezése. 

Az egyes értékesítési módok – hagyományos, önkiszolgáló, önkiválasztó, minta utáni 

és egyéb bolt nélküli értékesítési formák – jellemzői, előnyei, hátrányai, alkalmazásuk, 

személyi és tárgyi feltételeik, az eladó feladatai. 

Az e-kereskedelemre vonatkozó jogszabályok. 

A web-lapok tartalmi és formai követelményei: szerződési feltételek, regisztráció. 

Web-lap, virtuális áruház gondozása, reklámozási lehetőségek.  

Az elektronikus fizetés feltételeinek kialakítása, fajtái, lebonyolítása. 

Az e-kereskedelemben kapott megrendelések feldolgozása, visszaigazolása, adatbázis 

vezetés. 

Árukezelési, komissiózási és expediálási feladatok lényeges elemei. 

Az áru feladása, árukövetés biztosítása, az áruátvétel visszaigazolása. 

Fogyasztóvédelmi jogok biztosítása az e-kereskedelemben. 

A kereskedelmi egységekben használatos gépek, berendezések (pénztárgépek, 

hűtőberendezések, mérlegek, szeletelő-, aprító- és csomagológépek) fajtái. 

Áru- és vagyonvédelmi eszközök fajtái, fő jellemzői.  

Elektronikus áruvédelmi rendszerek jellemzői, működésük. 

Jelzőcímkék fajtái, elhelyezésük a termékeken. 
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Az üzlet biztonságát befolyásoló tényezők. 

Lopás módjai, eljárási alapelvek. 

Rendkívüli események fajtái, kezelése. 

1.1.2. Pénztár- és pénzkezelés, bizonylatkitöltés 16 óra 

Pénztár- és pénzkezelés 

Pénztárgépek fajtái, szerepe a kereskedelemben. 

Pénztárgépekkel kapcsolatos előírások, követelmények. 

A pénztárnyitás feladatai. 

Az ellenérték elszámolásának mozzanatai, szabályai. 

A vásárlási tételek rögzítésének módjai, szabályai. 

A készpénzt átvételére vonatkozó szabályok. 

Készpénzkímélő eszközök fajtái, elfogadásuk, kezelésük szabályai. 

Utalványokkal, kuponokkal, bankkártyával, hitelkártyával történő fizetés feltételei, 

szabályai. 

Euroval történő fizetés szabályai. 

A pénzvisszaadás szabályai. 

Nyugtaadási kötelezettség. 

A bizonylat és a visszajáró pénz átadásának szabályai. 

Gépi nyugta adattartalma. 

Gépi/ kézi készpénzfizetési számla adattartalma, példányok kezelése. 

Pénztárzárás feladatai. 

A készpénz-, és készpénzkímélő eszközök szortírozása, számbavétele. 

Pénztáros elszámoltatása. 

A pénzfeladás és bizonylatai. 

 

Bizonylatkitöltés  

Bizonylatkezelés a kereskedelmi egységekben. 

Bizonylat fogalma. 

Bizonylati elv, bizonylati rend, bizonylati fegyelem. 

Bizonylatok csoportosítása: 

Készítési helyük szerint (külső bizonylatok, belső bizonylatok). 

Szigorú számadású kötelezettség alá vont bizonylatok. 

Szigorú számadású nyomtatványok beszerzése, nyilvántartása. 

A bizonylatok kiállításával kapcsolatos szabályok (alaki és tartalmi kellékei). 

Bizonylatok javításának szabályai. 

Áruforgalom bizonylatai. (árumegrendelés, szállítólevél, boltközi szállítólevél, 

visszáru jegyzék, mezőgazdasági termékfelvásárlás, jótállási jegy, pénzforgalom 

bizonylatai. 

Értékesítés bizonylatai (nyugta, pénztári nyugta, készpénzfizetési számla, számla, 

árucsere utalvány,). 

Pénztáros elszámolásának bizonylatai (Pénztárjelentés, Pénztárelszámolás, 

Pénztárzárás kézi/gépi, Kiadási-, bevételi pénztárbizonylat, Üvegvisszaváltó jegy, 

Címletjegyzék, Készpénzfeladási utalvány, Átutalási megbízás). 

Készletnyilvántartás, leltározás bizonylatai. 

Leltározás bizonylatai: 

Leltárfelvételi ív, árváltozási leltárív, árcsökkenés-, áremelés jelentés. 

Jegyzőkönyvek: jegyzőkönyv mennyiségi-, minőségi kifogásról (szállítói), 

jegyzőkönyv vásárlói minőségi kifogás elintézéséről. 
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Jegyzőkönyv pénztár többlet vagy hiány esetén, árueltulajdonítási jegyzőkönyv, 

selejtezési jegyzőkönyv. 

 

10027-16 A ruházati cikkek és a vegyes iparcikkek forgalmazása / Ruházati és vegyes 

iparcikk áruismeret 

2. Ruházati és vegyes iparcikk áruismeret tantárgy2 + 0,5 ó/hét  62 + 16 óra (78 óra) 

2.1.1. Ruházati áruismeret I. 10 + 10 óra (20 óra) 

A ruházati kereskedelem árucsoportjai. 

Ruházati termékekhez használt legfontosabb természetes- és mesterséges eredetű 

szálasanyagok fajtái és fő tulajdonságai. 

Natur és bio alapanyagok jelentősége, jelölése, ajánlása. 

Valódi- és műbőrök fajtái, felületük, kezelésük. 

A kötött-hurkolt, és szövött gyártástechnológiák felismerése. 

A két fő gyártástechnológia és a késztermékek használati, viselési tulajdonságainak 

kapcsolata. 

A textíliák címkézése, kezelési-, használati útmutató jelképei és értelmezése. 

2.1.2. Ruházati áruismeret II.  32 óra 

Női-, férfi-, gyermek alsóruházati konfekció áruk típusai, fazonjai, méretezésük. 

Női, férfi, gyermek felsőruházati konfekció áruk típusai, fazonjai, méretezésük. 

Sportruházati áruk típusai, méretezése. 

Csecsemő ruházati termékek választéka, bébi kelengye részei, bébi áruk méretezése   

A divatáruk és öltözék kiegészítők fajtái, ajánlásuknál figyelembe vett szempontok. 

Lábbeli áruk, csoportosítása, fajtái, méretezésük, kezelésük, forgalmazásuk jellemzői.  

Vevőtájékoztató jelképek.   

Darabáruként- és méterben forgalmazott szőnyegek fajtái, méretei.  

A szőnyegek felülete, hátoldal kiképzése.  

Különleges kikészítésű szőnyegek és jellemzői, jelölésük. 

A szőnyegek felhasználására vonatkozó piktogramok értelmezése. 

A szőnyegek használati, kezelési útmutatója, tisztítószerei. 

A szőnyegek tárolásának szabályai. 

A függönyök, alapanyagai, csoportosításuk szempontjai, fajtái.  

Különleges kikészítésű függönyök jellemzői, jelölésük.  

A függönyök használati, kezelési útmutatója, tisztítószerei. 

Paplanok, párnák típusai, különleges kikészítésű termékek és jelölésük. 

Takarók felhasználási lehetőségei, fajtái, méretei, kezelésük. 

Konfekcionált ágyneműk típusai, garnitúrák fajtái, darabszáma, mérete. 

Háztartási fehéráruk: asztalneműk, konyharuhák, törlőruhák, konyhagarnitúrák, 

törölközők, fürdőlepedők. 

A ruházati termékekhez kapcsolódó szolgáltatások. 

2.1.3. Vegyes iparcikkek áruismerete 20 + 6 óra (26 óra) 

Játékok áruismerete: 

A játékszerek felosztása korcsoport és alapanyagaik szerint.  

A játékszerekkel szemben támasztott követelmények.  

A játékszereken található jelölések, piktogramok értelmezése. 

Kemping áruk csoportosítása, fajtái, felhasználása.  

Papír-, írószer áruismeret: 

Papírfajták főbb csoportjai felhasználás szerint.  

Írószerek, rajzszerek, iskolai és irodai felszerelési cikkek. 



 

 930 

Sportáruk áruismerete: labda-, vízi-, küzdő- és erősportok, téli- és szabadidősportok 

eszközei. 

Az iskolai testnevelés sportfelszerelései, minőségi és biztonsági követelményei. 

Háztartási edényáruk ismerete: 

Háztartási edényáruk csoportosítása funkció és alapanyag szerint.   

Edényárukhoz kapcsolódó kísérő okmányok, tájékoztató címkék. 

Háztartási főző- és sütőedények, tálaló edények, evő- és tálalóeszközök, egyéb 

konyhatechnikai eszközök.  

Korszerű főző- és sütőedényekkel szemben támasztott követelmények. 

 

10028-16 Az élelmiszerek és vegyi áruk forgalmazása /Élelmiszer- és vegyi áruismeret 

3. Élelmiszer- és vegyi áruismeret tantárgy 2,5 + 0,5 ó/hét 77,5 + 15,5 óra (93 óra) 

3.1.1. Élelmiszer áruismeret II. 30 + 15,5 óra (45,5 óra) 

Természetes édesítőszerek: Cukor, Méz. 

Mesterséges édesítőszerek: 

Az édesítőszerek jelentősége. 

Édesipari áruk: 

A cukorkák, kakaó és csokoládéáruk. 

Nugátok és nugátszerű készítmények. 

Édesipari lisztes áruk, édesipari tartós sütemények. 

Gyümölcsök, zöldségáruk: 

Gyümölcsök összetétele és táplálkozástani jelentősége. 

A gyümölcsök csoportosítása.  

Hazai és egzotikus gyümölcsök jellemzői. 

A zöldségfélék összetétele és táplálkozástani jelentősége. 

A zöldségfélék csoportosítása. 

A zöldségfélék fajtái, árujellemzői 

Ehető gombák. 

Tartósított gyümölcs- és zöldségáruk: 

Gyorsfagyasztott gyümölcs- és zöldségáruk. 

Vízelvonással, cukrozással és sózással tartósított áruk. 

Gyümölcs-zöldség konzervek. 

A tej és tejkészítmények: 

A tej összetétele és táplálkozástani jelentősége. 

Fogyasztási tejek. 

Ízesített, sűrített, savanyított tejkészítmények, zsírdús készítmények. 

Tejtermékek: 

Vajféleségek. 

Túróféleségek. 

Natúr sajtok. 

Ömlesztett sajtok. 

Húskészítmények, húskonzervek: 

Rövid ideig eltartható töltelékes áruk. 

Tartós töltelékes áruk. 

Darabos húskészítmények. 

Húskonzervek. 

A tojás. 

A tojás értékesítési jellemzői. 
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A tojás minősége és a jelölések értelmezése. 

Étkezési zsírok, olajok: 

A zsiradékok összetétele és táplálkozástani jelentősége. 

A zsiradékok csoportosítása, zsírok és olajok jellemzői.  

Alkoholmentes italok. 

A, szódavíz, ásványvizek és gyógyvizek.   

Üdítőitalok, sűrítmények, gyümölcsszörpök, gyümölcs- és zöldséglevek csoportjai. 

árujellemzői.   

Az alkoholtartalmú italok: 

A borok csoportosítása Magyarország borvidékei. 

A bor, forgalmazása.   

A borok főbb típusai, árujellemzésük. 

Sörök: 

A sörök csoportosítása alapanyag és készítési mód szerint.  

A sör, forgalmazása. 

A sörök főbb típusai, árujellemzésük. 

Szeszesitalipari termékek: 

Párlatok, likőrök. 

A pálinka jellemzői, a pálinka, mint hungarikum. 

Koffeintartalmú élvezeti szerek: 

A kávéfajtái, minősége. 

Kávékivonatok, kávépótló szerek. 

A tea fajtái, minősége. 

Virágteák, ízesített teák, gyógyteák, pótteák. 

Fűszerek és ízesítőszerek: 

A fűszerek minősége, csoportosítása, forgalmazása. 

Hazai fűszerkülönlegességek. 

Fűszerkeverékek, fűszerpótlók. 

Ízesítők, zamatosító, állományjavítók. 

3.1.2. Vegyi áruk ismerete 47,5 óra 

Vegyi-áruk csoportosítása, jellemzői, minőségi követelményei. 

A vegyi áruk csomagolása. 

A címkén található jelölések, jelképek, veszélyes anyagok, környezetkímélő, 

környezetbarát jelek. 

A szappanok és a mosás anyagai: 

Szappanok. 

Mosószerek. 

Mosási segédanyagok. 

Háztartási tisztító- és ápolószerek: 

Mosogatószerek. 

Általános tisztítószerek, lemosók. 

Súrolószerek. 

Szőnyeg- és kárpittisztító szerek. 

Ablak-, tükör-, üvegtisztítók. 

Folttisztító szerek. 

Bútorápoló szerek. 

Padlóápoló szerek. 

Fertőtlenítő-, vízkőoldó és maró hatású szerek. 

Tűzhelytisztítók. 
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Testápoló és személyes higiéniát szolgáló készítmények: 

Fürdő- és tusoló készítmények. 

Testápoló tejek, emulziók. 

Kéz- és lábápoló készítmények. 

Hintőporok. 

Szőrtelenítő készítmények. 

Hajápolási készítmények. 

Fog- és szájápoló készítmények. 

Borotválkozószerek. 

Dezodorok és izzadást gátló készítmények. 

Napozószerek. 

Arcápolók, díszítőkozmetikumok és illatszerek. 

Arcápoló készítmények, krémek, kenőcsök. 

Díszítő kozmetikumok, ajakápolók, a szemkörnyék kozmetikumai. 

Illatszerek. 

Babaápolási készítmények. 

Norinbergi áruk: 

Kozmetikai kiegészítő áruk. 

Egészségügyi áruk. 

Háztartási áruk. 

 

10029-16 A műszaki cikkek forgalmazása /Műszakicikk áruismeret 

4. Műszakicikk áruismeret tantárgy 2 + 0,5 ó/hét 62 + 16 óra (78 óra) 

4.1.1. Elektromos háztartási készülékek 30 + 10  óra (40 óra) 

Elektromos és nem elektromos sütő- és főzőkészülékek. 

Gáztűzhelyek. 

Elektromos tűzhelyek. 

Kombinált tűzhelyek. 

Beépíthető tűzhelyek. 

Főzőlapok. 

Kontakt és sugárzó hőátadású hordozható sütők. 

Olajsütők. 

Mikrohullámú sütők. 

Légkeveréses edények. 

Elektromos fűtőkészülékek. 

Hősugárzók. 

Hőkandallók. 

Olajradiátorok. 

Klímaberendezések. 

 Elektromos kisgépek és készülékek. 

Turmixgépek, botmixerek. 

Gyümölcscentrifugák. 

Robotgépek. 

Kávéfőzők. 

Kenyérpirítók. 

Vasalók. 

Kozmetikai készülékek. 

Hajszárítók. 
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Hajformázók. 

Szőrtelenítők /borotvák, hajnyírók. 

Epilátor, I-light. 

Elektromos háztartási nagygépek. 

Hűtőgépek, fagyasztógépek. 

Mosogatógépek. 

Páraelszívók. 

Mosógépek. 

Szárítógépek. 

Porszívók. 

4.1.2. Híradástechnika 32 + 6 óra (38 óra) 

Híradástechnikai készülékek. 

Hangszórók, hangdobozok. 

Digitál hangrendszerek. 

Erősítők. 

CD lejátszók, DVD, Blu-ray, média lejátszó. 

Televízió készülékek. 

Házimozi. 

Digitális fényképezőgépek.  

Mobiltelefonok, tartozékok. 

Számítástechnikai termékek. 

A műszaki cikkek átvételére, szállítására, tárolására vonatkozó követelmények. 

Használati útmutatók értelmezése. 

A műszaki cikkek csatlakoztatása, beépítése, vevői tájékoztatás, értékesítéshez. 

kapcsolódó szolgáltatások. 

A műszaki cikkekhez kapcsolódó okmányok tartalma, címkék, piktogramok 

értelmezése. 

Szavatosság, jótállás, kiterjesztett jótállás, garanciális javítás. 

 

11691-16 Eladástan /Eladástan 

5. Eladástan tantárgy 1 ó/hét 31 óra 

5.1.1. Eladás idegen nyelven 31 óra 

Számok (méretek, árak), színek, mértékegységek  

Élelmiszerek megnevezése. 

Szituációk az élelmiszerboltban. 

Műszaki cikkek megnevezése. 

Szituációk a műszaki cikk üzletben. 

Ruházati termékek megnevezése. 

Szituációk a ruházati boltban. 

 

 

Gyakorlat 

 

11992-16 Kereskedelmi ismeretek /Kereskedelmi gyakorlat 

1. Kereskedelmi gyakorlat tantárgy 17,5 + 1 ó/hét 542,5 + 31,5 óra (574 óra) 

1.1.1. Áruforgalom gyakorlata    341 óra 

Az áruforgalmi folyamat elemeinek megismerése. 
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Az árubeszerzés folyamatának megismerése. 

A beszerzendő áruk mennyiségének és összetételének meghatározása után javaslatot 

tesz a vezetőnek. 

A megrendelés módjait és dokumentumait megismeri és alkalmazza. 

Áruátvételhez szükséges eszközök előkészítése (göngyölegbontó, árumozgató 

eszközök, mérő-, számlálóeszközök, PDA, íróeszköz, bizonylat). 

A visszáru és a visszaszállítandó göngyölegek előkészítése (bizonylatolása, csomagba 

rendezése, csomagolása). 

Az áruk mennyiségi és minőségi átvétele (mennyiségi és minőségi átvétel 

szempontjai). Az áruhoz előírás szerint csatolandó dokumentumok megléte, 

szabályszerűsége. 

Teendő mennyiségi és/vagy minőségi eltérés esetén. 

Az áruátvétel igazolása, kifogások intézése. 

Készletezés. 

A beérkezett áruk készletre vétele. 

Az áruk szakszerű elhelyezése a raktárban.  

Az áruk szakszerű elhelyezése az eladótérben. 

Az áru minőségének és a mennyiségének megóvása. 

A készletnyilvántartás módszerei, eszközei.  

Árváltozás. 

Árumozgató gépek, eszközök szabályszerű használata.  

Leltározás folyamata, a tényleges készlet felmérése, a leltáreredmény megállapítása.  

Leltározás a gyakorlatban. 

Az áruk eladásra történő előkészítése.  

Az áruk kicsomagolása és előcsomagolása, a vevők tájékoztatását szolgáló 

információk meglétének ellenőrzése.  

Az áru szakmai és kereskedelmi egység boltképéhez igazodó kihelyezése. 

Áruvédelmi címkék, eszközök fajtái és elhelyezkedésük a termékeken. 

A fogyasztói ár szabályszerű feltüntetése.(Árjelző táblák, vonalkódok készítése.) 

 Az áruk eladótéri elhelyezése, szabályai, szempontjai. 

A vevők fogadása, a vásárlói igények megismerése, az áruk bemutatása, ajánlása.  

Ajándék és/vagy díszcsomag készítése. 

Biztonsági és vagyonvédelmi eszközök.  

Elektronikus áruvédelmi rendszerek jellemzői, működésük, az üzlet biztonságát 

befolyásoló tényezők.  

Lopás módjai, eljárási alapelvek. 

Rendkívüli események fajtái, kezelése a gyakorlatban. 

Az e-kereskedelemre vonatkozó szabályok, 

szerződési feltételek, regisztráció. 

Web-lap, virtuális áruház felépítése, szerződési feltételek áttekintése.  

Az elektronikus fizetés feltételeinek kialakítása, az áruátvétel visszaigazolása. 

Fogyasztóvédelmi jogok biztosítása az e-kereskedelemben.  

1.1.2. Jogszabályok alkalmazásának gyakorlata 93 óra 

Munka-, baleset-, és tűzvédelem sajátosságai a gyakorlati képzőhelyen. 

Fogyasztóvédelem gyakorlata: 

Fogyasztóvédelem intézményrendszere. 

Minőség tanúsítás formái:  

Minőséget meghatározó tényezők, minőségi osztályok, minőség objektív és szubjektív 

jellemzői. 
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Minőségtanúsítás eszközei: 

Megkülönböztető minőségi jelek, minőségi bizonyítvány, műszaki leírás, használati 

kezelési útmutató, CE megfelelőségi jelölés. 

Termékcímke adattartalma. 

Csomagolásra vonatkozó előírások. 

Gyermek- és fiatalkorúak védelmét szolgáló előírások. 

Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok. 

Szavatosság, szavatossági idők, kellékszavatosság. 

Jótállás, kiterjesztett jótállás, jótállási jegy. 

Fogyasztói panaszok kezelése, ügyfélszolgálat. 

Vásárlók könyve vezetése. 

Békéltető testület. 

Kereskedelmi törvény fogyasztóvédelmi rendelkezései: 

Méret, súly, használhatóság ellenőrzése. 

Üzlet nyitva tartásáról szóló tájékoztatás. 

Bolt nyitása, nyitva tartása, működési engedély. 

Általános áruismeret gyakorlata: 

Vonalkódok fajtái: egydimenziós, kétdimenziós.  

EAN (GTIN) kód felépítése  EAN13, EAN8, EAN5. 

Az élelmiszerbiztonsági rendszer kialakítása a kereskedelmi egységekben. 

Hulladékkezelési szabályok: csomagolóeszközök összegyűjtése, környezetvédelem. 

1.1.3. Pénztár- és pénzkezelés gyakorlata 20 + 15 óra (35 óra) 

A pénztáros feladatai, pénzkezelésre, pénzelszámolásra vonatkozó szabályok. 

A pénztárgépek használatának szabályai. 

Pénztárgép, Pénztárrendszer, Pénztárterminál (POS rendszer). 

Egytételes eladás, többtételes eladás. 

Részösszegző feladata. 

Törlés (azonnali, utólagos). 

Fizetési módok (készpénzzel, utalvánnyal, valutával, bankkártyával, vegyesen). 

Egyszerűsített (készpénzes) számla készítése.  

Nyugta-, számlaadási kötelezettség. 

Ellenérték elszámolásának technikája. 

A készpénz átvételére vonatkozó szabályok. 

Euroval történő fizetés szabályai. 

Jelentések (X jelentés - napközben, Z jelentés - zárás). 

Pénztáros elszámoltatása. 

Pénztárnyitás, pénztárzárás. 

A pénztárosra vonatkozó viselkedési szabályok (pénztáros és vevő kapcsolata). 

1.1.4. Bizonylatkitöltés gyakorlata 88,5 + 16,5 óra (105 óra) 

Áruforgalom bizonylatainak szabályszerű kitöltése és kezelése. 

Árumegrendelés kézzel és/vagy géppel. 

Szállítólevél (tartalma, bizonylat kitöltése, kézzel és/vagy géppel). 

Visszáru jóváírás bizonylat, visszáru számla (tartalma, kitöltése). 

Jótállási jegy kitöltése. 

Árucsere utalvány.  

Készpénzfizetési számla (tartalma, bizonylat kitöltése, kézzel és/vagy géppel). 

Számla (tartalma, bizonylat kitöltése, kézzel és/vagy géppel). 

Nyugta (tartalma, kitöltése). 
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Pénztárjelentés, Pénztárelszámolás (tartalma, készítése). (Kiadási-, bevételi 

pénztárbizonylat, üvegvisszaváltó jegy, címletjegyzék.) 

Készletnyilvántartás, leltározás bizonylatai. 

Árváltozás bizonylata. 

Jegyzőkönyvek (szállítói, vásárlói minőségi kifogás,  

jegyzőkönyv lopás esetén  stb.). 

Leltárfelvételi ív, leltárösszesítő. 

A kereskedelemben használatos levélfajták: árajánlat, megrendelés, reklamáció. 

 

11691-16 Eladástan /Eladási gyakorlat 

2. Eladási gyakorlat tantárgy 3 + 1 ó/hét 93+ 31 óra (124 óra) 

2.1.1. Az eladó személyisége 31 +10  óra (41 óra) 

Az eladó megjelenése az üzletben.  

Az eladó magatartása a gyakorlatban. (illemszabályok).  

Beszédstílus (szókincs, hangnem, hangerő) helyes alkalmazása. 

Alkalmazza a helyes testbeszédet.  

A vevőtípusok felismerése (határozott, határozatlan vevő stb.). 

Az egyes vevőtípusokkal szembeni helyes viselkedés. 

Megfelelő viselkedés a vevőkkel szemben életkor és nem szerint. ( A nőkkel, 

férfiakkal, gyerekekkel, idősekkel szembeni viselkedés). 

2.1.2. Az eladási folyamat gyakorlása        62 + 21 óra (83 óra) 

Bemutatja a vásárló udvarias köszöntési formáit. 

Megszólítja a vevőt, vásárlási szándéka felől érdeklődik. 

Felismeri a visszatérő vevőket, törzsvásárlókat és kiemelt figyelmet fordít rájuk. 

Megjelenéstől függetlenül minden vásárlónak megadja a tiszteletet és udvarias 

kiszolgálásban részesíti. 

Felkelti a vásárló érdeklődését. 

Alkalmazza a meggyőzésen alapuló eladói magatartás szemléletét, és módszereit. 

Ösztönzi a vásárlást, a vásárló érdeklődésének megfelelően árut ajánl. 

Tapintatosan érdeklődik a vevő árérzékenységéről és annak megfelelően ajánl árut. 

Felhívja a figyelmet a kiemelt ajánlatokra, akciókra, szezonális termékekre. 

Tájékoztatja a vásárlót az áruhoz kapcsolódó szolgáltatásokról, az igénybevétel 

feltételeiről. 

Kiszolgálás közben kapcsolódó áruféleségeket ajánl. 

Felhívja a figyelmet a kiemelt ajánlatokra, akciókra, szezonális termékekre. 

Meggyőző érveléstechnikával segíti a vásárlót a döntésben. 

Megfelelő kommunikációval, kérdésfeltevéssel és pozitív kisugárzással elősegíti a 

sikeres vásárlást. 

Készlethiány esetén helyettesítő terméket ajánl, vagy közbenjár az áruutánpótlás 

érdekében. 

Befejezi a kiszolgálást, udvariasan elköszön a vásárlótól. 

Segítőkész hozzáállással a fogyasztót megillető jogok szerint kezeli és intézi a 

vevőreklamációt.  

Konfliktushelyzet megoldása. 
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Diószegi Sámuel Baptista Szakgimnázium és Szakközépiskola 

 OM azonosító: 100563  

 

A 

 

 

HEGESZTŐ szakképesítés  

 

5. Gépészet szakmacsoport 

 

IX. Gépészet ágazat 

 

 

OKJ SZÁM: 34 521 06 

 

H E L Y I  P R O G R A M J A 

 

 

Készült: 

A szakképzési kerettantervekről szóló 30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelet alapján 
 

 

 

Debrecen 2016. 
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I. A szakképzés jogi háttere 

A szakképzési kerettanterv         

– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény,    

– a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény,   

valamint      

– az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának 

eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Kormányrendelet, 

– az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 

217/2012. (VIII. 9.) Kormányrendelet,  

– a 34 521 06 Hegesztő szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit tartalmazó 

27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet  

alapján készült.       

 

 

II. A szakképesítés alapadatai 

 

A szakképesítés azonosító száma: 34 521 06 

 

A szakképesítés megnevezése: Hegesztő 

 

A szakmacsoport száma és megnevezése: 5. Gépészet 

 

Ágazati besorolás száma és megnevezése: IX. Gépészet 

 

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 3 év 

 

Elméleti képzési idő aránya: 30% 

Gyakorlati képzési idő aránya: 70% 
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Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:  

3 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 140 óra, a 10. évfolyamot követően 140 

óra;  

2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra 

III. A szakképzésbe történő belépés feltételei 

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség 

vagy iskolai előképzettség hiányában 

Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető a szakmai és vizsgakövetelményt kiadó 

rendelet 3. számú mellékletében az 5. Gépészet szakmacsoportra meghatározott kompetenciák 

birtokában 

Szakmai előképzettség: - 

Előírt gyakorlat: - 

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek 

Pályaalkalmassági követelmények: - 

 

IV. A szakképzés szervezésének feltételei 

Személyi feltételek 

A szakmai elméleti és gyakorlati képzésben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

törvény és a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény előírásainak megfelelő 

végzettséggel rendelkező pedagógus és egyéb szakember vehet részt.  

Ezen túl az alábbi tantárgyak oktatására az alábbi végzettséggel rendelkező szakember 

alkalmazható: 

Tantárgy Szakképesítés/Szakképzettség 

- - 

 

Tárgyi feltételek 

A szakmai képzés lebonyolításához szükséges eszközök és felszerelések felsorolását a 

szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (szvk) tartalmazza, melynek további részletei az 

alábbiak: nincs 
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Ajánlás a szakmai képzés lebonyolításához szükséges további eszközökre és felszerelésekre: 

Hegesztő szimulátor 

VII. A szakképesítés óraterve nappali rendszerű oktatásra 

 

Szakközépiskolai képzés esetén a heti és éves szakmai óraszámok:  

 

évfolyam 

heti óraszám 

szabadsáv 

nélkül 

éves óraszám 

szabadsáv 

nélkül 

heti óraszám 

szabadsávval 

éves óraszám 

szabadsávval 

9. évfolyam 14,5 óra/hét 522 óra/év 17 óra/hét 612 óra/év 

Ögy  140  140 

10. évfolyam 23 óra/hét 828 óra/év 25 óra/hét 900 óra/év 

Ögy  140  140 

11. évfolyam 23 óra/hét 736 óra/év 25,5 óra/hét 816 óra/év 

Összesen: 2366 óra  2608 óra 

 

évfolyam 

heti óraszám 

szabadsáv 

nélkül 

éves óraszám 

szabadsáv 

nélkül 

heti óraszám 

szabadsávval 

éves óraszám 

szabadsávval 

1. évfolyam 31,5 óra/hét 1134 óra/év 35 óra/hét 1260 óra/év 

Ögy.  160 óra  160 óra 

2. évfolyam 31,5 óra/hét 1008 óra/év 35 óra/hét 1120 óra/év 

Összesen: 2302 óra  2540 óra 
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1. számú táblázat 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként 

Szakmai 

követelmény-

modulok 

Tantárgyak 

Szakközépiskolai képzés közismereti oktatással Szakközépiskolai képzés közismereti oktatás nélkül 

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

elméleti 

heti 

óraszám 

gyakorlati 

heti 

óraszám 

ögy 

elméleti 

heti 

óraszám 

gyakorlati 

heti 

óraszám 

ögy 

elméleti 

heti 

óraszám 

gyakorlati 

heti 

óraszám 

elméleti 

heti 

óraszám 

gyakorlati 

heti 

óraszám 

ögy 

elméleti 

heti 

óraszám 

gyakorlati 

heti 

óraszám 

10162-12 

Gépészeti alapozó 

feladatok 

Gépészeti alapozó 

feladatok 
2   

 

  

 

  2 + 1  

 

  

Gépészeti alapozó 

feladatok 

gyakorlata  

 4       4    

10163-12 

Gépészeti 

munkabiztonság és 

környezetvédelem 

Munkavédelem 1      1     

Elsősegélynyújtás 

gyakorlat 
 1 + 0,5      1 + 1   

10180-12 

A hegesztés 

előkészítő és 

befejező műveletei 

Hegesztési 

alapismeretek 
1 + 1,5  2     2   1 + 1  

Hegesztési alap-

gyakorlatok 
 2   3  1,5   3  3 

11497-12 

Foglalkoztatás I. 

Foglalkoztatás I.     2    2  
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11499-12 

Foglalkoztatás II. 

Foglalkoztatás II.     0,5 + 0,5    0,5 + 1,5  

11500-12 

Munkahelyi 

egészség és 

biztonság 

Munkahelyi 

egészség és 

biztonság 

0,5 + 0,5      0,5     

11453-12 

Bevontelektródás 

kézi ívhegesztő 

feladatok 

Hegesztési 

ismeretek I. 
  4 +2    3,5     

Hegesztési 

gyakorlatok I. 
 3  4     6   2 

11455-12 

Fogyóelektródás 

védőgázas 

ívhegesztő feladatok 

Hegesztési 

ismeretek II. 
  3    3+ 1,5    

Hegesztési 

gyakorlatok II. 
   7    5,5   2 

11456-12 

Gázhegesztő 

feladatok 

Hegesztési 

ismeretek III. 
    3     3 + 1  

Hegesztési 

gyakorlatok III. 
     7     8  

11457-12 

Volfrámelektródás 

védőgázas 

ívhegesztő feladatok 

Hegesztési 

ismeretek IV. 
    2 + 2     2  

Hegesztési 

gyakorlatok IV. 
     7     8  

Összes óra 4,5 + 2 10 + 0,5 9 +2 14  7,5 + 2,5 15,5  12 + 2,5 19,5 +1 8,5 + 3,5 23  

Összes óra 14,5 + 2,5 140 23 + 2 140 23 + 2,5 31,5 + 3,5 160 31,5 + 3,5 
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Elméleti óraszámok/aránya 940 / 36,4%  894 / 35,68%   

Gyakorlati óraszámok/aránya 1642,5/ 63,6%  1611 / 64,32%    

 

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 részét (szabadsáv) a táblázatban kék színnel jelöltük a jogszabályban meghatározott óraszámban évfolyamonként. 

 

A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat arányának a teljes képzési idő során kell teljesülnie. 

 

 

Jelmagyarázat: e/elmélet, gy/gyakorlat, ögy/összefüggő szakmai gyakorlat 

 

A táblázatban aranysárga háttérrel kiemelt szakmai követelménymodulok az ágazati közös tartalmakat jelölik. 

 

A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8. § (5) bekezdésének megfelelően a táblázatban a nappali rendszerű oktatásra 

meghatározott tanulói éves kötelező szakmai elméleti és gyakorlati óraszám legalább 90%-a felosztásra került. 

 

A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat arányának a teljes képzési idő során kell teljesülnie. 
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A tantárgyakra meghatározott időkeret kötelező érvényű, a témakörökre kialakított óraszám pedig ajánlás. 

 

Az iskolarendszeren belüli felnőttoktatás óraszámai az iskolarendszerű nappali oktatás óraszámaihoz képest arányosan 

csökkentettek a jogszabályokban előírt módon. 



 

945 

 

 

A MODULOK FELOSZTÁSA ÉVFOLYAMOK SZERINT 

3 ÉVES SZAKKÉPZÉS 

 

 

9. évfolyam 

 

ELMÉLET 

 

A 10162-12 Gépészeti alapozó feladatok  

 

19. Gépészeti alapozó feladatok tantárgy         72 óra* 

*Három évfolyamos képzés közismereti oktatással/két évfolyamos képzés közismereti oktatás nélkül 

 

1.1.  A tantárgy tanításának célja 

A Gépészeti alapozó feladatok tantárgy oktatásának alapvető célja, hogy elősegítse a 

tanulók gépészeti gondolkodásmódjának kialakulását és fejlesztését, hozzájáruljon a 

gépészeti alapozó feladatok megértéséhez, képessé tegye a tanulókat a munka világának, 

ezen belül a gépészeti témakörök jellemzőinek és összefüggéseinek, valamint a gépészeti 

eszközök működésének a megértésére.  

A tantárgy segítsen magyarázatot adni a megtapasztalt eseményekre és a 

törvényszerűségekre. A hallgatók felelősséggel hajtsák végre a feladatokat, tudjanak 

döntéseket hozni a gépészeti folyamatokkal és témakörökkel kapcsolatban.  

 

1.2.  Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és szakmai 

tartalmakra épül. 

 

1.3. Témakörök és elemeik 
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1.3.1. Műszaki dokumentációk  18 óra 

Technológiai dokumentációk fogalma, tartalma. 

Gépészeti technológiai dokumentációk, mint információhordozók, azok formai és 

tartalmi követelményei. 

Rajztechnikai alapszabványok, előírások, megoldások. 

Síkmértani szerkesztések, térelemek kölcsönös helyzete, vetületi és axonometrikus 

ábrázolás.  

Síkmetszés, valódi nagyság meghatározása, kiterítés. 

Áthatások, áthatások alkatrészrajzokon. 

Összeállítási és részletrajzok. 

Alkatrész és összeállítási rajzok fogalma. 

Metszetábrázolások, szelvény egyszerűsített ábrázolások. 

Mérethálózat felépítése, különleges méretmegadások. 

Tűrés, illesztés. 

Felületi minőség. 

Jelképes ábrázolások. 

A munka tárgyára, céljára vonatkozó dokumentumok.  

A munkafolyamatokra, eszközökre, technológiákra vonatkozó dokumentációk. 

Egyszerű gépészeti műszaki rajzok.      

Egyszerű alkatrészek, szerkezeti egységek, művelet-, illetve szerelési terv. 

Rendszerek rajzai, kapcsolási vázlatok, folyamatábrák és folyamatrendszerek. 

Technológiai sorrend fogalma, tartalma. 

 

1.3.2. Gépészeti alapmérések  18 óra 

Mérés, ellenőrzés fogalma és folyamata. 

Műszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése. 

Mértékegységek. 
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Műszaki mérés eszközeinek ismerete. 

Hosszméretek mérése és ellenőrzése. 

Szögek mérése és ellenőrzése. 

Alak- és helyzetpontosság mérése és ellenőrzése. 

Mérési utasítás. 

Mérési pontosság. 

Tűréssel, illesztéssel kapcsolatos alapfogalmak, táblázatok kezelése. 

Mérési alapfogalmak, mérési hibák. 

Műszerhibák. 

Mérési jellemzők. 

Mérés egyszerű és nagypontosságú mérőeszközökkel. 

Mérőeszközök. 

Hossz- és szögmérő eszközök. 

Mechanikai mérőeszközök típusai, működésük, kezelésük. 

Digitális mérőeszközök típusai, alkalmazásuk. 

Külső felületek mérésének eszközei. 

Belső felületek mérésének eszközei. 

Szögek mérésének, ellenőrzésének eszközei. 

Felületi minőség jelölése, ellenőrzésének és mérésének eszközei. 

Munkadarabok alak- és helyzetmérésének eszközei, módjai. 

Mérési dokumentumok jelentősége, fajtái, tartalma. 

 

1.3.3. Anyagismeret, anyagvizsgálat  18 óra 

Alapanyagok csoportosítása és tulajdonságai. 

Anyagszerkezet-tani alapismeretek. 

Vasfémek és ötvözeteik, tulajdonságaik. 

Ötvözők hatása. 
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A legfontosabb acélfajták alkalmazási területei. 

Kiválasztás szempontjai. 

Nem vasalapú fémes szerkezeti anyagok. 

Könnyűfémek. 

Nehézfémek. 

Szinterelt szerkezeti anyagok. 

Műanyagok. 

Segédanyagok. 

Hőkezelések, feladatuk, csoportosításuk. 

Hőkezelő eljárások. 

Hőkezelési hibák. 

Jellegzetes hibák. 

Anyaghibák. 

Öntési hibák. 

Hegesztési hibák. 

Forgácsolás során képződő hibák. 

Köszörülési hibák. 

Képlékeny alakítás okozta hibák. 

Kifáradás. 

Korrózió  

Hibakimutatás lehetőségei. 

Anyagvizsgálati módok. 

Roncsolás-mentes anyagvizsgálatok (repedésvizsgálatok). 

Roncsolásos anyagvizsgálatok, szakítóvizsgálat, keménység vizsgálat. 

Technológiai próbák. 

Szakítóvizsgálat 

Hajlítóvizsgálat. 
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Csövek gyűrűtágító vizsgálata. 

Lapító vizsgálat. 

Törésvizsgálat. 

Ütővizsgálat. 

Keménységmérés 

Metallográfiai vizsgálat. 

Endoszkópos vizsgálat. 

Folyadékbehatolásos repedésvizsgálat. 

Mágnesezhető poros repedésvizsgálat. 

Ultrahangos repedésvizsgálat. 

Radiográfiai vizsgálat. 

  

1.3.4. Fémek alakítása  18 óra 

Kézi forgácsoló műveletek (darabolás, hajlítás, fűrészelés, reszelés, köszörülés, fúrás, 

süllyesztés, dörzsölés, hántolás, csiszolás, menetvágás, menetfúrás). 

Forgács nélküli alakítási technológiák alkalmazásának megismerése, alkalmazott 

gépek, eszközök, szerszámok. 

Lemezhajlítás. 

Peremezés. 

Domborítás, ívelés. 

A megmunkálásokra alkalmas és a gépészeti szakmákban használatos anyagok. 

Alkatrészek illesztése. 

Illesztés reszeléssel. 

Hántoló szerszámok, eszközök. 

Lemezalkatrész készítése. 

Sík és ívelt felületek hántolása. 

A dörzsárazás szerszámai és művelete. 

Tűrésezett furatok alak- és méretellenőrzése. 
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Illesztés dörzsárazással. 

Csiszoló és polírozó anyagok, szerszámok és gépek. 

Illesztés csiszolással. 

Komplex illesztési munkák, ellenőrző feladatok. 

Gépi forgácsolás szerszámai. 

Gépi forgácsoló alapeljárások gépei. 

Esztergálás technológiája, a munkafolyamat mozgásviszonyai. 

Fúrás, furatmegmunkálás technológiája, a munkafolyamat mozgásviszonyai. 

Marás technológiája, a munkafolyamat mozgásviszonyai. 

Köszörülés technológiája, a munkafolyamat mozgásviszonyai. 

Gépüzemeltetés munkabiztonsági szabályai. 

 

1.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem és/vagy szakmaspecifikus tanműhely  

 

 

1.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54.  § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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A 10163-12 Gépészeti munkabiztonság és környezetvédelem 

 

20. Munkavédelem tantárgy            36 óra* 

*Három évfolyamos képzés közismereti oktatással/két évfolyamos képzés közismereti oktatás nélkül 

 

2.1 A tantárgy tanításának célja 

A Munkavédelem tantárgy oktatásának alapvető célja, hogy elősegítse a tanulók 

munkavégzésének kialakítását és önálló gondolkodásra való nevelését. Tegye képessé a 

tanulókat a munka világának, ezen belül a munkavédelem jellemzőinek és működésének 

megértésére. 

 

2.2 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és szakmai 

tartalmakra épül. 

 

2.3 Témakörök és elemeik 

 

2.3.1 Munkabiztonság  18 óra 

A baleset és a munkahelyi baleset fogalma 

A munkahelyi balesetek és a foglalkozási megbetegedések fajtái 

Veszélyforrások kialakulása 

Személyi védőfelszerelésekkel szemben támasztott követelmények 

A munkavédelmi oktatás dokumentálása 

A munkabalesetek bejelentése, nyilvántartása és kivizsgálása 

Kockázatelemzés fogalmai, kockázatértékelés 

A munkahelyen alkalmazott biztonsági jelzések 

A munkavégzés fizikai ártalmai 

Zaj- és rezgésvédelem 

Munkahelyi klíma, a helyiség hőmérséklete, a levegő nedvességtartalma 
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A munkahelyek megvilágítása, a természetes fény 

A színek kialakítása 

A gázhegesztés és az ívhegesztés biztonsági előírásai 

Anyagmozgatás, anyagtárolás szabályai 

Villamos berendezések biztonságtechnikája 

Egyéni és kollektív védelem 

Munkaegészségügy 

Kockázatbecslés. 

Kockázatértékelés. 

Időszakos biztonsági felülvizsgálat. 

Soron kívüli munkavédelmi vizsgálat. 

Jelző és riasztóberendezések. 

Megfelelő mozgástér biztosítása. 

Elkerítés, lefedés. 

Tároló helyek kialakítása. 

Munkahely padlózata. 

 

2.3.2 Tűzvédelem  9 óra 

Általános tűzvédelmi ismeretek. 

Tűzveszélyességi osztályok, jelölésük. 

Tűzveszélyes anyagok. 

Tűzveszélyes anyagok tárolása. 

Tűzveszélyes anyagok szállítása. 

Tűzveszélyes anyagok dokumentálása. 

Az égés feltételei, az anyagok éghetősége. 

Tűzveszélyes tevékenységek. 

Tűzvédelmi szabályzat. 
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A tűzjelzés. 

Teendők tűz esetén. 

Veszélyességi övezet. 

Áramtalanítás. 

Tűzoltás módjai.  

Tűzoltó eszközök. 

Tűzoltó eszközök tárolása beltérben. 

Tűzoltó eszközök tárolása kültereken. 

Porral oltó tűzoltó készülékek, alkalmazásának feltételei. 

Vízzel oltó tűzoltó készülékek, alkalmazásának feltételei. 

Habbal oltó tűzoltó készülékek, alkalmazásának feltételei. 

Halonnal oltó tűzoltó készülékek, alkalmazásának feltételei. 

Szén-dioxiddal oltó tűzoltó készülékek, alkalmazásának feltételei.  

Oltóhatás 

Tűzmegelőzés 

Tűzjelzés 

Gépek, berendezések tűzvédelmi előírásai. 

Tüzelő- és fűtőberendezések elhelyezésének tűzvédelmi előírásai. 

Műszaki mentés. 

Elektromos kábelek elhelyezése, elvezetése. 

Hő és füstelvezető berendezések. 

Jelzőtáblák. 

Feliratok. 

Irányfények. 

Tűzgátló nyílászárók. 

Tűzvédő festékek. 

Dokumentációk. 
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2.3.3 Környezetvédelem  9 óra 

A környezetvédelem területei. 

Természetvédelem. 

Vízszennyezés vízforrások. 

A levegő jellemzői, a levegőszennyezés. 

Globális felmelegedés és hatása a földi életre. 

Hulladékok kezelése, szelektív összegyűjtése tárolása. 

Hulladékgyűjtő szigetek. 

Gyűjtőhelyek kialakítása. 

Veszélyes hulladékok tárolása. 

Veszélyes hulladékok begyűjtése. 

Veszélyes hulladékok feldolgozása. 

Hulladékok feldolgozása. 

Hulladékok újrahasznosítása. 

Hulladékok végleges elhelyezése. 

Hulladékok lebomlása. 

Az ipar hatása környezetre. 

Megújuló energiaforrások. 

Levegőszennyezés. 

Zajszennyezés. 

Hőszennyezés. 

Fényszennyezés. 

Talajszennyezés. 

Nehézfémek. 

Vízszennyezés. 

Szennyvízkezelés 

Környezetszennyezés egészségi hatásai. 
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Fontosabb környezetvédelmi jogszabályok. 

Fontosabb Európai Uniós jogszabályok. 

Fémiparban keletkező szennyezőanyagok. 

Hűtő-, kenő-, mosófolyadékok felhasználása. 

Hűtő-, kenő-, mosófolyadékok tárolása. 

Az elhasználódott hűtő-, kenő-, mosófolyadékok hulladékkezelése. 

Az épített környezet védelme. 

Munkahelyi környezet természetbarát kialakítása. 

2.4 A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 

2.5 A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54.  § (2) a) pontja szerinti  

értékeléssel.‖  
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A 10180-12 A hegesztés előkészítő és befejező műveletei 

 

21. Hegesztési alapismeretek tantárgy          90 óra* 

*Három évfolyamos képzés közismereti oktatással/két évfolyamos képzés közismereti oktatás nélkül 

 

3.1 A tantárgy tanításának célja 

A gáz- és ívhegesztés alapfogalmainak elsajátítása, a hegesztés előkészítő és befejező 

műveleteinek megismerése. A hegesztéshez használt alap-, hozag- és segédanyagok 

fajtáinak, kiválasztási szempontjainak meghatározásához szükséges ismeretek átadása. 

Információforrások kezelése WPS alapján. A HBSZ tartalmának értelmezése. A 

hegesztésből adódó hibák felismerése, elkerülése. 

 

3.2 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és szakmai 

tartalmakra épül. 

 

3.3 Témakörök és elemeik 

 

3.3.1 Hegesztési alapismeretek 45 óra 

Hegesztés feltételei. 

Hegesztés fogalma. 

Hegesztési alapfogalmak. 

Hegesztési eljárások csoportosítása. 

Hegesztés eszközei, berendezései és védőfelszerelései. 

Hegesztési Biztonsági Szabályzat (HBSZ) felépítése tartalma, értelmezése. 

Fémek hegeszthetősége. 

Hegesztési helyzetek értelmezése. 

Varratképzési ismeretek az MSZ EN ISO 6947 szerinti szabvány alapján. 

Hegesztés rajzi jelölése, alap és kiegészítő jelek. 
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Hegesztés hő és fémtani folyamata. 

Hegesztőt és környezetét érő hatások, terhelések. 

Munka és környezetvédelmi előírások. 

 

3.3.2 Hegesztési műveletek 45 óra 

Szerkezeti anyagok főbb típusai és nemzetközi jelölésük. 

Felületek előkészítése, tisztítása. 

Daraboló eljárások. 

Munkavégzés szabályai. 

Alkatrészek összeállítása, készülékek használata. 

Munkaterület kialakítása. 

Hegesztő berendezések üzembe helyezése. 

Hegesztés hozag- és segédanyagai. 

Hegesztés berendezéseinek, eszközeinek biztonságos kezelése. 

Hegesztési él előkészítése. 

Termikus vágási eljárások. 

Hegesztési eltérések csoportba sorolása. 

Hegesztet kötések roncsolásos és roncsolásmentes vizsgálatainak ismerete. 

A hegesztett kötések minőségi követelményei. 

 

3.4 A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem és/vagy szakmaspecifikus tanműhely  

 

3.5 A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54.  § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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A 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság 

 

22. Munkahelyi egészség és biztonság tantárgy         36 óra* 

*Három évfolyamos képzés közismereti oktatással/két évfolyamos képzés közismereti oktatás nélkül 

 

4.1  A tantárgy tanításának célja 

A tanuló általános felkészítése az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos 

munkavégzésre, a biztonságos munkavállalói magatartáshoz szükséges kompetenciák 

elsajátíttatása. 

Nincsen előtanulmányi követelmény. 

 

4.2 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak  

 

4.3 Témakörök  

 

4.3.1 Munkavédelmi alapismeretek  22 óra 

A munkahelyi egészség és biztonság jelentősége 

Történeti áttekintés. A szervezett munkavégzésre vonatkozó munkabiztonsági és 

munkaegészségügyi követelmények, továbbá ennek megvalósítására szolgáló 

törvénykezési, szervezési, intézményi előírások jelentősége. Az egészséget nem 

veszélyeztető és biztonságos munkavégzés személyi, tárgyi és szervezeti feltételeinek 

értelmezése.  

A munkakörnyezet és a munkavégzés hatása a munkát végző ember egészségére és 

testi épségére 

A munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatok, a 

munkakörülmények hatásai, a munkavégzésből eredő megterhelések, munkakörnyezet 

kóroki tényezők. 

A megelőzés fontossága és lehetőségei 

A munkavállalók egészségének, munkavégző képességének megóvása és a 

munkakörülmények humanizálása érdekében szükséges előírások jelentősége a 

munkabalesetek és a foglalkozással összefüggő megbetegedések megelőzésének 

érdekében. A műszaki megelőzés, zárt technológia, a biztonsági berendezések, egyéni 

védőeszközök és szervezési intézkedések fogalma, fajtái, és rendeltetésük. 
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Munkavédelem, mint komplex fogalom (munkabiztonság munkaegészségügy) 

Veszélyes és ártalmas termelési tényezők 

A munkavédelem fogalomrendszere, források 

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII törvény fogalom-meghatározásai.   

 

4.3.2 Munkahelyek kialakítása  4 óra 

Munkahelyek kialakításának általános szabályai 

A létesítés általános követelményei, a hatásos védelem módjai, prioritások. 

Szociális létesítmények 

Öltözőhelyiségek, pihenőhelyek, tisztálkodó- és mellékhelyiségek biztosítása, 

megfelelősége.  

Közlekedési útvonalak, menekülési utak, jelölések 

Közlekedési útvonalak, menekülési utak, helyiségek padlózata, ajtók és kapuk, 

lépcsők, veszélyes területek, akadálymentes közlekedés, jelölések. 

Alapvető feladatok a tűzmegelőzés érdekében 

Tűzmegelőzés, tervezés, létesítés, üzemeltetés, karbantartás, javítás és felülvizsgálat. 

Tűzoltó készülékek, tűzoltó technika, beépített tűzjelző berendezés vagy tűzoltó 

berendezések. Tűzjelzés adása, fogadása, tűzjelző vagy tűzoltó központok, valamint 

távfelügyelet.  

Termékfelelősség, forgalomba hozatal kritériumai. 

Anyagmozgatás 

Anyagmozgatás a munkahelyeken. Kézi és gépi anyagmozgatás fajtái. A kézi 

anyagmozgatás szabályai, hátsérülések megelőzése 

Raktározás 

Áruk fajtái, raktározás típusai 

Munkahelyi rend és hulladékkezelés 

Jelzések, feliratok, biztonsági szín-és alakjelek. Hulladékgazdálkodás, 

környezetvédelem célja, eszközei. 

 

4.3.3 Munkavégzés személyi feltételei  2 óra 
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A munkavégzés személyi feltételei: jogszerű foglalkoztatás, munkaköri alkalmasság 

orvosi vizsgálata, foglalkoztatási tilalmak, szakmai ismeretek, munkavédelmi 

ismeretek 

A munkavégzés alapvető szervezési feltételei: egyedül végzett munka tilalma, 

irányítás szükségessége. Egyéni védőeszközök juttatásának szabályai. 

 

4.3.4 Munkaeszközök biztonsága  2 óra 

Munkaeszközök halmazai 

Szerszám, készülék, gép, berendezés fogalom meghatározása. 

Munkaeszközök dokumentációi 

Munkaeszköz üzembe helyezésének, használatba vételének dokumentációs 

követelményei és a munkaeszközre (mint termékre) meghatározott EK-megfelelőségi 

nyilatkozat, valamint a megfelelőséget tanúsító egyéb dokumentumok. 

Munkaeszközök veszélyessége, eljárások 

Biztonságtechnika alapelvei, veszélyforrások típusai, megbízhatóság, meghibásodás, 

biztonság. A biztonságtechnika jellemzői, kialakítás követelményei. Veszélyes 

munkaeszközök, üzembe helyezési eljárás. 

Munkaeszközök üzemeltetésének, használatának feltételei 

Feltétlenül és feltételesen ható biztonságtechnika, konstrukciós, üzemviteli és emberi 

tényezők szerepe. Általános üzemeltetési követelmények. Kezelőelemek, 

védőberendezések kialakítása, a biztonságos működés ellenőrzése, ergonómiai 

követelmények. 

 

4.3.5 Munkakörnyezeti hatások  2 óra 

Veszélyforrások, veszélyek a munkahelyeken (pl. zaj, rezgés, veszélyes anyagok és 

keverékek, stressz) 

Fizikai, biológiai és kémiai hatások a dolgozókra, főbb veszélyforrások valamint a 

veszélyforrások felismerésének módszerei és a védekezés a lehetőségei.  

A stressz, munkahelyi stressz fogalma és az ellene való védekezés jelentősége a 

munkahelyen. 

A kockázat fogalma, felmérése és kezelése 

A kockázatok azonosításának, értékelésének és kezelésének célja az egészséget nem 

veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeinek biztosításában, a munkahelyi 
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balesetek és foglalkozási megbetegedések megelőzésben. A munkavállalók 

részvételének jelentősége 

 

4.3.6 Munkavédelmi jogi ismeretek  4 óra 

A munkavédelem szabályrendszere, jogok és kötelezettségek 

Az Alaptörvényben biztosított jogok az egészséget, biztonságot és méltóságot 

tiszteletben tartó munkafeltételekhez, a testi és lelki egészségének megőrzéséhez. A 

Munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvényben meghatározottak szerint a 

munkavédelem alapvető szabályai, a követelménye normarendszere és az érintett 

szereplők (állam, munkáltatók, munkavállalók) főbb feladatai. A kémiai biztonságról 

szóló 2000. évi XXV. törvény, illetve a Kormány, illetve az ágazati miniszterek 

rendeleteinek szabályozási területei a további részletes követelményekről. A 

szabványok, illetve a munkáltatók helyi előírásainak szerepe. 

Munkavédelmi feladatok a munkahelyeken 

A munkáltatók alapvető feladatai az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos 

munkakörülmények biztosítása érdekében. Tervezés, létesítés, üzemeltetés. 

Munkavállalók feladatai a munkavégzés során. 

Munkavédelmi szakemberek feladatai a munkahelyeken 

Munkabiztonsági és munkaegészségügyi szaktevékenység keretében ellátandó 

feladatok. Foglalkozás-egészségügyi feladatok 

Balesetek és foglalkozási megbetegedések 

Balesetek és munkabalesetek valamint a foglalkozási megbetegedések fogalma. 

Feladatok munkabaleset esetén. A kivizsgálás, mint a megelőzés eszköze 

Munkavédelmi érdekképviselet a munkahelyen 

A munkavállalók munkavédelmi érdekképviseletének jelentősége és lehetőségei. A 

választott képviselők szerepe, feladatai, jogai.  

 

 

4.4 A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

 

4.5 A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54.  § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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GYAKORLAT: 

 

A 10162-12 Gépészeti alapozó feladatok 

 

23. Gépészeti alapozó feladatok gyakorlata        144 óra* 

*Három évfolyamos képzés közismereti oktatással/két évfolyamos képzés közismereti oktatás nélkül 

 

5.1  A tantárgy tanításának célja 

Megismertetni és elsajátíttatni a hallgatókkal a különféle gépészeti alapozó feladatok és 

gyakorlatok összedolgozhatóságának feltételeit; a nyersanyag, alapanyag, 

anyagminőségek, megmunkálások meghatározását, illetve az alkalmazott vizsgálatok 

módját. 

 

5.2 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és szakmai 

tartalmakra épül. 

 

5.3  Témakörök és elemeik 

 

5.3.1 Műszaki dokumentációk 18 óra 

Alkatrészrajzok szerkesztése felvételi vázlat alapján, rajzolvasás. 

Szerelési-, karbantartási utasítások. 

Szállítói megfelelőségi nyilatkozatok. 

Pályázatok formai, tartalmi követelményei.  

Engedélyek, törvények, határozatok értelmezése. 

Alkatrészrajzok, összeállítási rajzok, rajzdokumentációk elemzése, archiválása. 

Műhelyrajzok sajátosságai, elkészítése, dokumentálása. 

Megmunkálási technológia behatárolása, sorrendje alkatrészrajzok műszaki 

tartalmának figyelembevételével. 
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Különféle szabványok megismerése, alkalmazása. 

Minőségirányítási dokumentumok elkészítésének szempontjai. 

Gépek, berendezések műszaki dokumentációi, fontosabb paraméterek nyilvántartása. 

Alkatrészek, eszközök nyilvántartásának szempontjai, dokumentálása. 

Alkatrészjegyzék, technológiai sorrend, bruttó anyagmennyiség, alkatrész 

nyersmérete, megmunkáláshoz szükséges szerszám és gép, állásidő. 

Javítási jegyzőkönyvek. 

Elektronikus dokumentációk. 

Fájlformátumok, kiterjesztések. 

Szövegszerkesztési alapismeretek. 

Képfelbontás, rasztergrafika-, vektorgrafika előnyök, hátrányok ismerete. 

 

5.3.2 Gépészeti alapmérések 18 óra  

Külső és belső felületek ellenőrzése egyszerű ellenőrző eszközökkel. 

Külső felületek mérése, ellenőrzése tolómérővel, talpas tolómérővel, mikrométerrel. 

Belső felületek mérése, ellenőrzése mélységmérő tolómérővel, mikrométerrel. 

Szögmérés mechanikai szögmérővel.  

Külső kúpok mérése, ellenőrzése.  

Belső kúpok mérése, ellenőrzése.  

Munkadarabok mérése digitális mérőeszközökkel.  

Munkadarabok mérése digitális tolómérővel, digitális mérőórával.  

Felületi érdesség ellenőrzése, mérése.  

Munkadarabok alak- és helyzetpontosságának mérése, ellenőrzése.  

Körkörösség ellenőrzése, tengely ütésellenőrzése.  

Egyenesség, síklapúság, derékszögesség, párhuzamosság, egytengelyűség, mérése 

ellenőrzése.  

Mérési dokumentumok készítése.  

Felvételi vázlatok készítése méretellenőrzésekhez.  
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5.3.3 Anyagismeret, anyagvizsgálat 36 óra 

Roncsolásmentes anyagvizsgálatok (repedésvizsgálatok) 

Roncsolásos anyagvizsgálatok  

Keménység vizsgálat. 

Keménységmérő eljárások. 

Mikro-keménységmérés. 

Keménységmérés meleg állapotban. 

Dinamikus keménységmérések. 

Rugalmas utóhatás 

Rugalmas alakváltozás. 

Kúszás és relaxáció. 

Mechanikai kifáradás, Wöhler-görbe. 

Frekvencia befolyása a kifáradásra. 

Fárasztó gépek. 

Melegalakíthatósági technológiai próbák. 

Hidegalakíthatósági technológiai próbák. 

Nyomóvizsgálat. 

Hajlítóvizsgálat. 

Csavaróvizsgálat. 

Törésmechanikai vizsgálatok, Charpy-féle ütve hajlító vizsgálat. 

Vegyi összetétel vizsgálata. 

Korróziós vizsgálatok. 

Mikroszkópikus vizsgálatok, maratás, polírozás, csiszolás. 

Hőtechnikai tulajdonságok. 

Villamos vezetőképesség mérése. 

Mágneses tulajdonság vizsgálata. 
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Fémek és ötvözetek tulajdonságai. 

A hűtési sebesség hatása az acélok szövetszerkezetére, tulajdonságaira. 

Ötvözőelemek hatása az acélok szövetszerkezetére, tulajdonságaira. 

Hőkezelések csoportosítása. 

 

5.3.4 Fémek alakítása  36 óra 

Előrajzolással szembeni követelmények. 

Az előrajzolás lépései. 

Az előrajzolás szerszámai, eszközei. 

Mérő és ellenőrző eszközök. 

A felületszínezés lehetőségei.  

A térbeli előrajzolás eszközei.  

Az előrajzolás folyamata.  

Az előrajzolás biztonságtechnikai előírásai.  

Síkbeli és térbeli előrajzolás.  

Síkbeli és térbeli előrajzolás eszközei, segédeszközei és mérőeszközeinek 

megválasztása adott feladat elvégzéséhez.  

Többféle megmunkálást igénylő öntvények előrajzolásának gyakorlása.  

Kézi megmunkálási gyakorlatok (darabolás, hajlítás, fűrészelés, reszelés, köszörülés, 

fúrás, süllyesztés, dörzsölés, hántolás, csiszolás, menetvágás, menetfúrás). 

A kézi forgácsoló műhely rendje, munka- és tűzvédelmi ismeretek rendszerezése. 

Alkatrészek illesztése. 

A gépi forgácsoló műhely rendje, munka- és tűzvédelmi ismeretek rendszerezése.  

Palástfelület, homlokfelület esztergálás.  

Belső felületek megmunkálása (furatesztergálás, fúrás).  

Marás (palástmarás, homlokmarás, síkmarás).  

Köszörülés (palástköszörülés, síkköszörülés, furatköszörülés).  
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5.3.5 Alapszerelések végzése 36 óra 

Oldható kötések készítése  

Nem oldható kötések készítése  

Különféle fémfelületek előkészítése  

Felületvédelem mázolással, lakkozással 

 

5.4  A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem és/vagy szakmaspecifikus tanműhely  

 

5.5   A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54.  § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

A 10163-12 Gépészeti munkabiztonság és környezetvédelem 

 

24. Elsősegélynyújtás gyakorlat tantárgy         54 óra* 

*Három évfolyamos képzés közismereti oktatással/két évfolyamos képzés közismereti oktatás nélkül 

 

6.6  A tantárgy tanításának célja 

Az Elsősegélynyújtás tantárgy alapvető célja, hogy a munkavégzés alatt vagy azon kívül 

is a tanulók képesek legyenek felismerni a balesetek során keletkezett sérüléseket és 

legyenek képesek az elsősegély-nyújtási teendők ellátására. 

 

6.7  Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és szakmai 

tartalmakra épül és a Munkavédelem elméleti tantárgyra. 

 

6.8 Témakörök és elemeik 
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6.8.1 Az elsősegélynyújtás alapjai  16 óra 

Mentőhívás módja. 

Teendők a baleset helyszínén. 

Elsősegély nyújtásának korlátai. 

A baleseti helyszín biztosítása. 

Vérkeringés, légzés vizsgálata. 

Heimlich-féle műfogás. 

Rautek-féle műfogás. 

Elsősegélynyújtás vérzések esetén. 

Életveszély elhárítása. 

Újraélesztés.  

Mellkasnyomás technikája  

Légútbiztosítás lehetőségei. 

Légút akadálymentesítése. 

Lélegeztetés. 

Fizikális vizsgálat. 

Stabil oldalfekvő helyzet alkalmazása. 

Az eszméletlenség veszélyei. 

A sokk tünetei, veszélyei, ellátása.  

Idegen test eltávolítása szemből, orrból, fülből. 

Agyrázkódás tünetei, veszélyei, ellátása. 

Koponyasérülés tünetei, veszélyei, ellátása. 

Bordatörés tünetei, veszélyei, ellátása. 

Végtagtörések. 

Hasi sérülések.  

Gerinctörés tünetei, veszélyei, ellátása. 
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Áramütés veszélyei. 

Áramütött személy megközelítése. 

Áramtalanítás. 

Áramütött személy ellátása. 

Égési sérülés súlyosságának felmérése, ellátása. 

Fagyás, tünetei, veszélyei és ellátása. 

Mérgezések tünetei, fajtái, ellátása. 

Leggyakrabban előforduló mérgezések. 

Marószerek okozta sérülések veszélyei, ellátása. 

Rosszullétek. 

Ájulás tünetei, ellátása. 

Epilepsziás roham tünetei, ellátása. 

Szív eredetű mellkasi fájdalom tünetei, ellátása. 

Alacsony vércukorszint miatti rosszullét tünetei, ellátása. 

 

6.8.2 Sérülések ellátása  38 óra 

Sebellátás. 

Hajszáleres vérzés. 

Visszeres vérzés. 

Ütőeres vérzés. 

Belső vérzések és veszélyei. 

Orrvérzés, ellátása. 

Mérgezések: gyógyszermérgezés, szénmonoxid (CO) mérgezés, 

metilalkoholmérgezés. 

Csontok, ízületek sérülései: rándulás, ficam, törés. 

Fektetési módok. 

Idegen test szemben, orrban, fülben. 

Elsősegélynyújtó feladata veszélyes anyagok okozta sérülések esetén. 
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Elsősegélynyújtó feladatai villamos áram okozta sérülések esetén. 

Az eszméletlenség fogalmát, tüneteit, leggyakoribb okai, következményei 

Az eszméletlenség ellátása. 

A vérzésekkel kapcsolatos ismeretek. 

A sokk fogalma és formái. 

A termikus traumákkal, hőártalmakkal kapcsolatos ismeretek. 

Az ízületi sérülések formái, tünetei és ellátásuk módja. 

A csontsérülések formái, tünetei és ellátásuk (fektetési módok). 

A hasi sérülés formái, tünetei és ellátásuk módjai. 

A kimentés fogalma és betegmozgatással kapcsolatos ismeretek. 

A mérgezések fogalma, tünetei és ellátásuk módja. 

A belgyógyászati balesetek (áramütés). 

A leggyakoribb belgyógyászati kórképek, tüneteik és ellátásuk. 

 

6.9 A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 

6.10 A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54.  § (2) a) pontja szerinti  

értékeléssel. 

 

 

 

 

 

A 10180-12 A hegesztés előkészítő és befejező műveletei 

 

25. Hegesztési alapgyakorlatok tantárgy          72 óra* 
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*Három évfolyamos képzés közismereti oktatással/két évfolyamos képzés közismereti oktatás nélkül 

 

7.1  A tantárgy tanításának célja 

Megismertetni a tanulókkal a biztonságos munkavégzés feltételeit.  

A hegesztés előkészítő és befejező műveleteihez szükséges gépek, berendezések, 

szerszámok használatának begyakoroltatása, önálló, felelősségteljes munkavégzésre való 

nevelés. WPS utasításainak készség szintű értelmezése, alkalmazása. 

 

7.2 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és szakmai 

tartalmakra épül és a Hegesztési alapismeretek elméleti tantárgyra. 

 

7.3 Témakörök és elemeik 

7.3.1 A hegesztés előkészítő műveletei 40 óra  

Munkaterület szemrevételezése. 

Intézkedik a munkavégzést gátló tárgyak eltávolítására. 

Ellenőrzi a gépcsatlakozások épségét (elektromos, gáz-, nagynyomású vezetékek). 

Ellenőrzi a munkaterületre előírt munkavédelmi, tűzvédelmi és környezetvédelmi 

eszközök meglétét. 

Kiválasztja a megfelelő elektródát, égőszárat, illetve huzalt. 

WPS (Gyártói Hegesztési Utasítás) szerint előmelegítést végez. 

WPS alapján beazonosítja az anyagokat. 

Ellenőrzi a gépek általános állapotát (gázszivárgás, vízcsöpögés). 

Bekapcsolja az elszívó- és szűrőberendezést. 

Beállítja a WPS szerinti paramétereket. 

Jelenti vagy korrigálja a munkavégzés akadályait. 

Megtisztítja a felületet. 

Felhegeszti a kifutólemezeket. 

Fűzővarrattal munkadarabot összeállít. 
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Palackcserét végez. 

 

7.3.2 A hegesztés befejező műveletei 32 óra  

Elvégzi a kezelési és karbantartási előírásban meghatározott műveleteket. 

Szemrevételezéssel ellenőrzi a munkadarabot. 

Megtisztítja a felületet. 

Elvégzi a hibajavításokat szükség szerint. 

Folyamatos minőségellenőrzést végez. 

Üzemen kívül helyezi a hegesztő berendezést HBSZ szerint. 

Gondoskodik a meleg, kész munkadarab biztonságos elhelyezéséről. 

Letakarítja a munkaterületet. 

Gondoskodik a veszélyes hulladékok szakszerű tárolásáról. 

Salakot és fröcskölődéseket ívhegesztés esetén eltávolít. 

Segédelemeket és a kifutólemezeket eltávolít. 

 

7.4  A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem és/vagy szakmaspecifikus tanműhely  

 

7.5 A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54.  § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

 

A 11453 - 12 Bevontelektródás kézi ívhegesztő feladatok 

 

26. Hegesztési gyakorlatok I. tantárgy        108 óra* 

*Három évfolyamos képzés közismereti oktatással/két évfolyamos képzés közismereti oktatás nélkül 

 

8.1 A tantárgy tanításának célja 
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A tanuló készségszinten sajátítsa el a különböző hegesztési eljárások technikáját, a 

műszaki dokumentáció alapján végezze el önállóan a hegesztési feladatot.  

Ismerje meg és tudja alkalmazni a munkáját segítő legmodernebb technológiákat. 

Tanulja meg a hegesztett alkatrészek elkészítéséhez szükséges alapvető tervezési 

szabályokat, számításokat, törvényszerűségeket. Ezeket az ismereteket megfelelő 

szakmai rutinnal alkalmazza. Alakuljon ki a precíz, pontos munkára való igénye. 

 

8.2 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és szakmai 

tartalmakra épül és a Hegesztési ismeretek I. elméleti tantárgyra. 

 

8.3 Témakörök és elemeik 

8.3.1 Termikus vágás, darabolás 54 óra  

Termikus vágás eszközeinek, berendezéseinek beüzemelése. 

Termikus vágás eszközeinek beállítása, szükség szerinti minőségellenőrzése. 

Termikus vágás eszközeinek, berendezéseinek rendeltetésszerű használata, 

karbantartása. 

Termikus vágási eljárások végrehajtása. 

Termikus vágási eljárások vágófejeinek és betéteinek kiválasztása és használata. 

WPS (gyártói Hegesztési Utasítás) szerinti paraméterek beállítása. 

WPS szerinti hegesztést és vágási feladatok. 

Vágott felület minősítése, hibáinak, eltéréseinek felismerése, vizsgálata. 

Elemi szintű számítógép-használat. 

Hegesztő-vágógép kezelőszoftver alkalmazása. 

Lemezterv készítése. 

Gépészeti rajz olvasása, értelmezési gyakorlata. 

Védőeszközök kiválasztása és használata. 

Munka-, baleset- és környezetvédelmi előírások betartása. 
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8.3.2 Bevontelektródás kézi ívhegesztés technológiája 54 óra 

Az elektróda bevonatok megkülönböztetése, felismerése. 

Munkaterület ellenőrzése a hegesztés elkezdése előtt. 

Megfelelő hegesztőgép kiválasztása. 

Bevontelektródás kézi ívhegesztéshez szükséges védőeszközök használata (kesztyű, 

kötény, lábszárvédő, tüzifogó). 

Bevontelektródás kézi ívhegesztéshez szükséges szerszámok használata (salakverő 

kalapács, drótkefe, beverő szerszám, egyéb ellenőrző mérőeszközök). 

Bevontelektródás kézi ívhegesztés hozaganyagainak alkalmazása. 

Bevontelektródás kézi ívhegesztés berendezéseinek, eszközeinek beüzemelése és 

karbantartása, gépkönyvek ismerete, használata. 

Hegesztési paraméterek meghatározása. 

Megfelelő elektródabevonat kiválasztása az adott feladathoz. 

Szükség esetén az elektróda szárítása, szárítási napló vezetése. 

Próbahegesztés készítése, tesztek, vizsgálatok. 

Hegesztést biztosító segédelemek alkalmazása. 

Hegesztési sorrendterv készítése. 

Hegesztés végrehajtása (él előkészítés, varratok készítése, elektródavezetés). 

Az ívhegesztés ömlesztőfolyamatának gyakorlása. 

Hegesztőív keltése és fenntartása a hegesztés során. 

Varratképzés az MSZ EN ISO 6947 szerinti szabványos pozíciókban (vízszintes, 

függőleges és fej feletti pozíciókban).  

WPS (Gyártói Hegesztési Utasítás) szerinti hegesztési feladatok. 

A felülettisztaság WPS (Gyártói Hegesztési Utasítás) szerinti ellenőrzése. 

Egyrétegű és többrétegű varratok készítése.  

Tompavarratok, sarokvarratok készítése, csövek hegesztése. 

Fűzővarratok lesalakolása, ívhegesztésnél a salak és a fröcskölődések eltávolítása. 

Elektróda ívhúzása, tartása és vezetése. 

Fémes anyagok rendszerezése, megkülönböztetése, használata. 
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Acélok, egyéb fémek hegeszthetőségi gyakorlata. 

Hegesztés során elkövetett hibák felismerése, vizsgálata. 

Hegesztési eltérések javítása. 

Hegesztett kötések minősítése (Roncsolásos és roncsolásmentes vizsgálatok 

elvégzése). 

Munkavégzés befejezési rendjének betartása. 

Munka- baleseti és környezetvédelmi előírások betartása a hegesztés előkészítése, 

elvégzése és minősítése során. 

Hegesztési Biztonsági Szabályzat (HBSZ) alkalmazása. 

Zaj, és hőhatás elleni védelem. 

 

8.4 A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem és/vagy szakmaspecifikus tanműhely  

 

8.5 A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54.  § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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Összefüggő szakmai gyakorlat  

 

I. Három évfolyamos oktatás közismereti képzéssel 

1/9. évfolyamot követően 140 óra 

 

Az összefüggő nyári gyakorlat egészére vonatkozik a meghatározott óraszám, amelynek 

keretében az összes felsorolt elemet kötelezően oktatni kell az óraszámok részletezése nélkül, 

a tanulók egyéni kompetenciafejlesztése érdekében. 

 

 

10162-12 Gépészeti alapozó feladatok* 

*Három évfolyamos oktatás esetén az 1/9. .évfolyamot követően 

 

Gépészeti alapozó feladatok tantárgy 

 

 

Gépészeti alapmérések  

Külső kúpok mérése, ellenőrzése  

Belső kúpok mérése, ellenőrzése  

Munkadarabok mérése digitális mérőeszközökkel  

Munkadarabok mérése digitális tolómérővel, digitális mérőórával  

Felületi érdesség ellenőrzése, mérése  

Munkadarabok alak- és helyzetpontosságának mérése, ellenőrzése  

Körkörösség ellenőrzése, tengely ütésellenőrzése  

Egyenesség, síklapúság, derékszögesség, párhuzamosság, egytengelyűség, 

mérése ellenőrzése  

Mérési dokumentumok készítése  
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Felvételi vázlatok készítése méretellenőrzésekhez  

 

Anyagismeret, anyagvizsgálat 

Roncsolásos anyagvizsgálatok (szakítóvizsgálat, keménység vizsgálata, 

technológiai próbák) 

 

Fémek alakítása 

Előrajzolással szembeni követelmények  

Az előrajzolás lépései  

Az előrajzolás szerszámai, eszközei  

Mérő és ellenőrző eszközök  

A felületszínezés lehetőségei  

A térbeli előrajzolás eszközei  

Az előrajzolás folyamata  

Az előrajzolás biztonságtechnikai előírásai  

Síkbeli és térbeli előrajzolás 

Síkbeli és térbeli előrajzolás eszközei, segédeszközei és mérőeszközeinek 

megválasztása adott feladat elvégzéséhez  

 

Alapszerelések végzése 

Oldható kötések készítése 

Nem oldható kötések készítése 

Különféle fémfelületek előkészítése 

Felületvédelem mázolással, lakkozással 

 

10180-12 A hegesztés előkészítő és befejező műveletei* 

*Három évfolyamos oktatás esetén az 1/9. évfolyamot követően 
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Hegesztési alapgyakorlatok tantárgy 

 

A hegesztés előkészítő műveletei 

Felhegeszti a kifutólemezeket  

Fűzővarrattal munkadarabot összeállít 

 

A hegesztés befejező műveletei 

Elvégzi a hibajavításokat szükség szerint  

 

 

11453-12 Bevontelektródás kézi ívhegesztő feladatok* 

*Három évfolyamos oktatás esetén az 1/9. évfolyamot követően 

 

 Hegesztési gyakorlatok tantárgy 

 

  Termikus vágás, darabolás 

  Termikus vágási eljárások végrehajtása 

  Bevontelektródás kézi ívhegesztés technológiája 

Bevontelektródás kézi ívhegesztés berendezéseinek, eszközeinek beüzemelése 

és karbantartása  

Hegesztés végrehajtása  

Varratképzés az MSZ EN ISO 6947 szerinti szabványos pozíciókban  

Egyrétegű és többrétegű varratok készítése 
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10. évfolyam 

 

ELMÉLET 

 

 

A 10180-12 A hegesztés előkészítő és befejező műveletei  

 

27. Hegesztési alapismeretek tantárgy          72 óra* 

*Három évfolyamos képzés közismereti oktatással/két évfolyamos képzés közismereti oktatás nélkül 

 

9.1 A tantárgy tanításának célja 

A gáz- és ívhegesztés alapfogalmainak elsajátítása, a hegesztés előkészítő és befejező 

műveleteinek megismerése. A hegesztéshez használt alap-, hozag- és segédanyagok 

fajtáinak, kiválasztási szempontjainak meghatározásához szükséges ismeretek átadása. 

Információforrások kezelése WPS alapján. A HBSZ tartalmának értelmezése. A 

hegesztésből adódó hibák felismerése, elkerülése. 

 

9.2 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és szakmai 

tartalmakra épül. 

 

9.3 Témakörök és elemeik 

 

9.3.1 Hegesztési alapismeretek 36 óra 

Hegesztés feltételei. 

Hegesztés fogalma. 

Hegesztési alapfogalmak. 

Hegesztési eljárások csoportosítása. 
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Hegesztés eszközei, berendezései és védőfelszerelései. 

Hegesztési Biztonsági Szabályzat (HBSZ) felépítése tartalma, értelmezése. 

Fémek hegeszthetősége. 

Hegesztési helyzetek értelmezése. 

Varratképzési ismeretek az MSZ EN ISO 6947 szerinti szabvány alapján. 

Hegesztés rajzi jelölése, alap és kiegészítő jelek. 

Hegesztés hő és fémtani folyamata. 

Hegesztőt és környezetét érő hatások, terhelések. 

Munka és környezetvédelmi előírások. 

 

9.3.2 Hegesztési műveletek 18 óra 

Szerkezeti anyagok főbb típusai és nemzetközi jelölésük. 

Felületek előkészítése, tisztítása. 

Daraboló eljárások. 

Munkavégzés szabályai. 

Alkatrészek összeállítása, készülékek használata. 

Munkaterület kialakítása. 

Hegesztő berendezések üzembe helyezése. 

Hegesztés hozag- és segédanyagai. 

Hegesztés berendezéseinek, eszközeinek biztonságos kezelése. 

Hegesztési él előkészítése. 

Termikus vágási eljárások. 

Hegesztési eltérések csoportba sorolása. 

Hegesztet kötések roncsolásos és roncsolásmentes vizsgálatainak ismerete. 

A hegesztett kötések minőségi követelményei. 

 

9.3.3 Hegesztési feszültségek, alakváltozások 18 óra 
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A hegesztési feszültségek és alakváltozások kialakulása.  

Hegesztési hő hatása az alakváltozásra. 

A hegesztési feszültségek és alakváltozások csökkentésének lehetőségei. 

 

9.4 A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem és/vagy szakmaspecifikus tanműhely  

 

9.5 A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54.  § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

A 11453 - 12 Bevontelektródás kézi ívhegesztő feladatok 

 

28. Hegesztési ismeretek I. tantárgy        216 óra* 

*Három évfolyamos képzés közismereti oktatással/két évfolyamos képzés közismereti oktatás nélkül 

 

10.1A tantárgy tanításának célja 

A tanuló ismerje meg a különböző hegesztési technológiákat.  

A tantárgy segítse elő a tanulók gépészeti gondolkodásmódjának kialakulását és 

fejlesztését, járuljon hozzá a hegesztési feladatok megértéséhez, tegye képessé a 

tanulókat a munka világának, ezen belül a hegesztési eljárások jellemzőinek és 

összefüggéseinek, valamint a hegesztéshez használt eszközök működésének a 

megértésére.  A tantárgy segítsen magyarázatot adni a gyakorlatban szerzett 

tapasztalatokra.  

 

10.2 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és szakmai 

tartalmakra épül. 

 

10.3 Témakörök és elemeik 
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10.3.1 Termikus vágás, darabolás  36 óra 

Termikus vágás fogalma, elve, feltételei, folyamata. 

Termikus vágás típusainak csoportosítása. 

Termikus megmunkálási technológiák. 

Termikus vágó berendezések (eszközök, szerszámok, gépek) felépítése, működése, 

szoftvereinek ismerete. 

Elemi szintű számítógép-használat. 

Hegesztő-vágógép kezelőszoftver ismerete. 

Termikus vágáshoz használt ipari gázok ismerete. 

Termikus vágó berendezések üzembe- és üzemen kívül helyezése. 

Termikus vágás vágott felületének minőségét meghatározó tényezők ismerete, hibák 

felismerése, vizsgálata. 

Fémtani ismeretek. 

Gépészeti rajz olvasása, értelmezésének alapismeretei. 

Termikus vágással kapcsolatos tűzvédelmi, munkavédelmi és környezetvédelmi 

eszközök jellemzői, általános ismeretek. 

Munkabiztonsági eszközök, felszerelések ismerete. 

Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése. 

 

10.3.2 Bevontelektródás kézi ívhegesztés technológiája 108 óra 

Az elektróda és az elektródabevonat fogalma. 

Elektródabevonat típusai, összehasonlításuk (vasoxidos, vas-mangánoxidos, rutilos, 

cellulóz típusú bevonatok, bázikus elektródok). 

Elektródabevonat szerepe, feladatai (ömledékvédelem, ívstabilitás biztosítása, 

varratfém dezoxidálás, denitrálás, ötvözés, salakképzés, kihozatalnövelés). 

Elektródabevonat helyes kiválasztásának elsajátítása. 

Bevontelektródák nemzetközi jelölése. 

Fémtani alapismeretek. 

Fémes anyagok rendszerezése. 
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Bevontelektródás kézi ívhegesztés elvének, fázisainak ismerete 

Hegesztőív keltése és fenntartása. 

Hegesztéshez szükséges polaritás megválasztása. 

Hegesztőív mágneses hatása. 

Anyagátmenetre ható erők meghatározása. 

Hegesztési paraméterek meghatározása. 

Hegesztő áramforrások és adattáblájának jellemzői (transzformátorok, hegesztő 

egyenirányító, inverter, hegesztő generátor). 

Bevontelektródás kézi ívhegesztő áramforrás jelleggörbéje. 

Bevontelektródás kézi ívhegesztés technológiája. 

Bevontelektródás kézi ívhegesztéshez szükséges védőeszközök megismerése (kesztyű, 

kötény, lábszárvédő, tüzifogó). 

Bevontelektródás kézi ívhegesztéshez szükséges szerszámok megismerése (salakverő 

kalapács, drótkefe, beverő szerszám, egyéb ellenőrző mérőeszközök). 

Bevontelektródás kézi ívhegesztő berendezések felépítése (áramforrások, hegesztéshez 

szükséges kábelek és csatlakozóik, saruk, szorítók, elektródafogók, egyéb eszközök, 

hegesztőelektródák). 

Bevontelektródás kézi ívhegesztő berendezések üzembe- és üzemen kívül 

helyezésének elmélete. 

Varratképzés az MSZ EN ISO 6947 szerinti szabvány alapján. 

Felrakó hegesztés technológiája. 

Az elektróda tartása, vezetése. 

Hegesztési eltérések ismerete. 

Hegesztési Biztonsági Szabályzat (HBSZ) ismerete. 

Munkahely biztonságos kialakítása, tűz- és környezetvédelem. 

 

10.3.3 Hegesztett kötések vizsgálata 72 óra 

Hegesztési eltérések ismerete. 

Hegesztési hibák megismerése (repedések, üregek és salakzárványok, összeolvadási- 

és mérethibák, alak- és méreteltérések, egyéb hibák). 
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Hegesztés során elkövetett hibák felismerése, vizsgálata (előkészítés és munkadarabok 

összeillesztésének hibái, gyökhiba, a varratkezdés és varratbefejezés hibái, külalaki 

hibák). 

Üzemi körülmények hatására kialakult eltérések felismerése (pl. kifáradás). 

Hegesztett kötések minősítése. 

Roncsolásos vizsgálatok elve (szakító, nyíró-szakító, hajlító, ütő-hajlító vizsgálat, 

keménységmérés, mikroszkópi vizsgálat, makroszkópos vizsgálat). 

Roncsolásmentes vizsgálatok elve (Felületi hibák detektálása - szemrevételezés, 

folyadékbehatolásos, mágnesporos, örvényáramos vizsgálatok -, belső hibák feltárása - 

radiográfiai, röntgen vizsgálat, ultrahangos vizsgálat). 

Környezeti feltételek vizsgálata (hegesztő és környezetének védelme). 

Minőségellenőrzési szempontok. 

Gyártási utasítások értelmezése. 

Hegesztési rajzjelek ismerete, varratábrázolások. 

Műszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése. 

Szabványok használata. 

Gyártási utasítások értelmezése. 

Mérőeszközök használata. 

Hibajavítások végzésének ismerete. 

 

10.4 A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem és/vagy szakmaspecifikus tanműhely  

 

 

10.5 A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54.  § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

A 11455 - 12 A fogyóelektródás védőgázas ívhegesztő feladatok  
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29. Hegesztési ismeretek II. tantárgy        108 óra* 

*Három évfolyamos képzés közismereti oktatással/két évfolyamos képzés közismereti oktatás nélkül 

 

11.1A tantárgy tanításának célja 

A tanuló ismerje meg a különböző hegesztési technológiákat.  

A tantárgy segítse elő a tanulók gépészeti gondolkodásmódjának kialakulását és 

fejlesztését, járuljon hozzá a hegesztési feladatok megértéséhez, tegye képessé a 

tanulókat a munka világának, ezen belül a hegesztési eljárások jellemzőinek és 

összefüggéseinek, valamint a hegesztéshez használt eszközök működésének a 

megértésére.  A tantárgy segítsen magyarázatot adni a gyakorlatban szerzett 

tapasztalatokra.  

 

11.2 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és szakmai 

tartalmakra épül. 

 

11.3  Témakörök és elemeik 

11.3.1 Termikus vágás, darabolás 36 óra 

Termikus vágás fogalma, elve, feltételei, folyamata. 

Termikus vágás típusainak csoportosítása. 

Termikus megmunkálási technológiák. 

Termikus vágó berendezések (eszközök, szerszámok, gépek) felépítése, működése, 

szoftvereinek ismerete. 

Elemi szintű számítógép-használat. 

Hegesztő-vágógép kezelőszoftver ismerete. 

Termikus vágáshoz használt ipari gázok ismerete. 

Termikus vágó berendezések üzembe- és üzemen kívül helyezése. 

Termikus vágás vágott felületének minőségét meghatározó tényezők ismerete, hibák 

felismerése, vizsgálata. 
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Fémtani ismeretek. 

Gépészeti rajz olvasása, értelmezésének alapismeretei. 

Termikus vágással kapcsolatos tűzvédelmi, munkavédelmi és környezetvédelmi 

eszközök jellemzői, általános ismeretek. 

Munkabiztonsági eszközök, felszerelések ismerete. 

Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése. 

 

11.3.2 Fogyóelektródás kézi ívhegesztés technológiája 36 óra 

Az elektróda fogalma, típusai. 

Fémtani alapismeretek. 

Fémes anyagok rendszerezése. 

Ipari vasötvözetek és tulajdonságaik. 

Könnyűfémötvözetek és tulajdonságaik. 

Színesfémötvözetek és tulajdonságaik. 

Ötvözőanyagok hatása a hegeszthetőségre. 

A hegesztett kötések felépítése. 

Hegesztéshez szükséges polaritás megválasztása. 

Hegesztőív mágneses hatása. 

Anyagátmenetre ható erők meghatározása. 

Hegesztési paraméterek meghatározása. 

Hegesztési jelképek értelmezése. 

Védőgázok, hozaganyagok ismerete. 

Hegesztő áramforrások és adattáblájának jellemzői (transzformátorok, hegesztő 

egyenirányító, inverter, hegesztő generátor). 

Fogyóelektródás kézi ívhegesztéshez szükséges védőeszközök megismerése (kesztyű, 

kötény, lábszárvédő, tüzifogó). 

Fogyóelektródás kézi ívhegesztéshez szükséges szerszámok megismerése (salakverő 

kalapács, drótkefe, beverő szerszám, egyéb ellenőrző mérőeszközök). 

Fogyóelektródás kézi ívhegesztő berendezések felépítése (áramforrások, hegesztéshez 
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szükséges kábelek és csatlakozóik, saruk, szorítók, elektródafogók, egyéb eszközök, 

hegesztőelektródák). 

Fogyóelektródás kézi ívhegesztő berendezések üzembe- és üzemen kívül helyezésének 

elmélete. 

Az elektróda tartása, vezetése. 

Élkiképzés. 

Varratképzés elmélete az MSZ EN ISO 6947 szerinti szabványos pozíciókban. 

Egyrétegű és többrétegű varratok elmélete. 

Tompavarratok, sarokvarratok készítésének elmélete. 

Fűzővarratok lesalakolása, ívhegesztésnél a salak és a fröcskölődések eltávolítása. 

Hegesztési eltérések ismerete. 

WPS (Gyártói Hegesztési Utasítás) értelmezése. 

Hegesztési Biztonsági Szabályzat (HBSZ) ismerete. 

Munkahely biztonságos kialakítása, tűz- és környezetvédelem. 

 

11.3.3 Hegesztett kötések vizsgálata 36 óra 

Hegesztési eltérések ismerete. 

Hegesztési hibák megismerése (repedések, üregek és salakzárványok, összeolvadási- 

és mérethibák, alak- és méreteltérések, egyéb hibák). 

Hegesztés során elkövetett hibák felismerése, vizsgálata (előkészítés és munkadarabok 

összeillesztésének hibái, gyökhiba, a varratkezdés és varratbefejezés hibái, külalaki 

hibák). 

Üzemi körülmények hatására kialakult eltérések felismerése (pl. kifáradás). 

Hegesztett kötések minősítése. 

Roncsolásos vizsgálatok elve (szakító, nyíró-szakító, hajlító, ütő-hajlító vizsgálat, 

keménységmérés, mikroszkópi vizsgálat, makroszkópos vizsgálat). 

Roncsolásmentes vizsgálatok elve (Felületi hibák detektálása - szemrevételezés, 

folyadékbehatolásos, mágnesporos, örvényáramos vizsgálatok -, belső hibák feltárása - 

radiográfiai, röntgen vizsgálat, ultrahangos vizsgálat). 

Környezeti feltételek vizsgálata (hegesztő és környezetének védelme). 
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Minőségellenőrzési szempontok. 

Gyártási utasítások értelmezése. 

Hegesztési rajzjelek ismerete, varratábrázolások. 

Műszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése. 

Szabványok használata. 

Gyártási utasítások értelmezése. 

Mérőeszközök használata. 

Hibajavítások végzésének ismerete. 

 

11.4 A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem és/vagy szakmaspecifikus tanműhely  

 

11.5 A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54.  § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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GYAKORLAT: 

 

 

A 10180-12 A hegesztés előkészítő és befejező műveletei  

 

30. Hegesztési alapgyakorlatok tantárgy        108 óra* 

*Három évfolyamos képzés közismereti oktatással/két évfolyamos képzés közismereti oktatás nélkül 

 

12.1 A tantárgy tanításának célja 

Megismertetni a tanulókkal a biztonságos munkavégzés feltételeit.  

A hegesztés előkészítő és befejező műveleteihez szükséges gépek, berendezések, 

szerszámok használatának begyakoroltatása, önálló, felelősségteljes munkavégzésre való 

nevelés. WPS utasításainak készség szintű értelmezése, alkalmazása. 

 

12.2 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és szakmai 

tartalmakra épül és a Hegesztési alapismeretek elméleti tantárgyra. 

 

12.3 Témakörök és elemeik 

12.3.1 A hegesztés előkészítő műveletei 81 óra  

Munkaterület szemrevételezése. 

Intézkedik a munkavégzést gátló tárgyak eltávolítására. 

Ellenőrzi a gépcsatlakozások épségét (elektromos, gáz-, nagynyomású vezetékek). 

Ellenőrzi a munkaterületre előírt munkavédelmi, tűzvédelmi és környezetvédelmi 

eszközök meglétét. 

Kiválasztja a megfelelő elektródát, égőszárat, illetve huzalt. 

WPS (Gyártói Hegesztési Utasítás) szerint előmelegítést végez. 

WPS alapján beazonosítja az anyagokat. 

Ellenőrzi a gépek általános állapotát (gázszivárgás, vízcsöpögés). 
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Bekapcsolja az elszívó- és szűrőberendezést. 

Beállítja a WPS szerinti paramétereket. 

Jelenti vagy korrigálja a munkavégzés akadályait. 

Megtisztítja a felületet. 

Felhegeszti a kifutólemezeket. 

Fűzővarrattal munkadarabot összeállít. 

Palackcserét végez. 

 

12.3.2 A hegesztés befejező műveletei 27 óra  

Elvégzi a kezelési és karbantartási előírásban meghatározott műveleteket. 

Szemrevételezéssel ellenőrzi a munkadarabot. 

Megtisztítja a felületet. 

Elvégzi a hibajavításokat szükség szerint. 

Folyamatos minőségellenőrzést végez. 

Üzemen kívül helyezi a hegesztő berendezést HBSZ szerint. 

Gondoskodik a meleg, kész munkadarab biztonságos elhelyezéséről. 

Letakarítja a munkaterületet. 

Gondoskodik a veszélyes hulladékok szakszerű tárolásáról. 

Salakot és fröcskölődéseket ívhegesztés esetén eltávolít. 

Segédelemeket és a kifutólemezeket eltávolít. 

 

12.4  A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem és/vagy szakmaspecifikus tanműhely  

 

 

12.5 A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54.  § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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A 11453 - 12 Bevontelektródás kézi ívhegesztő feladatok  

 

31. Hegesztési gyakorlatok I. tantárgy        144 óra* 

*Három évfolyamos képzés közismereti oktatással/két évfolyamos képzés közismereti oktatás nélkül 

 

13.1A tantárgy tanításának célja 

A tanuló készségszinten sajátítsa el a különböző hegesztési eljárások technikáját, a 

műszaki dokumentáció alapján végezze el önállóan a hegesztési feladatot.  

Ismerje meg és tudja alkalmazni a munkáját segítő legmodernebb technológiákat. 

Tanulja meg a hegesztett alkatrészek elkészítéséhez szükséges alapvető tervezési 

szabályokat, számításokat, törvényszerűségeket. Ezeket az ismereteket megfelelő 

szakmai rutinnal alkalmazza. Alakuljon ki a precíz, pontos munkára való igénye. 

 

13.2 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és szakmai 

tartalmakra épül és a Hegesztési ismeretek I. elméleti tantárgyra. 

 

13.3 Témakörök és elemeik 

13.3.1 Termikus vágás, darabolás 72 óra  

Termikus vágás eszközeinek, berendezéseinek beüzemelése. 

Termikus vágás eszközeinek beállítása, szükség szerinti minőségellenőrzése. 

Termikus vágás eszközeinek, berendezéseinek rendeltetésszerű használata, 

karbantartása. 

Termikus vágási eljárások végrehajtása. 

Termikus vágási eljárások vágófejeinek és betéteinek kiválasztása és használata. 

WPS (gyártói Hegesztési Utasítás) szerinti paraméterek beállítása. 

WPS szerinti hegesztést és vágási feladatok. 

Vágott felület minősítése, hibáinak, eltéréseinek felismerése, vizsgálata. 
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Elemi szintű számítógép-használat. 

Hegesztő-vágógép kezelőszoftver alkalmazása. 

Lemezterv készítése. 

Gépészeti rajz olvasása, értelmezési gyakorlata. 

Védőeszközök kiválasztása és használata. 

Munka-, baleset- és környezetvédelmi előírások betartása. 

 

13.3.2 Bevontelektródás kézi ívhegesztés technológiája 72 óra 

Az elektróda bevonatok megkülönböztetése, felismerése. 

Munkaterület ellenőrzése a hegesztés elkezdése előtt. 

Megfelelő hegesztőgép kiválasztása. 

Bevontelektródás kézi ívhegesztéshez szükséges védőeszközök használata (kesztyű, 

kötény, lábszárvédő, tüzifogó). 

Bevontelektródás kézi ívhegesztéshez szükséges szerszámok használata (salakverő 

kalapács, drótkefe, beverő szerszám, egyéb ellenőrző mérőeszközök). 

Bevontelektródás kézi ívhegesztés hozaganyagainak alkalmazása. 

Bevontelektródás kézi ívhegesztés berendezéseinek, eszközeinek beüzemelése és 

karbantartása, gépkönyvek ismerete, használata. 

Hegesztési paraméterek meghatározása. 

Megfelelő elektródabevonat kiválasztása az adott feladathoz. 

Szükség esetén az elektróda szárítása, szárítási napló vezetése. 

Próbahegesztés készítése, tesztek, vizsgálatok. 

Hegesztést biztosító segédelemek alkalmazása. 

Hegesztési sorrendterv készítése. 

Hegesztés végrehajtása (él előkészítés, varratok készítése, elektródavezetés). 

Az ívhegesztés ömlesztőfolyamatának gyakorlása. 

Hegesztőív keltése és fenntartása a hegesztés során. 

Varratképzés az MSZ EN ISO 6947 szerinti szabványos pozíciókban (vízszintes, 

függőleges és fej feletti pozíciókban).  
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WPS (Gyártói Hegesztési Utasítás) szerinti hegesztési feladatok. 

A felülettisztaság WPS (Gyártói Hegesztési Utasítás) szerinti ellenőrzése. 

Egyrétegű és többrétegű varratok készítése.  

Tompavarratok, sarokvarratok készítése, csövek hegesztése. 

Fűzővarratok lesalakolása, ívhegesztésnél a salak és a fröcskölődések eltávolítása. 

Elektróda ívhúzása, tartása és vezetése. 

Fémes anyagok rendszerezése, megkülönböztetése, használata. 

Acélok, egyéb fémek hegeszthetőségi gyakorlata. 

Hegesztés során elkövetett hibák felismerése, vizsgálata. 

Hegesztési eltérések javítása. 

Hegesztett kötések minősítése (Roncsolásos és roncsolásmentes vizsgálatok 

elvégzése). 

Munkavégzés befejezési rendjének betartása. 

Munka- baleseti és környezetvédelmi előírások betartása a hegesztés előkészítése, 

elvégzése és minősítése során. 

Hegesztési Biztonsági Szabályzat (HBSZ) alkalmazása. 

Zaj, és hőhatás elleni védelem. 

 

13.4 A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem és/vagy szakmaspecifikus tanműhely  

 

13.5 A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54.  § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

A 11455 - 12 A fogyóelektródás védőgázas ívhegesztő feladatok  
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32. Hegesztési gyakorlatok tantárgy II.          252 óra 

*Három évfolyamos képzés közismereti oktatással/két évfolyamos képzés közismereti oktatás nélkül 

 

14.1A tantárgy tanításának célja 

A tanuló készségszinten sajátítsa el a különböző hegesztési eljárások technikáját, a 

műszaki dokumentáció alapján végezze el önállóan a hegesztési feladatot.  

Ismerje meg és tudja alkalmazni a munkáját segítő legmodernebb technológiákat. 

Tanulja meg a hegesztett alkatrészek elkészítéséhez szükséges alapvető tervezési 

szabályokat, számításokat, törvényszerűségeket. Ezeket az ismereteket megfelelő szakmai 

rutinnal alkalmazza. Alakuljon ki a precíz, pontos munkára való igénye. 

 

14.2 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és szakmai 

tartalmakra épül és a Hegesztési ismeretek II. elméleti tantárgyra. 

 

14.3 Témakörök és elemeik 

14.3.1 Termikus vágás, darabolás 126 óra  

Termikus vágás eszközeinek, berendezéseinek beüzemelése. 

Termikus vágás eszközeinek beállítása, szükség szerinti minőségellenőrzése. 

Termikus vágás eszközeinek, berendezéseinek rendeltetésszerű használata, 

karbantartása. 

Termikus vágási eljárások végrehajtása. 

Termikus vágási eljárások vágófejeinek és betéteinek kiválasztása és használata. 

WPS (gyártói Hegesztési Utasítás) szerinti paraméterek beállítása. 

WPS szerinti hegesztést és vágási feladatok. 

Vágott felület minősítése, hibáinak, eltéréseinek felismerése, vizsgálata. 

Elemi szintű számítógép-használat. 

Hegesztő-vágógép kezelőszoftver alkalmazása. 

Lemezterv készítése. 

Gépészeti rajz olvasása, értelmezési gyakorlata. 

Védőeszközök kiválasztása és használata. 
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Munka-, baleset- és környezetvédelmi előírások betartása. 

 

14.3.2 Fogyóelektródás kézi ívhegesztés technológiája 126 óra 

Munkaterület ellenőrzése a hegesztés elkezdése előtt. 

Megfelelő hegesztőgép kiválasztása. 

Fogyóelektródás kézi ívhegesztéshez szükséges védőeszközök használata (kesztyű, 

kötény, lábszárvédő, tüzifogó). 

Fogyóelektródás kézi ívhegesztéshez szükséges szerszámok használata (salakverő 

kalapács, drótkefe, beverő szerszám, egyéb ellenőrző mérőeszközök). 

Fogyóelektródás kézi ívhegesztés hozaganyagainak alkalmazása. 

Fogyóelektródás kézi ívhegesztés berendezéseinek, eszközeinek beüzemelése és 

karbantartása, gépkönyvek ismerete, kezelési, szerelési, karbantartási utasítás 

használata. 

Hegesztési paraméterek meghatározása. 

Anyagok, segédanyagok ismerete. 

Az anyagok tulajdonságainak átültetése gyakorlatba. 

Fémes anyagok rendszerezése, használata. 

Ipari vasötvözetek és tulajdonságaik. 

Könnyűfémötvözetek és tulajdonságaik. 

Színesfémötvözetek és tulajdonságaik. 

Ötvözőanyagok hatása a hegeszthetőségre. 

Acélok hegeszthetősége: ötvözetlen acélok, finomszemcsés acélok, melegszilárd 

acélok, erősen ötvözött acélok. 

Egyéb fémek hegeszthetősége: öntöttvasak, az alumínium és ötvözetei, a réz és 

ötvözetei, a nikkel és ötvözetei. 

Ívhegesztés berendezései, eszközei. 

A hegesztett kötés felépítése. 

Hegesztési jelképek értelmezése. 

Fogyóelektródás, védőgázas ívhegesztés anyagainak előkészítése hegesztéshez. 



 

996 

 

Hegesztőáramforrás.  

Huzalelőtoló berendezés.  

Hegesztőpisztoly. 

Fogyóeleketródás védőgázas ívhegesztés anyagai, hegesztőhuzalok, védőgázok 

használata és alkalmazása. 

Próbahegesztés készítése, tesztek, vizsgálatok. 

Hegesztést biztosító segédelemek alkalmazása. 

Hegesztési sorrendterv készítése. 

Hegesztéstechnológiák. 

WPS-ben meghatározott gyökvédelem biztosítása. 

WPS alapján a segédanyagokat beazonosítása és összekészítése. 

A WPS szerinti védőgázt (védőgázokat) csatlakoztatása és beállítása. 

WPS (Gyártói Hegesztési Utasítás) alapján az elkészített varratgeometria és 

felülettisztaság ellenőrzése. 

Hegesztés közben huzal cserélésének folyamata. 

Gépészeti rajz olvasása, értelmezése. 

Varratképzés az MSZ EN ISO 6947 szerinti szabványos pozíciókban. 

Varratképzés vízszintes helyzetekben. 

Varratképzés függőleges és fej feletti helyzetben. 

Hegesztési eltérések javítása. 

Hegesztett kötések minősítése (Roncsolásos és roncsolásmentes vizsgálatok 

elvégzése). 

Munkavégzés befejezési rendjének betartása. 

Munka- baleseti és környezetvédelmi előírások betartása a hegesztés előkészítése, 

elvégzése és minősítése során. 

Hegesztési Biztonsági Szabályzat (HBSZ) alkalmazása. 

Zaj, és hőhatás elleni védelem. 

 

14.4 A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 
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Tanterem és/vagy szakmaspecifikus tanműhely  

 

14.5 A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54.  § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

Összefüggő szakmai gyakorlat  

 

I. Három évfolyamos oktatás közismereti képzéssel 

2/10. évfolyamot követően 140 óra 

 

Az összefüggő nyári gyakorlat egészére vonatkozik a meghatározott óraszám, amelynek 

keretében az összes felsorolt elemet kötelezően oktatni kell az óraszámok részletezése nélkül, 

a tanulók egyéni kompetenciafejlesztése érdekében. 

 

11455-12 Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztő feladatok* 

*Három évfolyamos oktatás esetén az 2/10. évfolyamot követően 

 

 Hegesztési gyakorlatok tantárgy 

 

  Termikus vágás, darabolás 

  Termikus vágási eljárások végrehajtása 

 

11456-12 Gázhegesztő feladatok* 

*Három évfolyamos oktatás esetén az 2/10. évfolyamot követően 

 

 Hegesztési gyakorlatok tantárgy 
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  Termikus vágás, darabolás 

  Termikus vágási eljárások végrehajtása 

   

  Gázhegesztés technológiája 

  Gázhegesztő berendezés üzembe- és üzemen kívül helyezése  

Hegesztés eszközeinek beüzemelése és karbantartása  

Hegesztés végrehajtása 

Varratképzés az MSZ EN ISO 6947 szerinti szabványos pozíciókban 

 

11457-12 Volfrámelektródás védőgázas ívhegesztő feladatok* 

*Három évfolyamos oktatás esetén az 2/10. évfolyamot követően 

 

 Hegesztési gyakorlatok tantárgy 

 

  Termikus vágás, darabolás 

  Termikus vágási eljárások végrehajtása 

 

 

 

 

 

 

 

11. évfolyam 
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ELMÉLET 

 

 

A 11497-12 Foglalkoztatás I. 

 

33. Foglalkoztatás I. tantárgy           62 óra* 

*Három évfolyamos képzés közismereti oktatással/két évfolyamos képzés közismereti oktatás nélkül 

 

15.1A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy tanításának célja, hogy a diákok képesek legyenek személyes és szakmai 

vonatkozást is beleértve bemutatkozni idegen nyelven. Továbbá egyszerű alapadatokat 

tartalmazó formanyomtatványt kitölteni. Illetve cél, hogy a tanuló idegen nyelvű szakmai 

irányítás mellett képes legyen eredményesen végezni a munkáját.  

Cél, hogy a rendelkezésre álló 64 tanóra egység keretén belül egyrészt egy alapvető 

nyelvtani rendszerezés történjen meg a legalapvetőbb igeidők, segédigék, illetve a 

mondatszerkesztési eljárásokhoz kapcsolódóan. Majd erre építve történjen meg az idegen 

nyelvi asszociatív memóriafejlesztés és az induktív nyelvtanulási készségfejlesztés 4 

alapvető, a mindennapi élethez kapcsolódó társalgási témakörön keresztül. Végül ezekre 

az ismertekre alapozva valósuljon meg a szakmájához kapcsolódó idegen nyelvi 

kompetenciafejlesztés. 

 

15.2 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak:  

Idegen nyelvek 

 

15.3 Témakörök 

 

15.3.1 Nyelvtani rendszerzés 1             10 óra 

A 10 óra alatt a tanulók átismétlik a 3 alapvető idősíkra (jelen, múlt, jövő) 

vonatkozó igeidőket, illetve begyakorolják azokat, hogy a munkavállaláshoz 

kapcsolódóan az állásinterjú során ne okozzon gondot sem a múltra, sem a jövőre 

vonatkozó kérdések megértése, illetve az azokra adandó egyszerű mondatokban 

történő válaszok megfogalmazása. A témakör elsajátítása révén a diák alkalmassá 

válik a munkavégzés során az elvégezendő, illetve elvégzett feladathoz kapcsolódó a 



 

1000 

 

munkaadó által idegen nyelven feltett egyszerű, az elvégezendő munka elért 

eredményére, illetve a jövőbeli feladatokra vonatkozó kérdések megértse, valamint a 

helyes igeidő használattal ezekre egyszerű mondatokban is képes lesz reagálni. 

A célként megfogalmazott idegennyelvi magabiztosság csak az alapvető igeidők 

helyes és pontos használata révén fog megvalósulni. 

 

15.3.2 Nyelvtani rendszerezés 2             10 óra 

A témakör tananyagaként megfogalmazott nyelvtani egységek – a tagadás, a jelen 

idejű feltételes mód, illetve a segédigék (képesség, lehetőség, szükségesség) - 

használata révén a diák képes lesz egzaktabb módon idegen nyelven bemutatkozni 

szakmai és személyes vonatkozásban egyaránt. Egyszerű mondatokban meg tudja 

fogalmazni az állásinterjún idegen nyelven feltett kérdésekre a választ kihasználva az a 

3 alapvető igeidő, a segédigék által biztosított nyelvi precizitás adta kereteket. A 

kérdésfeltevés, a szórend alapvető szabályainak elsajátítása révén alkalmassá válik 

a diák arra, hogy egy munkahelyi állásinterjún megértse a feltett kérdéseket, illetve 

esetlegesen ő maga is egyszerű tisztázó kérdéseket tudjon feltenni a munkahelyi 

meghallgatás során.  

 

15.3.3 Nyelvi készségfejlesztés             22 óra 

/Az induktív nyelvtanulási képesség és az idegennyelvi asszociatív memória 

fejlesztése fonetikai készségfejlesztéssel kiegészítve/   

A 22 órás nyelvi készségfejlesztő blokk célja, hogy rendszerezze a diák idegennyelvi 

alapszókincshez kapcsolódó ismereteit. Az induktív nyelvtanulási képességfejlesztés 

és az idegennyelvi asszociatív memóriafejlesztés 4 alapvető társalgási témakörön 

keresztül valósul meg. Az induktív nyelvtanulási képesség által egy adott idegen nyelv 

struktúráját meghatározó szabályok kikövetkeztetésére lesz alkalmas a tanuló. Ahhoz, 

hogy a diák koherensen lássa a nyelvet és ennek szellemében tudjon idegen nyelven 

reagálni, feltétlenül szükséges ennek a képességnek a minél tudatosabb fejlesztése. 

Ehhez szorosan kapcsolódik az idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesztés, ami az 

idegen nyelvű anyag megtanulásának képessége: képesség arra, hogy létrejöjjön a 

kapcsolat az ingerek (az anyanyelv szavai, kifejezése) és a válaszok (a célnyelv szavai 

és kifejezései) között. Mind a két fejlesztés hétköznapi társalgási témakörök 

elsajátítása során valósul meg.  

Az elsajátítandó témakörök: 

- személyes bemutatkozás 

- a munka világa 
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- napi tevékenységek, aktivitás 

- étkezés, szállás 

Ezen a témakörön keresztül valósul meg a fonetikai dekódolási képességfejlesztés is, 

amely során a célnyelv legfontosabb fonetikai szabályaival ismerkedik meg a 

nyelvtanuló. 

 

15.3.4 Munkavállalói szókincs                20 óra 

/Munkavállalással kapcsolatos alapvető szakszókincs elsajátítása/ 

A 20 órás szakmai nyelvi készségfejlesztés csak a 44 órás 3 alapozó témakör 

elsajátítása után lehetséges. Cél, hogy a témakör végére a diák egyszerű mondatokban, 

megfelelő nyelvi tartalmi koherenciával be tudjon bemutatkozni kifejezetten szakmai 

vonatkozással. A témakör tananyagának elsajátítása révén alkalmas lesz a 

munkalehetőségeket feltérképezni a célnyelvi országban. Begyakorolja az 

alapadatokat tartalmazó formanyomtatvány kitöltését. Elsajátítja azt a szakmai jellegű 

szókincset, ami alkalmassá teszi arra, hogy a munkalehetőségekről, 

munkakörülményekről tájékozódjon. A témakör tanulása során közvetlenül a 

szakmájára vonatkozó gyakran használt kifejezéseket sajátítja el. 

 

15.4 A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Az órák kb. 50%-a egyszerű tanteremben történjen, egy másik fele pedig számítógépes 

tanteremben, hiszen az oktatás egy jelentős részben digitális tananyag által támogatott 

formában zajlik. 

 

 

15.5 A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti értékeléssel. 

 

A  11499-12 Foglalkoztatás II. 

 

34. Foglalkoztatás II. tantárgy           31 óra* 

*Három évfolyamos képzés közismereti oktatással/két évfolyamos képzés közismereti oktatás nélkül 

 



 

1002 

 

16.1A tantárgy tanításának célja 

A tanuló általános felkészítése az álláskeresés módszereire, technikáira, valamint a 

munkavállaláshoz, munkaviszony létesítéséhez szükséges alapismeretek elsajátítására. 

 

16.2 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

- 

 

16.3 Témakörök  

 

16.3.1 Munkajogi alapismeretek 8 óra 

Munkavállaló jogai (megfelelő körülmények közötti foglalkoztatás, bérfizetés, 

költségtérítés, munkaszerződés módosítás, szabadság), kötelezettségei (megjelenés, 

rendelkezésre állás, munkavégzés, magatartási szabályok, együttműködés, 

tájékoztatás), munkavállaló felelőssége (vétkesen okozott kárért való felelősség, 

megőrzési felelősség, munkavállalói biztosíték). 

Munkajogi alapok: felek a munkajogviszonyban, munkaviszony létesítése, munkakör, 

munkaszerződés módosítása, megszűnése, megszüntetése, felmondás, végkielégítés, 

pihenőidők, szabadság. 

Foglalkoztatási formák: munkaviszony, megbízási jogviszony, vállalkozási jogviszony, 

közalkalmazotti jogviszony, közszolgálati jogviszony. 

Speciális jogviszonyok: egyszerűsített foglalkoztatás: fajtái: atipikus munkavégzési 

formák az új munka törvénykönyve szerint (távmunka, bedolgozói munkaviszony, 

munkaerő-kölcsönzés, rugalmas munkaidőben történő foglalkoztatás, egyszerűsített 

foglalkoztatás (mezőgazdasági, turisztikai idénymunka és alkalmi munka), 

önfoglalkoztatás, őstermelői jogviszony, háztartási munka, iskolaszövetkezet 

keretében végzett diákmunka, önkéntes munka.  

 

16.3.2 Munkaviszony létesítése  8 óra 

Munkaviszony létrejötte, fajtái: munkaszerződés, teljes- és részmunkaidő, határozott 

és határozatlan munkaviszony, minimálbér és garantált bérminimum, képviselet 

szabályai, elállás szabályai, próbaidő. 

Munkavállaláshoz szükséges iratok, munkaviszony megszűnésekor a munkáltató által 

kiadandó dokumentumok. 
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Munkaviszony adózási, biztosítási, egészség- és nyugdíjbiztosítási összefüggései: 

munkaadó járulékfizetési kötelezettségei, munkavállaló adó- és járulékfizetési 

kötelezettségei, biztosítottként egészségbiztosítási ellátások fajtái (pénzbeli és 

természetbeli), nyugdíj és munkaviszony. 

 

16.3.3 Álláskeresés  8 óra 

Karrierlehetőségek feltérképezése: önismeret, reális célkitűzések, helyi munkaerőpiac 

ismerete, mobilitás szerepe, képzések szerepe, foglalkoztatási támogatások ismerete. 

Motivációs levél és önéletrajz készítése: fontossága, formai és tartalmi kritériumai, 

szakmai önéletrajz fajtái: hagyományos, Europass, amerikai típusú, önéletrajzban 

szereplő email cím és fénykép megválasztása, motivációs levél felépítése. 

Álláskeresési módszerek: újsághirdetés, internetes álláskereső oldalak, személyes 

kapcsolatok, kapcsolati hálózat fontossága, EURES (Európai Foglalkoztatási Szolgálat 

az Európai unióban történő álláskeresésben), munkaügyi szervezet segítségével 

történő álláskeresés, cégek adatbázisába történő jelentkezés, közösségi portálok 

szerepe. 

Munkaerőpiaci technikák alkalmazása: Foglalkozási Információs Tanácsadó (FIT), 

Foglalkoztatási Információs Pontok (FIP), Nemzeti Pályaorientációs Portál (NPP).  

Állásinterjú: felkészülés, megjelenés, szereplés az állásinterjún, testbeszéd szerepe. 

 

16.3.4 Munkanélküliség 7 óra 

A munkanélküli (álláskereső) jogai, kötelezettségei és lehetőségei: álláskeresőként 

történő nyilvántartásba vétel; a munkaügyi szervezettel történő együttműködési 

kötelezettség főbb kritériumai; együttműködési kötelezettség megszegésének 

szankciói; nyilvántartás szünetelése, nyilvántartásból való törlés; munkaügyi szervezet 

által nyújtott szolgáltatások, kiemelten a munkaközvetítés. 

Álláskeresési ellátások („passzív eszközök‖): álláskeresési járadék és nyugdíj előtti 

álláskeresési segély. Utazási költségtérítés.  

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás.  

Közfoglalkoztatás: közfoglalkoztatás célja, közfoglalkozatás célcsoportja, 

közfoglalkozatás főbb szabályai 

Munkaügyi szervezet: Nemzeti Foglalkoztatási Szervezet (NFSZ) felépítése, Nemzeti 

Munkaügyi Hivatal, munkaügyi központ, kirendeltség feladatai.  
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Az álláskeresők részére nyújtott támogatások („aktív eszközök‖): önfoglalkoztatás 

támogatása, foglalkoztatást elősegítő támogatások (képzések, béralapú támogatások, 

mobilitási támogatások). 

Vállalkozások létrehozása és működtetése: társas vállalkozási formák, egyéni 

vállalkozás, mezőgazdasági őstermelő, nyilvántartásba vétel, működés, vállalkozás 

megszűnésének, megszüntetésének szabályai. 

A munkaerőpiac sajátosságai, NFSZ szolgáltatásai: pályaválasztási tanácsadás, 

munka- és pályatanácsadás, álláskeresési tanácsadás, álláskereső klub, pszichológiai 

tanácsadás. 

 

16.4 A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

- 

 

16.5 A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54.  § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel.  
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A 11456 - 12 Gázhegesztő feladatok  

 

35. Hegesztési ismeretek III. tantárgy        93 óra* 

*Három évfolyamos képzés közismereti oktatással/két évfolyamos képzés közismereti oktatás nélkül 

 

17.1A tantárgy tanításának célja 

A tanuló ismerje meg a különböző hegesztési technológiákat.  

A tantárgy segítse elő a tanulók gépészeti gondolkodásmódjának kialakulását és 

fejlesztését, járuljon hozzá a hegesztési feladatok megértéséhez, tegye képessé a 

tanulókat a munka világának, ezen belül a hegesztési eljárások jellemzőinek és 

összefüggéseinek, valamint a hegesztéshez használt eszközök működésének a 

megértésére.  A tantárgy segítsen magyarázatot adni a gyakorlatban szerzett 

tapasztalatokra.  

 

17.2 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és szakmai 

tartalmakra épül. 

 

17.3  Témakörök és elemeik 

17.3.1 Termikus vágás, darabolás 32 óra 

Termikus vágás fogalma, elve, feltételei, folyamata. 

Termikus vágás típusainak csoportosítása. 

Termikus megmunkálási technológiák. 

Termikus vágó berendezések (eszközök, szerszámok, gépek) felépítése, működése, 

szoftvereinek ismerete. 

Elemi szintű számítógép-használat. 

Hegesztő-vágógép kezelőszoftver ismerete. 

Termikus vágáshoz használt ipari gázok ismerete. 

Termikus vágó berendezések üzembe- és üzemen kívül helyezése. 

Termikus vágás vágott felületének minőségét meghatározó tényezők ismerete, hibák 
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felismerése, vizsgálata. 

Fémtani ismeretek. 

Gépészeti rajz olvasása, értelmezésének alapismeretei. 

Termikus vágással kapcsolatos tűzvédelmi, munkavédelmi és környezetvédelmi 

eszközök jellemzői, általános ismeretek. 

Munkabiztonsági eszközök, felszerelések ismerete. 

Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése. 

 

17.3.2 Gázhegesztés technológiája 32 óra 

Gázhegesztés főbb jellemzői. 

Hegesztőláng szerkezete. 

Alkalmazott gázok tulajdonságai, tárolásuk. 

Gázpalackok szerkezete, szerelvényei, kezelésük (cseréjük, tárolásuk) szabályai. 

Hegesztőüzem gázellátásának lehetőségei. 

Gázhegesztő eszközök és berendezések ismerete, alkalmazása. 

Gázhegesztés technológiája. 

Hegesztési rajzjelek ismerete, varratábrázolások. 

Gépészeti rajz, diagramok olvasása, értelmezése. 

Hegesztési jelképek értelmezése. 

Hegesztési el típusai, kialakítása. 

Az élkiképzés és a hegesztési eljárás kapcsolata. 

A hegesztett kötések típusai. 

Varratképzés. 

Jobbra hegesztés. 

Balra hegesztés. 

Gázelvétel és gázfogyasztás meghatározása. 

Gázhegesztés hozaganyagai, hegesztőpálcák fajtái, jelölése. 

Hegesztőpálcák ismerete, alkalmazásuk. 
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Folyósítószerek ismerete. 

Ipari vasötvözetek és tulajdonságaik. 

Gázhegesztő berendezések üzembe- és üzemen kívül helyezése. 

Forrasztási eljárások és forraszanyagok ismerete. 

Gázpalackok színjelölése. 

Gázhegesztéskor előforduló hegesztési eltérések keletkezésének okai és elkerülésük, 

javítása. 

Gázhegesztés biztonságtechnikai előírásai. 

Gázhegesztéshez szükséges védőeszközök rendeltetésszerű használata. 

Gázhegesztés veszélyforrásainak ismerete. 

Gázhegesztés környezetkárosító hatásainak ismerete. 

Munka-, balesetvédelmi és környezetvédelmi ismeretek, előírások betartása. 

 

17.3.3 Hegesztett kötések vizsgálata 29 óra 

Hegesztési eltérések ismerete. 

Hegesztési hibák megismerése (repedések, üregek és salakzárványok, összeolvadási- 

és mérethibák, alak- és méreteltérések, egyéb hibák). 

Hegesztés során elkövetett hibák felismerése, vizsgálata (előkészítés és munkadarabok 

összeillesztésének hibái, gyökhiba, a varratkezdés és varratbefejezés hibái, külalaki 

hibák). 

Üzemi körülmények hatására kialakult eltérések felismerése (pl. kifáradás). 

Hegesztett kötések minősítése. 

Roncsolásos vizsgálatok elve (szakító, nyíró-szakító, hajlító, ütő-hajlító vizsgálat, 

keménységmérés, mikroszkópi vizsgálat, makroszkópos vizsgálat). 

Roncsolásmentes vizsgálatok elve (Felületi hibák detektálása - szemrevételezés, 

folyadékbehatolásos, mágnesporos, örvényáramos vizsgálatok -, belső hibák feltárása - 

radiográfiai, röntgen vizsgálat, ultrahangos vizsgálat). 

Környezeti feltételek vizsgálata (hegesztő és környezetének védelme) 

Minőségellenőrzési szempontok. 

Gyártási utasítások értelmezése. 
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Hegesztési rajzjelek ismerete, varratábrázolások. 

Műszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése. 

Szabványok használata. 

Gyártási utasítások értelmezése. 

Mérőeszközök használata. 

Hibajavítások végzésének ismerete. 

 

17.4 A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem és/vagy szakmaspecifikus tanműhely  

 

17.5 A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54.  § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

 

 

 

A 11457 - 12 Volfrámelektródás védőgázas ívhegesztő feladatok 

 

36. Hegesztési ismeretek IV. tantárgy        124 óra 

*Három évfolyamos képzés közismereti oktatással/két évfolyamos képzés közismereti oktatás nélkül 

 

18.1A tantárgy tanításának célja 

A tanuló ismerje meg a különböző hegesztési technológiákat.  

A tantárgy segítse elő a tanulók gépészeti gondolkodásmódjának kialakulását és 

fejlesztését, járuljon hozzá a hegesztési feladatok megértéséhez, tegye képessé a 

tanulókat a munka világának, ezen belül a hegesztési eljárások jellemzőinek és 

összefüggéseinek, valamint a hegesztéshez használt eszközök működésének a 



 

1009 

 

megértésére.  A tantárgy segítsen magyarázatot adni a gyakorlatban szerzett 

tapasztalatokra.  

 

18.2 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és szakmai 

tartalmakra épül. 

 

18.3  Témakörök és elemeik 

18.3.1 Termikus vágás, darabolás 30 óra 

Termikus vágás fogalma, elve, feltételei, folyamata. 

Termikus vágás típusainak csoportosítása. 

Termikus megmunkálási technológiák. 

Termikus vágó berendezések (eszközök, szerszámok, gépek) felépítése, működése, 

szoftvereinek ismerete. 

Elemi szintű számítógép-használat. 

Hegesztő-vágógép kezelőszoftver ismerete. 

Termikus vágáshoz használt ipari gázok ismerete. 

Termikus vágó berendezések üzembe- és üzemen kívül helyezése. 

Termikus vágás vágott felületének minőségét meghatározó tényezők ismerete, hibák 

felismerése, vizsgálata. 

Fémtani ismeretek. 

Gépészeti rajz olvasása, értelmezésének alapismeretei. 

Termikus vágással kapcsolatos tűzvédelmi, munkavédelmi és környezetvédelmi 

eszközök jellemzői, általános ismeretek. 

Munkabiztonsági eszközök, felszerelések ismerete. 

Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése. 

 

18.3.2 Volfrámelektródás kézi ívhegesztés technológiája  30 óra 

Volfrámelektródás kézi ívhegesztés elve és technológiája. 
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Volfrámelektródás kézi ívhegesztő berendezés felépítése és működési elve. 

Volfrámelektródás kézi ívhegesztés paramétereinek meghatározása 

Nem fogyóelektródás, védőgázas ívhegesztés eszközei, berendezései és kezelésük. 

Hegesztés-technológiák. 

Nem fogyóelektródás, védőgázas ívhegesztési anyagok előkészítésének ismerete 

hegesztéshez, a berendezések használatának elvi ismerete, a hegesztés végrehajtásának 

elvi ismerete. 

Egyen- és váltakozó áramú hegesztő berendezések ismerete. 

Védőgázok ismerete, szerepe, tulajdonságai, jellemzői, tárolásuk. 

Védőgázok hatása a beolvadási mélységre. 

Gázpalackok színjelölése. 

Volfrámelektródák típusai, áramterhelhetősége, nemzetközi jelölése. 

Volfrámelektródás kézi ívhegesztés hozaganyagai. 

Volfrámelektródás ívhegesztésnél alkalmazott hegesztőpisztolyok felépítése, 

működése és kezelése. 

Volfrámelektródás kézi ívhegesztés biztonságtechnikai előírásai. 

Hegesztő áramforrás adattáblájának jellemzői. 

Munkahely biztonságos kialakítása, tűz- és környezetvédelem. 

Hegesztőpálcák ismerete, felismerése, használati lehetőségei. 

Varratképzések ismerete. 

Fémek ismerete, fémtani alapismeretek. 

Fémes anyagok rendszerezése. 

Anyagok, segédanyagok ismerete. 

Az anyagok tulajdonságainak ismerete. 

Ipari vasötvözetek és tulajdonságaik. 

Könnyűfémötvözetek és tulajdonságaik. 

Színesfémötvözetek és tulajdonságaik. 

Ötvözőanyagok hatása a hegeszthetőségre. 
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Hegesztési rajzjelek ismerete, varratábrázolások. 

Szabványok ismerete. 

Gépészeti rajz olvasása, értelmezése. 

Gépészeti rajz készítése. 

Diagramok olvasása, értelmezése. 

Hegesztési jelképek értelmezése. 

Gyártási utasítások értelmezése. 

Gépkönyv, kezelési, szerelési, karbantartási utasítás használata. 

Hegesztő felületek megtisztításának elve. 

Veszélyes hulladékok szakszerű tárolásának elve. 

Volfrámelekotródás ívhegesztés környezetkárosító hatása. 

Tűzoltó berendezések, eszközök ismerete. 

Hegesztés befejezésének tűzvédelmi előírásainak ismerete. 

Munkavégzés szabályainak ismerete. 

 

18.3.3 Hegesztett kötések vizsgálata 64 óra 

Hegesztési eltérések ismerete. 

Hegesztési hibák megismerése (repedések, üregek és salakzárványok, összeolvadási- 

és mérethibák, alak- és méreteltérések, egyéb hibák). 

Hegesztés során elkövetett hibák felismerése, vizsgálata (előkészítés és munkadarabok 

összeillesztésének hibái, gyökhiba, a varratkezdés és varratbefejezés hibái, külalaki 

hibák). 

Üzemi körülmények hatására kialakult eltérések felismerése (pl. kifáradás). 

Hegesztett kötések minősítése. 

Roncsolásos vizsgálatok elve (szakító, nyíró-szakító, hajlító, ütő-hajlító vizsgálat, 

keménységmérés, mikroszkópi vizsgálat, makroszkópos vizsgálat). 

Roncsolásmentes vizsgálatok elve (Felületi hibák detektálása - szemrevételezés, 

folyadékbehatolásos, mágnesporos, örvényáramos vizsgálatok -, belső hibák feltárása - 

radiográfiai, röntgen vizsgálat, ultrahangos vizsgálat). 
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Környezeti feltételek vizsgálata (hegesztő és környezetének védelme). 

Minőségellenőrzési szempontok. 

Gyártási utasítások értelmezése. 

Hegesztési rajzjelek ismerete, varratábrázolások. 

Műszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése. 

Szabványok használata. 

Gyártási utasítások értelmezése. 

Mérőeszközök használata. 

Hibajavítások végzésének ismerete. 

 

18.4 A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem és/vagy szakmaspecifikus tanműhely  

 

  



 

1013 

 

GYAKORLAT: 

 

A 10180-12 A hegesztés előkészítő és befejező műveletei 

 

37. Hegesztési alapgyakorlatok tantárgy      46,5 óra* 

*Három évfolyamos képzés közismereti oktatással/két évfolyamos képzés közismereti oktatás nélkül 

 

19.1 A tantárgy tanításának célja 

Megismertetni a tanulókkal a biztonságos munkavégzés feltételeit.  

A hegesztés előkészítő és befejező műveleteihez szükséges gépek, berendezések, 

szerszámok használatának begyakoroltatása, önálló, felelősségteljes munkavégzésre való 

nevelés. WPS utasításainak készség szintű értelmezése, alkalmazása. 

 

19.2 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és szakmai 

tartalmakra épül és a Hegesztési alapismeretek elméleti tantárgyra. 

 

19.3 Témakörök és elemeik 

19.3.1 A hegesztés előkészítő műveletei 25 óra  

Munkaterület szemrevételezése. 

Intézkedik a munkavégzést gátló tárgyak eltávolítására. 

Ellenőrzi a gépcsatlakozások épségét (elektromos, gáz-, nagynyomású vezetékek). 

Ellenőrzi a munkaterületre előírt munkavédelmi, tűzvédelmi és környezetvédelmi 

eszközök meglétét. 

Kiválasztja a megfelelő elektródát, égőszárat, illetve huzalt. 

WPS (Gyártói Hegesztési Utasítás) szerint előmelegítést végez. 

WPS alapján beazonosítja az anyagokat. 

Ellenőrzi a gépek általános állapotát (gázszivárgás, vízcsöpögés). 
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Bekapcsolja az elszívó- és szűrőberendezést. 

Beállítja a WPS szerinti paramétereket. 

Jelenti vagy korrigálja a munkavégzés akadályait. 

Megtisztítja a felületet. 

Felhegeszti a kifutólemezeket. 

Fűzővarrattal munkadarabot összeállít. 

Palackcserét végez. 

 

19.3.2 A hegesztés befejező műveletei 21,5 óra  

Elvégzi a kezelési és karbantartási előírásban meghatározott műveleteket. 

Szemrevételezéssel ellenőrzi a munkadarabot. 

Megtisztítja a felületet. 

Elvégzi a hibajavításokat szükség szerint. 

Folyamatos minőségellenőrzést végez. 

Üzemen kívül helyezi a hegesztő berendezést HBSZ szerint. 

Gondoskodik a meleg, kész munkadarab biztonságos elhelyezéséről. 

Letakarítja a munkaterületet. 

Gondoskodik a veszélyes hulladékok szakszerű tárolásáról. 

Salakot és fröcskölődéseket ívhegesztés esetén eltávolít. 

Segédelemeket és a kifutólemezeket eltávolít. 

 

19.4  A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem és/vagy szakmaspecifikus tanműhely  

 

19.5 A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54.  § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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A 11456 - 12 Gázhegesztő feladatok  

 

38. Hegesztési gyakorlatok III. tantárgy        217 óra* 

*Három évfolyamos képzés közismereti oktatással/két évfolyamos képzés közismereti oktatás nélkül 

 

20.1A tantárgy tanításának célja 

A tanuló készségszinten sajátítsa el a különböző hegesztési eljárások technikáját, a 

műszaki dokumentáció alapján végezze el önállóan a hegesztési feladatot.  

Ismerje meg és tudja alkalmazni a munkáját segítő legmodernebb technológiákat. 

Tanulja meg a hegesztett alkatrészek elkészítéséhez szükséges alapvető tervezési 

szabályokat, számításokat, törvényszerűségeket. Ezeket az ismereteket megfelelő 

szakmai rutinnal alkalmazza. Alakuljon ki a precíz, pontos munkára való igénye. 

 

20.2 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és szakmai 

tartalmakra épül és a Hegesztési ismeretek III. elméleti tantárgyra. 

 

20.3 Témakörök és elemeik 

20.3.1 Termikus vágás, darabolás 108 óra  

Termikus vágás eszközeinek, berendezéseinek beüzemelése. 

Termikus vágás eszközeinek beállítása, szükség szerinti minőségellenőrzése. 

Termikus vágás eszközeinek, berendezéseinek rendeltetésszerű használata, 

karbantartása. 

Termikus vágási eljárások végrehajtása. 

Termikus vágási eljárások vágófejeinek és betéteinek kiválasztása és használata. 
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WPS (gyártói Hegesztési Utasítás) szerinti paraméterek beállítása. 

WPS szerinti hegesztést és vágási feladatok. 

Vágott felület minősítése, hibáinak, eltéréseinek felismerése, vizsgálata. 

Elemi szintű számítógép-használat. 

Hegesztő-vágógép kezelőszoftver alkalmazása. 

Lemezterv készítése. 

Gépészeti rajz olvasása, értelmezési gyakorlata. 

Védőeszközök kiválasztása és használata. 

Munka-, baleset- és környezetvédelmi előírások betartása. 

 

20.3.2 Gázhegesztés technológiája 109 óra 

Összeállítás pontosságának ellenőrzése. 

Fűzővarratok karbantartása. 

Hegesztést biztosító segédelemek ismerete, alkalmazásuk. 

Gázhegesztéshez szükséges hegesztőanyagok használata. 

Hegesztőgázok, hegesztőpálca, folyósítószer alkalmazása. 

Gázhegesztő berendezés üzembe- és üzemen kívül helyezése. 

Összeállított gázhegesztő berendezések ellenőrzése, szivárgáspróba végzése, üzemi 

nyomás beállítása. 

Hegesztés eszközeinek beüzemelése és karbantartása. 

WPS (Gyártói Hegesztési Utasítás) szerinti munkapróbák hegesztése feladatváltásnál. 

Hegesztési és vágási feladatok (WPS szerint). 

WPS (Gyártói Hegesztési Utasítás) alapján az elkészített varratgeometria és 

felülettisztítás ellenőrzése. 

WPS alapján a segédanyagok beazonosítása, összekészítése. 

Varrathely fémtisztára tisztítása. 

Gázhegesztéshez és termikus vágáshoz szükséges védőeszközök rendeltetésszerű 

használata. 
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A hegesztési él kialakítása, élek illesztése, fűzése. 

A hegesztett kötések típusainak alkalmazása. 

Hegesztőláng beállítása. 

Hegesztés végrehajtása.  

Varratképzés az MSZ EN ISO 6947 szerinti szabványos pozíciókban. 

Hegesztési rajzjelek ismerete, varratábrázolási alkalmazások. 

Gépészeti rajz, diagramok értelmezése, készítése. 

Hegesztési jelképek értelmezése, alkalmazásuk. 

Előrajzolás, reszelés, fűrészelés, köszörülés. 

Balra hegesztés. 

Jobbra hegesztés. 

Próbahegesztés ellenőrzése töréspróbával vagy csiszolattal. 

Hegesztési eltérések felismerése, vizsgálata, javítása. 

Hegeszthetőség: az acélok hegesztése, az öntöttvas hegesztése, az alumínium és 

ötvözeteinek hegesztése, a réz és ötvözeteinek hegesztése, a nikkel hegesztése. 

Gázpalackok cseréje, tárolása. 

Forrasztások végrehajtása. 

Gázhegesztés veszélyforrásainak ismerete, védőeszközök használata. 

Munka-, baleset- és környezetvédelmi előírások betartása. 

 

20.4  A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem és/vagy szakmaspecifikus tanműhely  

 

20.5 A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54.  § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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A 11457 - 12 Volfrámelektródás védőgázas ívhegesztő feladatok 

 

39. Hegesztési gyakorlatok IV. tantárgy           217 óra 

*Három évfolyamos képzés közismereti oktatással/két évfolyamos képzés közismereti oktatás nélkül 

 

21.1A tantárgy tanításának célja 

A tanuló készségszinten sajátítsa el a különböző hegesztési eljárások technikáját, a 

műszaki dokumentáció alapján végezze el önállóan a hegesztési feladatot.  

Ismerje meg és tudja alkalmazni a munkáját segítő legmodernebb technológiákat. 

Tanulja meg a hegesztett alkatrészek elkészítéséhez szükséges alapvető tervezési 

szabályokat, számításokat, törvényszerűségeket. Ezeket az ismereteket megfelelő 

szakmai rutinnal alkalmazza. Alakuljon ki a precíz, pontos munkára való igénye. 

 

21.2 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és szakmai 

tartalmakra épül és a Hegesztési ismeretek IV. elméleti tantárgyra. 

 

21.3 Témakörök és elemeik 

21.3.1 Termikus vágás, darabolás 108 óra  

Termikus vágás eszközeinek, berendezéseinek beüzemelése. 

Termikus vágás eszközeinek beállítása, szükség szerinti minőségellenőrzése. 

Termikus vágás eszközeinek, berendezéseinek rendeltetésszerű használata, 

karbantartása. 

Termikus vágási eljárások végrehajtása. 

Termikus vágási eljárások vágófejeinek és betéteinek kiválasztása és használata. 

WPS (gyártói Hegesztési Utasítás) szerinti paraméterek beállítása. 

WPS szerinti hegesztést és vágási feladatok. 

Vágott felület minősítése, hibáinak, eltéréseinek felismerése, vizsgálata. 

Elemi szintű számítógép-használat. 
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Hegesztő-vágógép kezelőszoftver alkalmazása. 

Lemezterv készítése. 

Gépészeti rajz olvasása, értelmezési gyakorlata. 

Védőeszközök kiválasztása és használata. 

Munka-, baleset- és környezetvédelmi előírások betartása. 

 

21.3.2 Volfrámelektródás kézi ívhegesztés technológiája  109 óra 

Volfrámelektródás kézi ívhegesztéshez szükséges hegesztőanyagok. 

Összeállítás pontosságának ellenőrzése. 

A géphez történő munka- és testkábel, illetve távszabályozó csatlakoztatásának 

gyakorlata, valamint a hálózatba való bekötés. 

A WPS szerinti védőgázt (védőgázokat) alkalmazása, bekötési művelete. 

Élelőkészítés. 

Fűzővarratok karbantartása, munkadarab összeállítása 

Gépcsatlakozások ellenőrzési feladata (elektromos, gáz-, nagynyomású vezetékek). 

Munkavédelmi, tűzvédelmi és környezetvédelmi eszközök előírásainak betartása a 

munkaterületen. 

Volfrámelektródás kézi ívhegesztéshez szükséges hegesztőanyagok használata. 

Volfrámelektródás kézi ívhegesztő berendezés működése. 

Egyen- és váltakozó áramú hegesztő berendezések használata. 

Védőgázok szerepe, tárolásuk. 

Védőgázak hatása a beolvadás mélységre. 

Gázpalackok használata. 

Volfrámelektróda használat. 

Volfrámelektródás ívhegesztésnél alkalmazott hegesztőpisztolyok felépítése, 

működése és kezelése. 

Hegesztőpálcák ismerete, felismerése, használata. 

Volfrámelektródás kézi ívhegesztés gépeinek, eszközeinek beüzemelése és 

karbantartása. 
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Szükséges anyagmennyiség kiszámítása. 

Varrathely fémtisztára tisztítása. 

Általános minőségű hegesztett kötést készítése volfrámelektródás védőgázas 

ívhegesztéssel. 

A berendezés HBSZ szerinti üzemen kívül helyezése. 

Munkaterület karbantartása. 

Hegesztési rajzjelek ismerete, varratábrázolási alkalmazások. 

Gépészeti rajz, diagramok értelmezése, készítése. 

Hegesztési jelképek értelmezése, alkalmazásuk. 

Előrajzolás, reszelés, fűrészelés, köszörülés. 

Veszélyes hulladékok kezelése, szakszerű tárolása. 

Hegesztési eltérések felismerése, vizsgálata, javítása. 

Védőeszközök használata. 

Folyamatos minőségellenőrzést végez. 

Munkahely biztonságos kialakítása, tűz- és környezetvédelem. 

21.4 A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem és/vagy szakmaspecifikus tanműhely  

8.1. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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A MODULOK FELOSZTÁSA ÉVFOLYAMOK SZERINT 

2 ÉVES SZAKKÉPZÉS 

 

 

11. évfolyam 

 

ELMÉLET 

 

A 10162-12 Gépészeti alapozó feladatok 

 

40. Gépészeti alapozó feladatok tantárgy       108 óra* 

*Három évfolyamos képzés közismereti oktatással/két évfolyamos képzés közismereti oktatás nélkül 

 

22.1 A tantárgy tanításának célja 

A Gépészeti alapozó feladatok tantárgy oktatásának alapvető célja, hogy elősegítse a 

tanulók gépészeti gondolkodásmódjának kialakulását és fejlesztését, hozzájáruljon a 

gépészeti alapozó feladatok megértéséhez, képessé tegye a tanulókat a munka világának, 

ezen belül a gépészeti témakörök jellemzőinek és összefüggéseinek, valamint a gépészeti 

eszközök működésének a megértésére.  

A tantárgy segítsen magyarázatot adni a megtapasztalt eseményekre és a 

törvényszerűségekre. A hallgatók felelősséggel hajtsák végre a feladatokat, tudjanak 

döntéseket hozni a gépészeti folyamatokkal és témakörökkel kapcsolatban.  

 

22.2  Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és szakmai 

tartalmakra épül. 

 

22.3 Témakörök és elemeik 
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22.3.1 Műszaki dokumentációk  27 óra 

Technológiai dokumentációk fogalma, tartalma. 

Gépészeti technológiai dokumentációk, mint információhordozók, azok formai és 

tartalmi követelményei. 

Rajztechnikai alapszabványok, előírások, megoldások. 

Síkmértani szerkesztések, térelemek kölcsönös helyzete, vetületi és axonometrikus 

ábrázolás.  

Síkmetszés, valódi nagyság meghatározása, kiterítés. 

Áthatások, áthatások alkatrészrajzokon. 

Összeállítási és részletrajzok. 

Alkatrész és összeállítási rajzok fogalma. 

Metszetábrázolások, szelvény egyszerűsített ábrázolások. 

Mérethálózat felépítése, különleges méretmegadások. 

Tűrés, illesztés. 

Felületi minőség. 

Jelképes ábrázolások. 

A munka tárgyára, céljára vonatkozó dokumentumok.  

A munkafolyamatokra, eszközökre, technológiákra vonatkozó dokumentációk. 

Egyszerű gépészeti műszaki rajzok.      

Egyszerű alkatrészek, szerkezeti egységek, művelet-, illetve szerelési terv. 

Rendszerek rajzai, kapcsolási vázlatok, folyamatábrák és folyamatrendszerek. 

Technológiai sorrend fogalma, tartalma. 

 

22.3.2 Gépészeti alapmérések  27 óra 

Mérés, ellenőrzés fogalma és folyamata. 

Műszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése. 

Mértékegységek. 

Műszaki mérés eszközeinek ismerete. 
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Hosszméretek mérése és ellenőrzése. 

Szögek mérése és ellenőrzése. 

Alak- és helyzetpontosság mérése és ellenőrzése. 

Mérési utasítás. 

Mérési pontosság. 

Tűréssel, illesztéssel kapcsolatos alapfogalmak, táblázatok kezelése. 

Mérési alapfogalmak, mérési hibák. 

Műszerhibák. 

Mérési jellemzők. 

Mérés egyszerű és nagypontosságú mérőeszközökkel. 

Mérőeszközök. 

Hossz- és szögmérő eszközök. 

Mechanikai mérőeszközök típusai, működésük, kezelésük. 

Digitális mérőeszközök típusai, alkalmazásuk. 

Külső felületek mérésének eszközei. 

Belső felületek mérésének eszközei. 

Szögek mérésének, ellenőrzésének eszközei. 

Felületi minőség jelölése, ellenőrzésének és mérésének eszközei. 

Munkadarabok alak- és helyzetmérésének eszközei, módjai. 

Mérési dokumentumok jelentősége, fajtái, tartalma. 

 

22.3.3 Anyagismeret, anyagvizsgálat  27 óra 

Alapanyagok csoportosítása és tulajdonságai. 

Anyagszerkezet-tani alapismeretek. 

Vasfémek és ötvözeteik, tulajdonságaik. 

Ötvözők hatása. 

A legfontosabb acélfajták alkalmazási területei. 
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Kiválasztás szempontjai. 

Nem vasalapú fémes szerkezeti anyagok. 

Könnyűfémek. 

Nehézfémek. 

Szinterelt szerkezeti anyagok. 

Műanyagok. 

Segédanyagok. 

Hőkezelések, feladatuk, csoportosításuk. 

Hőkezelő eljárások. 

Hőkezelési hibák. 

Jellegzetes hibák. 

Anyaghibák. 

Öntési hibák. 

Hegesztési hibák. 

Forgácsolás során képződő hibák. 

Köszörülési hibák. 

Képlékeny alakítás okozta hibák. 

Kifáradás. 

Korrózió  

Hibakimutatás lehetőségei. 

Anyagvizsgálati módok. 

Roncsolás-mentes anyagvizsgálatok (repedésvizsgálatok). 

Roncsolásos anyagvizsgálatok, szakítóvizsgálat, keménység vizsgálat. 

Technológiai próbák. 

Szakítóvizsgálat 

Hajlítóvizsgálat. 

Csövek gyűrűtágító vizsgálata. 
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Lapító vizsgálat. 

Törésvizsgálat. 

Ütővizsgálat. 

Keménységmérés 

Metallográfiai vizsgálat. 

Endoszkópos vizsgálat. 

Folyadékbehatolásos repedésvizsgálat. 

Mágnesezhető poros repedésvizsgálat. 

Ultrahangos repedésvizsgálat. 

Radiográfiai vizsgálat. 

  

22.3.4 Fémek alakítása  27 óra 

Kézi forgácsoló műveletek (darabolás, hajlítás, fűrészelés, reszelés, köszörülés, fúrás, 

süllyesztés, dörzsölés, hántolás, csiszolás, menetvágás, menetfúrás). 

Forgács nélküli alakítási technológiák alkalmazásának megismerése, alkalmazott 

gépek, eszközök, szerszámok. 

Lemezhajlítás. 

Peremezés. 

Domborítás, ívelés. 

A megmunkálásokra alkalmas és a gépészeti szakmákban használatos anyagok. 

Alkatrészek illesztése. 

Illesztés reszeléssel. 

Hántoló szerszámok, eszközök. 

Lemezalkatrész készítése. 

Sík és ívelt felületek hántolása. 

A dörzsárazás szerszámai és művelete. 

Tűrésezett furatok alak- és méretellenőrzése. 

Illesztés dörzsárazással. 
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Csiszoló és polírozó anyagok, szerszámok és gépek. 

Illesztés csiszolással. 

Komplex illesztési munkák, ellenőrző feladatok. 

Gépi forgácsolás szerszámai. 

Gépi forgácsoló alapeljárások gépei. 

Esztergálás technológiája, a munkafolyamat mozgásviszonyai. 

Fúrás, furatmegmunkálás technológiája, a munkafolyamat mozgásviszonyai. 

Marás technológiája, a munkafolyamat mozgásviszonyai. 

Köszörülés technológiája, a munkafolyamat mozgásviszonyai. 

Gépüzemeltetés munkabiztonsági szabályai. 

 

22.4 A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem és/vagy szakmaspecifikus tanműhely  

 

 

22.5 A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54.  § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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A 10163-12 Gépészeti munkabiztonság és környezetvédelem 

 

41. Munkavédelem tantárgy            36 óra* 

*Három évfolyamos képzés közismereti oktatással/két évfolyamos képzés közismereti oktatás nélkül 

 

23.1A tantárgy tanításának célja 

A Munkavédelem tantárgy oktatásának alapvető célja, hogy elősegítse a tanulók 

munkavégzésének kialakítását és önálló gondolkodásra való nevelését. Tegye képessé a 

tanulókat a munka világának, ezen belül a munkavédelem jellemzőinek és működésének 

megértésére. 

 

23.2Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és szakmai 

tartalmakra épül. 

 

23.3 Témakörök és elemeik 

 

23.3.1 Munkabiztonság  18 óra 

A baleset és a munkahelyi baleset fogalma 

A munkahelyi balesetek és a foglalkozási megbetegedések fajtái 

Veszélyforrások kialakulása 

Személyi védőfelszerelésekkel szemben támasztott követelmények 

A munkavédelmi oktatás dokumentálása 

A munkabalesetek bejelentése, nyilvántartása és kivizsgálása 

Kockázatelemzés fogalmai, kockázatértékelés 

A munkahelyen alkalmazott biztonsági jelzések 

A munkavégzés fizikai ártalmai 

Zaj- és rezgésvédelem 

Munkahelyi klíma, a helyiség hőmérséklete, a levegő nedvességtartalma 
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A munkahelyek megvilágítása, a természetes fény 

A színek kialakítása 

A gázhegesztés és az ívhegesztés biztonsági előírásai 

Anyagmozgatás, anyagtárolás szabályai 

Villamos berendezések biztonságtechnikája 

Egyéni és kollektív védelem 

Munkaegészségügy 

Kockázatbecslés. 

Kockázatértékelés. 

Időszakos biztonsági felülvizsgálat. 

Soron kívüli munkavédelmi vizsgálat. 

Jelző és riasztóberendezések. 

Megfelelő mozgástér biztosítása. 

Elkerítés, lefedés. 

Tároló helyek kialakítása. 

Munkahely padlózata. 

 

23.3.2 Tűzvédelem  9 óra 

Általános tűzvédelmi ismeretek. 

Tűzveszélyességi osztályok, jelölésük. 

Tűzveszélyes anyagok. 

Tűzveszélyes anyagok tárolása. 

Tűzveszélyes anyagok szállítása. 

Tűzveszélyes anyagok dokumentálása. 

Az égés feltételei, az anyagok éghetősége. 

Tűzveszélyes tevékenységek. 

Tűzvédelmi szabályzat. 
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A tűzjelzés. 

Teendők tűz esetén. 

Veszélyességi övezet. 

Áramtalanítás. 

Tűzoltás módjai.  

Tűzoltó eszközök. 

Tűzoltó eszközök tárolása beltérben. 

Tűzoltó eszközök tárolása kültereken. 

Porral oltó tűzoltó készülékek, alkalmazásának feltételei. 

Vízzel oltó tűzoltó készülékek, alkalmazásának feltételei. 

Habbal oltó tűzoltó készülékek, alkalmazásának feltételei. 

Halonnal oltó tűzoltó készülékek, alkalmazásának feltételei. 

Szén-dioxiddal oltó tűzoltó készülékek, alkalmazásának feltételei.  

Oltóhatás 

Tűzmegelőzés 

Tűzjelzés 

Gépek, berendezések tűzvédelmi előírásai. 

Tüzelő- és fűtőberendezések elhelyezésének tűzvédelmi előírásai. 

Műszaki mentés. 

Elektromos kábelek elhelyezése, elvezetése. 

Hő és füstelvezető berendezések. 

Jelzőtáblák. 

Feliratok. 

Irányfények. 

Tűzgátló nyílászárók. 

Tűzvédő festékek. 

Dokumentációk. 
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23.3.3 Környezetvédelem  9 óra 

A környezetvédelem területei. 

Természetvédelem. 

Vízszennyezés vízforrások. 

A levegő jellemzői, a levegőszennyezés. 

Globális felmelegedés és hatása a földi életre. 

Hulladékok kezelése, szelektív összegyűjtése tárolása. 

Hulladékgyűjtő szigetek. 

Gyűjtőhelyek kialakítása. 

Veszélyes hulladékok tárolása. 

Veszélyes hulladékok begyűjtése. 

Veszélyes hulladékok feldolgozása. 

Hulladékok feldolgozása. 

Hulladékok újrahasznosítása. 

Hulladékok végleges elhelyezése. 

Hulladékok lebomlása. 

Az ipar hatása környezetre. 

Megújuló energiaforrások. 

Levegőszennyezés. 

Zajszennyezés. 

Hőszennyezés. 

Fényszennyezés. 

Talajszennyezés. 

Nehézfémek. 

Vízszennyezés. 

Szennyvízkezelés 
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Környezetszennyezés egészségi hatásai. 

Fontosabb környezetvédelmi jogszabályok. 

Fontosabb Európai Uniós jogszabályok. 

Fémiparban keletkező szennyezőanyagok. 

Hűtő-, kenő-, mosófolyadékok felhasználása. 

Hűtő-, kenő-, mosófolyadékok tárolása. 

Az elhasználódott hűtő-, kenő-, mosófolyadékok hulladékkezelése. 

Az épített környezet védelme. 

Munkahelyi környezet természetbarát kialakítása. 

 

23.4 A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 

 

23.5 A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54.  § (2) a) pontja szerinti  

értékeléssel.‖ 
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A 10180-12 A hegesztés előkészítő és befejező műveletei  

 

42. Hegesztési alapismeretek tantárgy          72 óra* 

*Három évfolyamos képzés közismereti oktatással/két évfolyamos képzés közismereti oktatás nélkül 

 

24.1A tantárgy tanításának célja 

A gáz- és ívhegesztés alapfogalmainak elsajátítása, a hegesztés előkészítő és befejező 

műveleteinek megismerése. A hegesztéshez használt alap-, hozag- és segédanyagok 

fajtáinak, kiválasztási szempontjainak meghatározásához szükséges ismeretek átadása. 

Információforrások kezelése WPS alapján. A HBSZ tartalmának értelmezése. A 

hegesztésből adódó hibák felismerése, elkerülése. 

 

24.2 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és szakmai 

tartalmakra épül. 

 

24.3 Témakörök és elemeik 

 

24.3.1 Hegesztési alapismeretek 36 óra 

Hegesztés feltételei. 

Hegesztés fogalma. 

Hegesztési alapfogalmak. 

Hegesztési eljárások csoportosítása. 

Hegesztés eszközei, berendezései és védőfelszerelései. 

Hegesztési Biztonsági Szabályzat (HBSZ) felépítése tartalma, értelmezése. 

Fémek hegeszthetősége. 

Hegesztési helyzetek értelmezése. 

Varratképzési ismeretek az MSZ EN ISO 6947 szerinti szabvány alapján. 

Hegesztés rajzi jelölése, alap és kiegészítő jelek. 
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Hegesztés hő és fémtani folyamata. 

Hegesztőt és környezetét érő hatások, terhelések. 

Munka és környezetvédelmi előírások. 

 

24.3.2 Hegesztési műveletek 18 óra 

Szerkezeti anyagok főbb típusai és nemzetközi jelölésük. 

Felületek előkészítése, tisztítása. 

Daraboló eljárások. 

Munkavégzés szabályai. 

Alkatrészek összeállítása, készülékek használata. 

Munkaterület kialakítása. 

Hegesztő berendezések üzembe helyezése. 

Hegesztés hozag- és segédanyagai. 

Hegesztés berendezéseinek, eszközeinek biztonságos kezelése. 

Hegesztési él előkészítése. 

Termikus vágási eljárások. 

Hegesztési eltérések csoportba sorolása. 

Hegesztet kötések roncsolásos és roncsolásmentes vizsgálatainak ismerete. 

A hegesztett kötések minőségi követelményei. 

 

24.3.3 Hegesztési feszültségek, alakváltozások 18 óra 

A hegesztési feszültségek és alakváltozások kialakulása.  

Hegesztési hő hatása az alakváltozásra. 

A hegesztési feszültségek és alakváltozások csökkentésének lehetőségei. 

 

24.4 A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem és/vagy szakmaspecifikus tanműhely  
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24.5 A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54.  § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

 

A 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság 

 

43. Munkahelyi egészség és biztonság tantárgy         18 óra* 

*Három évfolyamos képzés közismereti oktatással/két évfolyamos képzés közismereti oktatás nélkül 

 

25.1 A tantárgy tanításának célja 

A tanuló általános felkészítése az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos 

munkavégzésre, a biztonságos munkavállalói magatartáshoz szükséges kompetenciák 

elsajátíttatása. 

Nincsen előtanulmányi követelmény. 

 

25.2 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak  

-  

25.3 Témakörök  

 

25.3.1 Munkavédelmi alapismeretek  4 óra 

A munkahelyi egészség és biztonság jelentősége 

Történeti áttekintés. A szervezett munkavégzésre vonatkozó munkabiztonsági és 

munkaegészségügyi követelmények, továbbá ennek megvalósítására szolgáló 

törvénykezési, szervezési, intézményi előírások jelentősége. Az egészséget nem 

veszélyeztető és biztonságos munkavégzés személyi, tárgyi és szervezeti feltételeinek 

értelmezése.  

A munkakörnyezet és a munkavégzés hatása a munkát végző ember egészségére és 

testi épségére 
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A munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatok, a 

munkakörülmények hatásai, a munkavégzésből eredő megterhelések, munkakörnyezet 

kóroki tényezők. 

A megelőzés fontossága és lehetőségei 

A munkavállalók egészségének, munkavégző képességének megóvása és a 

munkakörülmények humanizálása érdekében szükséges előírások jelentősége a 

munkabalesetek és a foglalkozással összefüggő megbetegedések megelőzésének 

érdekében. A műszaki megelőzés, zárt technológia, a biztonsági berendezések, egyéni 

védőeszközök és szervezési intézkedések fogalma, fajtái, és rendeltetésük. 

Munkavédelem, mint komplex fogalom (munkabiztonság munkaegészségügy) 

Veszélyes és ártalmas termelési tényezők 

A munkavédelem fogalomrendszere, források 

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII törvény fogalom-meghatározásai.   

 

25.3.2 Munkahelyek kialakítása  4 óra 

Munkahelyek kialakításának általános szabályai 

A létesítés általános követelményei, a hatásos védelem módjai, prioritások. 

Szociális létesítmények 

Öltözőhelyiségek, pihenőhelyek, tisztálkodó- és mellékhelyiségek biztosítása, 

megfelelősége.  

Közlekedési útvonalak, menekülési utak, jelölések 

Közlekedési útvonalak, menekülési utak, helyiségek padlózata, ajtók és kapuk, 

lépcsők, veszélyes területek, akadálymentes közlekedés, jelölések. 

Alapvető feladatok a tűzmegelőzés érdekében 

Tűzmegelőzés, tervezés, létesítés, üzemeltetés, karbantartás, javítás és felülvizsgálat. 

Tűzoltó készülékek, tűzoltó technika, beépített tűzjelző berendezés vagy tűzoltó 

berendezések. Tűzjelzés adása, fogadása, tűzjelző vagy tűzoltó központok, valamint 

távfelügyelet.  

Termékfelelősség, forgalomba hozatal kritériumai. 

Anyagmozgatás 

Anyagmozgatás a munkahelyeken. Kézi és gépi anyagmozgatás fajtái. A kézi 

anyagmozgatás szabályai, hátsérülések megelőzése 
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Raktározás 

Áruk fajtái, raktározás típusai 

Munkahelyi rend és hulladékkezelés 

Jelzések, feliratok, biztonsági szín-és alakjelek. Hulladékgazdálkodás, 

környezetvédelem célja, eszközei. 

 

25.3.3 Munkavégzés személyi feltételei  2 óra 

A munkavégzés személyi feltételei: jogszerű foglalkoztatás, munkaköri alkalmasság 

orvosi vizsgálata, foglalkoztatási tilalmak, szakmai ismeretek, munkavédelmi 

ismeretek 

A munkavégzés alapvető szervezési feltételei: egyedül végzett munka tilalma, 

irányítás szükségessége. Egyéni védőeszközök juttatásának szabályai. 

 

25.3.4 Munkaeszközök biztonsága  2 óra 

Munkaeszközök halmazai 

Szerszám, készülék, gép, berendezés fogalom meghatározása. 

Munkaeszközök dokumentációi 

Munkaeszköz üzembe helyezésének, használatba vételének dokumentációs 

követelményei és a munkaeszközre (mint termékre) meghatározott EK-megfelelőségi 

nyilatkozat, valamint a megfelelőséget tanúsító egyéb dokumentumok. 

Munkaeszközök veszélyessége, eljárások 

Biztonságtechnika alapelvei, veszélyforrások típusai, megbízhatóság, meghibásodás, 

biztonság. A biztonságtechnika jellemzői, kialakítás követelményei. Veszélyes 

munkaeszközök, üzembe helyezési eljárás. 

Munkaeszközök üzemeltetésének, használatának feltételei 

Feltétlenül és feltételesen ható biztonságtechnika, konstrukciós, üzemviteli és emberi 

tényezők szerepe. Általános üzemeltetési követelmények. Kezelőelemek, 

védőberendezések kialakítása, a biztonságos működés ellenőrzése, ergonómiai 

követelmények. 

 

25.3.5 Munkakörnyezeti hatások  2 óra 
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Veszélyforrások, veszélyek a munkahelyeken (pl. zaj, rezgés, veszélyes anyagok és 

keverékek, stressz) 

Fizikai, biológiai és kémiai hatások a dolgozókra, főbb veszélyforrások valamint a 

veszélyforrások felismerésének módszerei és a védekezés a lehetőségei.  

A stressz, munkahelyi stressz fogalma és az ellene való védekezés jelentősége a 

munkahelyen. 

A kockázat fogalma, felmérése és kezelése 

A kockázatok azonosításának, értékelésének és kezelésének célja az egészséget nem 

veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeinek biztosításában, a munkahelyi 

balesetek és foglalkozási megbetegedések megelőzésben. A munkavállalók 

részvételének jelentősége 

 

25.3.6 Munkavédelmi jogi ismeretek  4 óra 

A munkavédelem szabályrendszere, jogok és kötelezettségek 

Az Alaptörvényben biztosított jogok az egészséget, biztonságot és méltóságot 

tiszteletben tartó munkafeltételekhez, a testi és lelki egészségének megőrzéséhez. A 

Munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvényben meghatározottak szerint a 

munkavédelem alapvető szabályai, a követelménye normarendszere és az érintett 

szereplők (állam, munkáltatók, munkavállalók) főbb feladatai. A kémiai biztonságról 

szóló 2000. évi XXV. törvény, illetve a Kormány, illetve az ágazati miniszterek 

rendeleteinek szabályozási területei a további részletes követelményekről. A 

szabványok, illetve a munkáltatók helyi előírásainak szerepe. 

Munkavédelmi feladatok a munkahelyeken 

A munkáltatók alapvető feladatai az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos 

munkakörülmények biztosítása érdekében. Tervezés, létesítés, üzemeltetés. 

Munkavállalók feladatai a munkavégzés során. 

Munkavédelmi szakemberek feladatai a munkahelyeken 

Munkabiztonsági és munkaegészségügyi szaktevékenység keretében ellátandó 

feladatok. Foglalkozás-egészségügyi feladatok 

Balesetek és foglalkozási megbetegedések 

Balesetek és munkabalesetek valamint a foglalkozási megbetegedések fogalma. 

Feladatok munkabaleset esetén. A kivizsgálás, mint a megelőzés eszköze 

Munkavédelmi érdekképviselet a munkahelyen 
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A munkavállalók munkavédelmi érdekképviseletének jelentősége és lehetőségei. A 

választott képviselők szerepe, feladatai, jogai.  

 

 

25.4 A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

 

25.5 A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54.  § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

A 11453 - 12 Bevontelektródás kézi ívhegesztő feladatok  

 

44. Hegesztési ismeretek I. tantárgy        126 óra* 

*Három évfolyamos képzés közismereti oktatással/két évfolyamos képzés közismereti oktatás nélkül 

 

26.1A tantárgy tanításának célja 

A tanuló ismerje meg a különböző hegesztési technológiákat.  

A tantárgy segítse elő a tanulók gépészeti gondolkodásmódjának kialakulását és 

fejlesztését, járuljon hozzá a hegesztési feladatok megértéséhez, tegye képessé a 

tanulókat a munka világának, ezen belül a hegesztési eljárások jellemzőinek és 

összefüggéseinek, valamint a hegesztéshez használt eszközök működésének a 

megértésére.  A tantárgy segítsen magyarázatot adni a gyakorlatban szerzett 

tapasztalatokra.  

 

26.2 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és szakmai 

tartalmakra épül. 

 

26.3 Témakörök és elemeik 
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26.3.1 Termikus vágás, darabolás  36 óra 

Termikus vágás fogalma, elve, feltételei, folyamata. 

Termikus vágás típusainak csoportosítása. 

Termikus megmunkálási technológiák. 

Termikus vágó berendezések (eszközök, szerszámok, gépek) felépítése, működése, 

szoftvereinek ismerete. 

Elemi szintű számítógép-használat. 

Hegesztő-vágógép kezelőszoftver ismerete. 

Termikus vágáshoz használt ipari gázok ismerete. 

Termikus vágó berendezések üzembe- és üzemen kívül helyezése. 

Termikus vágás vágott felületének minőségét meghatározó tényezők ismerete, hibák 

felismerése, vizsgálata. 

Fémtani ismeretek. 

Gépészeti rajz olvasása, értelmezésének alapismeretei. 

Termikus vágással kapcsolatos tűzvédelmi, munkavédelmi és környezetvédelmi 

eszközök jellemzői, általános ismeretek. 

Munkabiztonsági eszközök, felszerelések ismerete. 

Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése. 

 

26.3.2 Bevontelektródás kézi ívhegesztés technológiája 54 óra 

Az elektróda és az elektródabevonat fogalma. 

Elektródabevonat típusai, összehasonlításuk (vasoxidos, vas-mangánoxidos, rutilos, 

cellulóz típusú bevonatok, bázikus elektródok). 

Elektródabevonat szerepe, feladatai (ömledékvédelem, ívstabilitás biztosítása, 

varratfém dezoxidálás, denitrálás, ötvözés, salakképzés, kihozatalnövelés). 

Elektródabevonat helyes kiválasztásának elsajátítása. 

Bevontelektródák nemzetközi jelölése. 

Fémtani alapismeretek. 

Fémes anyagok rendszerezése. 
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Bevontelektródás kézi ívhegesztés elvének, fázisainak ismerete 

Hegesztőív keltése és fenntartása. 

Hegesztéshez szükséges polaritás megválasztása. 

Hegesztőív mágneses hatása. 

Anyagátmenetre ható erők meghatározása. 

Hegesztési paraméterek meghatározása. 

Hegesztő áramforrások és adattáblájának jellemzői (transzformátorok, hegesztő 

egyenirányító, inverter, hegesztő generátor). 

Bevontelektródás kézi ívhegesztő áramforrás jelleggörbéje. 

Bevontelektródás kézi ívhegesztés technológiája. 

Bevontelektródás kézi ívhegesztéshez szükséges védőeszközök megismerése (kesztyű, 

kötény, lábszárvédő, tüzifogó). 

Bevontelektródás kézi ívhegesztéshez szükséges szerszámok megismerése (salakverő 

kalapács, drótkefe, beverő szerszám, egyéb ellenőrző mérőeszközök). 

Bevontelektródás kézi ívhegesztő berendezések felépítése (áramforrások, hegesztéshez 

szükséges kábelek és csatlakozóik, saruk, szorítók, elektródafogók, egyéb eszközök, 

hegesztőelektródák). 

Bevontelektródás kézi ívhegesztő berendezések üzembe- és üzemen kívül 

helyezésének elmélete. 

Varratképzés az MSZ EN ISO 6947 szerinti szabvány alapján. 

Felrakó hegesztés technológiája. 

Az elektróda tartása, vezetése. 

Hegesztési eltérések ismerete. 

Hegesztési Biztonsági Szabályzat (HBSZ) ismerete. 

Munkahely biztonságos kialakítása, tűz- és környezetvédelem. 

 

26.3.3 Hegesztett kötések vizsgálata 36 óra 

Hegesztési eltérések ismerete. 

Hegesztési hibák megismerése (repedések, üregek és salakzárványok, összeolvadási- 

és mérethibák, alak- és méreteltérések, egyéb hibák). 
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Hegesztés során elkövetett hibák felismerése, vizsgálata (előkészítés és munkadarabok 

összeillesztésének hibái, gyökhiba, a varratkezdés és varratbefejezés hibái, külalaki 

hibák). 

Üzemi körülmények hatására kialakult eltérések felismerése (pl. kifáradás). 

Hegesztett kötések minősítése. 

Roncsolásos vizsgálatok elve (szakító, nyíró-szakító, hajlító, ütő-hajlító vizsgálat, 

keménységmérés, mikroszkópi vizsgálat, makroszkópos vizsgálat). 

Roncsolásmentes vizsgálatok elve (Felületi hibák detektálása - szemrevételezés, 

folyadékbehatolásos, mágnesporos, örvényáramos vizsgálatok -, belső hibák feltárása - 

radiográfiai, röntgen vizsgálat, ultrahangos vizsgálat). 

Környezeti feltételek vizsgálata (hegesztő és környezetének védelme). 

Minőségellenőrzési szempontok. 

Gyártási utasítások értelmezése. 

Hegesztési rajzjelek ismerete, varratábrázolások. 

Műszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése. 

Szabványok használata. 

Gyártási utasítások értelmezése. 

Mérőeszközök használata. 

Hibajavítások végzésének ismerete. 

 

26.4 A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem és/vagy szakmaspecifikus tanműhely  

 

 

26.5 A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54.  § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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A 11455 - 12 A fogyóelektródás védőgázas ívhegesztő feladatok 

 

45. Hegesztési ismeretek II. tantárgy          162 óra 

*Három évfolyamos képzés közismereti oktatással/két évfolyamos képzés közismereti oktatás nélkül 

 

27.1A tantárgy tanításának célja 

A tanuló ismerje meg a különböző hegesztési technológiákat.  

A tantárgy segítse elő a tanulók gépészeti gondolkodásmódjának kialakulását és 

fejlesztését, járuljon hozzá a hegesztési feladatok megértéséhez, tegye képessé a 

tanulókat a munka világának, ezen belül a hegesztési eljárások jellemzőinek és 

összefüggéseinek, valamint a hegesztéshez használt eszközök működésének a 

megértésére.  A tantárgy segítsen magyarázatot adni a gyakorlatban szerzett 

tapasztalatokra.  

 

27.2 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és szakmai 

tartalmakra épül. 

 

27.3  Témakörök és elemeik 

27.3.1 Termikus vágás, darabolás 54 óra 

Termikus vágás fogalma, elve, feltételei, folyamata. 

Termikus vágás típusainak csoportosítása. 

Termikus megmunkálási technológiák. 

Termikus vágó berendezések (eszközök, szerszámok, gépek) felépítése, működése, 

szoftvereinek ismerete. 

Elemi szintű számítógép-használat. 

Hegesztő-vágógép kezelőszoftver ismerete. 

Termikus vágáshoz használt ipari gázok ismerete. 

Termikus vágó berendezések üzembe- és üzemen kívül helyezése. 

Termikus vágás vágott felületének minőségét meghatározó tényezők ismerete, hibák 
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felismerése, vizsgálata. 

Fémtani ismeretek. 

Gépészeti rajz olvasása, értelmezésének alapismeretei. 

Termikus vágással kapcsolatos tűzvédelmi, munkavédelmi és környezetvédelmi 

eszközök jellemzői, általános ismeretek. 

Munkabiztonsági eszközök, felszerelések ismerete. 

Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése. 

 

27.3.2 Fogyóelektródás kézi ívhegesztés technológiája 54 óra 

Az elektróda fogalma, típusai. 

Fémtani alapismeretek. 

Fémes anyagok rendszerezése. 

Ipari vasötvözetek és tulajdonságaik. 

Könnyűfémötvözetek és tulajdonságaik. 

Színesfémötvözetek és tulajdonságaik. 

Ötvözőanyagok hatása a hegeszthetőségre. 

A hegesztett kötések felépítése. 

Hegesztéshez szükséges polaritás megválasztása. 

Hegesztőív mágneses hatása. 

Anyagátmenetre ható erők meghatározása. 

Hegesztési paraméterek meghatározása. 

Hegesztési jelképek értelmezése. 

Védőgázok, hozaganyagok ismerete. 

Hegesztő áramforrások és adattáblájának jellemzői (transzformátorok, hegesztő 

egyenirányító, inverter, hegesztő generátor). 

Fogyóelektródás kézi ívhegesztéshez szükséges védőeszközök megismerése (kesztyű, 

kötény, lábszárvédő, tüzifogó). 

Fogyóelektródás kézi ívhegesztéshez szükséges szerszámok megismerése (salakverő 

kalapács, drótkefe, beverő szerszám, egyéb ellenőrző mérőeszközök). 
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Fogyóelektródás kézi ívhegesztő berendezések felépítése (áramforrások, hegesztéshez 

szükséges kábelek és csatlakozóik, saruk, szorítók, elektródafogók, egyéb eszközök, 

hegesztőelektródák). 

Fogyóelektródás kézi ívhegesztő berendezések üzembe- és üzemen kívül helyezésének 

elmélete. 

Az elektróda tartása, vezetése. 

Élkiképzés. 

Varratképzés elmélete az MSZ EN ISO 6947 szerinti szabványos pozíciókban. 

Egyrétegű és többrétegű varratok elmélete. 

Tompavarratok, sarokvarratok készítésének elmélete. 

Fűzővarratok lesalakolása, ívhegesztésnél a salak és a fröcskölődések eltávolítása. 

Hegesztési eltérések ismerete. 

WPS (Gyártói Hegesztési Utasítás) értelmezése. 

Hegesztési Biztonsági Szabályzat (HBSZ) ismerete. 

Munkahely biztonságos kialakítása, tűz- és környezetvédelem. 

 

27.3.3 Hegesztett kötések vizsgálata 54 óra 

Hegesztési eltérések ismerete. 

Hegesztési hibák megismerése (repedések, üregek és salakzárványok, összeolvadási- 

és mérethibák, alak- és méreteltérések, egyéb hibák). 

Hegesztés során elkövetett hibák felismerése, vizsgálata (előkészítés és munkadarabok 

összeillesztésének hibái, gyökhiba, a varratkezdés és varratbefejezés hibái, külalaki 

hibák). 

Üzemi körülmények hatására kialakult eltérések felismerése (pl. kifáradás). 

Hegesztett kötések minősítése. 

Roncsolásos vizsgálatok elve (szakító, nyíró-szakító, hajlító, ütő-hajlító vizsgálat, 

keménységmérés, mikroszkópi vizsgálat, makroszkópos vizsgálat). 

Roncsolásmentes vizsgálatok elve (Felületi hibák detektálása - szemrevételezés, 

folyadékbehatolásos, mágnesporos, örvényáramos vizsgálatok -, belső hibák feltárása - 

radiográfiai, röntgen vizsgálat, ultrahangos vizsgálat). 

Környezeti feltételek vizsgálata (hegesztő és környezetének védelme). 
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Minőségellenőrzési szempontok. 

Gyártási utasítások értelmezése. 

Hegesztési rajzjelek ismerete, varratábrázolások. 

Műszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése. 

Szabványok használata. 

Gyártási utasítások értelmezése. 

Mérőeszközök használata. 

Hibajavítások végzésének ismerete. 

 

27.4 A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem és/vagy szakmaspecifikus tanműhely  

 

27.5 A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54.  § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

GYAKORLAT: 

 

 

A 10162-12 Gépészeti alapozó feladatok 

 

46. Gépészeti alapozó feladatok gyakorlata        144 óra* 

*Három évfolyamos képzés közismereti oktatással/két évfolyamos képzés közismereti oktatás nélkül 

 

28.1 A tantárgy tanításának célja 

Megismertetni és elsajátíttatni a hallgatókkal a különféle gépészeti alapozó feladatok és 

gyakorlatok összedolgozhatóságának feltételeit; a nyersanyag, alapanyag, 

anyagminőségek, megmunkálások meghatározását, illetve az alkalmazott vizsgálatok 

módját. 

 



 

1046 

 

28.2 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és szakmai 

tartalmakra épül. 

 

28.3  Témakörök és elemeik 

 

28.3.1 Műszaki dokumentációk 18 óra 

Alkatrészrajzok szerkesztése felvételi vázlat alapján, rajzolvasás. 

Szerelési-, karbantartási utasítások. 

Szállítói megfelelőségi nyilatkozatok. 

Pályázatok formai, tartalmi követelményei.  

Engedélyek, törvények, határozatok értelmezése. 

Alkatrészrajzok, összeállítási rajzok, rajzdokumentációk elemzése, archiválása. 

Műhelyrajzok sajátosságai, elkészítése, dokumentálása. 

Megmunkálási technológia behatárolása, sorrendje alkatrészrajzok műszaki 

tartalmának figyelembevételével. 

Különféle szabványok megismerése, alkalmazása. 

Minőségirányítási dokumentumok elkészítésének szempontjai. 

Gépek, berendezések műszaki dokumentációi, fontosabb paraméterek nyilvántartása. 

Alkatrészek, eszközök nyilvántartásának szempontjai, dokumentálása. 

Alkatrészjegyzék, technológiai sorrend, bruttó anyagmennyiség, alkatrész 

nyersmérete, megmunkáláshoz szükséges szerszám és gép, állásidő. 

Javítási jegyzőkönyvek. 

Elektronikus dokumentációk. 

Fájlformátumok, kiterjesztések. 

Szövegszerkesztési alapismeretek. 

Képfelbontás, rasztergrafika-, vektorgrafika előnyök, hátrányok ismerete. 
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28.3.2 Gépészeti alapmérések 18 óra  

Külső és belső felületek ellenőrzése egyszerű ellenőrző eszközökkel. 

Külső felületek mérése, ellenőrzése tolómérővel, talpas tolómérővel, mikrométerrel. 

Belső felületek mérése, ellenőrzése mélységmérő tolómérővel, mikrométerrel. 

Szögmérés mechanikai szögmérővel.  

Külső kúpok mérése, ellenőrzése.  

Belső kúpok mérése, ellenőrzése.  

Munkadarabok mérése digitális mérőeszközökkel.  

Munkadarabok mérése digitális tolómérővel, digitális mérőórával.  

Felületi érdesség ellenőrzése, mérése.  

Munkadarabok alak- és helyzetpontosságának mérése, ellenőrzése.  

Körkörösség ellenőrzése, tengely ütésellenőrzése.  

Egyenesség, síklapúság, derékszögesség, párhuzamosság, egytengelyűség, mérése 

ellenőrzése.  

Mérési dokumentumok készítése.  

Felvételi vázlatok készítése méretellenőrzésekhez.  

 

28.3.3 Anyagismeret, anyagvizsgálat 36 óra 

Roncsolásmentes anyagvizsgálatok (repedésvizsgálatok) 

Roncsolásos anyagvizsgálatok  

Keménység vizsgálat. 

Keménységmérő eljárások. 

Mikro-keménységmérés. 

Keménységmérés meleg állapotban. 

Dinamikus keménységmérések. 

Rugalmas utóhatás 

Rugalmas alakváltozás. 

Kúszás és relaxáció. 
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Mechanikai kifáradás, Wöhler-görbe. 

Frekvencia befolyása a kifáradásra. 

Fárasztó gépek. 

Melegalakíthatósági technológiai próbák. 

Hidegalakíthatósági technológiai próbák. 

Nyomóvizsgálat. 

Hajlítóvizsgálat. 

Csavaróvizsgálat. 

Törésmechanikai vizsgálatok, Charpy-féle ütve hajlító vizsgálat. 

Vegyi összetétel vizsgálata. 

Korróziós vizsgálatok. 

Mikroszkópikus vizsgálatok, maratás, polírozás, csiszolás. 

Hőtechnikai tulajdonságok. 

Villamos vezetőképesség mérése. 

Mágneses tulajdonság vizsgálata. 

Fémek és ötvözetek tulajdonságai. 

A hűtési sebesség hatása az acélok szövetszerkezetére, tulajdonságaira. 

Ötvözőelemek hatása az acélok szövetszerkezetére, tulajdonságaira. 

Hőkezelések csoportosítása. 

 

28.3.4 Fémek alakítása  36 óra 

Előrajzolással szembeni követelmények. 

Az előrajzolás lépései. 

Az előrajzolás szerszámai, eszközei. 

Mérő és ellenőrző eszközök. 

A felületszínezés lehetőségei.  

A térbeli előrajzolás eszközei.  
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Az előrajzolás folyamata.  

Az előrajzolás biztonságtechnikai előírásai.  

Síkbeli és térbeli előrajzolás.  

Síkbeli és térbeli előrajzolás eszközei, segédeszközei és mérőeszközeinek 

megválasztása adott feladat elvégzéséhez.  

Többféle megmunkálást igénylő öntvények előrajzolásának gyakorlása.  

Kézi megmunkálási gyakorlatok (darabolás, hajlítás, fűrészelés, reszelés, köszörülés, 

fúrás, süllyesztés, dörzsölés, hántolás, csiszolás, menetvágás, menetfúrás). 

A kézi forgácsoló műhely rendje, munka- és tűzvédelmi ismeretek rendszerezése. 

Alkatrészek illesztése. 

A gépi forgácsoló műhely rendje, munka- és tűzvédelmi ismeretek rendszerezése.  

Palástfelület, homlokfelület esztergálás.  

Belső felületek megmunkálása (furatesztergálás, fúrás).  

Marás (palástmarás, homlokmarás, síkmarás).  

Köszörülés (palástköszörülés, síkköszörülés, furatköszörülés).  

 

 

28.3.5 Alapszerelések végzése 36 óra 

Oldható kötések készítése  

Nem oldható kötések készítése  

Különféle fémfelületek előkészítése  

Felületvédelem mázolással, lakkozással 

 

28.4  A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem és/vagy szakmaspecifikus tanműhely  

 

4.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54.  § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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A 10163-12 Gépészeti munkabiztonság és környezetvédelem 

 

47. Elsősegélynyújtás gyakorlat tantárgy         72 óra* 

*Három évfolyamos képzés közismereti oktatással/két évfolyamos képzés közismereti oktatás nélkül 

 

29.1 A tantárgy tanításának célja 

Az Elsősegélynyújtás tantárgy alapvető célja, hogy a munkavégzés alatt vagy azon kívül 

is a tanulók képesek legyenek felismerni a balesetek során keletkezett sérüléseket és 

legyenek képesek az elsősegély-nyújtási teendők ellátására. 

 

29.2  Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és szakmai 

tartalmakra épül és a Munkavédelem elméleti tantárgyra. 

 

29.3 Témakörök és elemeik 

 

29.3.1 Az elsősegélynyújtás alapjai  16 óra 

Mentőhívás módja. 

Teendők a baleset helyszínén. 

Elsősegély nyújtásának korlátai. 

A baleseti helyszín biztosítása. 

Vérkeringés, légzés vizsgálata. 

Heimlich-féle műfogás. 

Rautek-féle műfogás. 
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Elsősegélynyújtás vérzések esetén. 

Életveszély elhárítása. 

Újraélesztés.  

Mellkasnyomás technikája  

Légútbiztosítás lehetőségei. 

Légút akadálymentesítése. 

Lélegeztetés. 

Fizikális vizsgálat. 

Stabil oldalfekvő helyzet alkalmazása. 

Az eszméletlenség veszélyei. 

A sokk tünetei, veszélyei, ellátása.  

Idegen test eltávolítása szemből, orrból, fülből. 

Agyrázkódás tünetei, veszélyei, ellátása. 

Koponyasérülés tünetei, veszélyei, ellátása. 

Bordatörés tünetei, veszélyei, ellátása. 

Végtagtörések. 

Hasi sérülések.  

Gerinctörés tünetei, veszélyei, ellátása. 

Áramütés veszélyei. 

Áramütött személy megközelítése. 

Áramtalanítás. 

Áramütött személy ellátása. 

Égési sérülés súlyosságának felmérése, ellátása. 

Fagyás, tünetei, veszélyei és ellátása. 

Mérgezések tünetei, fajtái, ellátása. 

Leggyakrabban előforduló mérgezések. 

Marószerek okozta sérülések veszélyei, ellátása. 
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Rosszullétek. 

Ájulás tünetei, ellátása. 

Epilepsziás roham tünetei, ellátása. 

Szív eredetű mellkasi fájdalom tünetei, ellátása. 

Alacsony vércukorszint miatti rosszullét tünetei, ellátása. 

 

29.3.2 Sérülések ellátása  56 óra 

Sebellátás. 

Hajszáleres vérzés. 

Visszeres vérzés. 

Ütőeres vérzés. 

Belső vérzések és veszélyei. 

Orrvérzés, ellátása. 

Mérgezések: gyógyszermérgezés, szénmonoxid (CO) mérgezés, 

metilalkoholmérgezés. 

Csontok, ízületek sérülései: rándulás, ficam, törés. 

Fektetési módok. 

Idegen test szemben, orrban, fülben. 

Elsősegélynyújtó feladata veszélyes anyagok okozta sérülések esetén. 

Elsősegélynyújtó feladatai villamos áram okozta sérülések esetén. 

Az eszméletlenség fogalmát, tüneteit, leggyakoribb okai, következményei 

Az eszméletlenség ellátása. 

A vérzésekkel kapcsolatos ismeretek. 

A sokk fogalma és formái. 

A termikus traumákkal, hőártalmakkal kapcsolatos ismeretek. 

Az ízületi sérülések formái, tünetei és ellátásuk módja. 

A csontsérülések formái, tünetei és ellátásuk (fektetési módok). 

A hasi sérülés formái, tünetei és ellátásuk módjai. 
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A kimentés fogalma és betegmozgatással kapcsolatos ismeretek. 

A mérgezések fogalma, tünetei és ellátásuk módja. 

A belgyógyászati balesetek (áramütés). 

A leggyakoribb belgyógyászati kórképek, tüneteik és ellátásuk. 

 

29.4 A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 

29.5 A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54.  § (2) a) pontja szerinti  

értékeléssel. 

 

 

 

 

 

A 10180-12 A hegesztés előkészítő és befejező műveletei 

 

48. Hegesztési alapgyakorlatok tantárgy        108 óra* 

*Három évfolyamos képzés közismereti oktatással/két évfolyamos képzés közismereti oktatás nélkül 

 

30.1 A tantárgy tanításának célja 

Megismertetni a tanulókkal a biztonságos munkavégzés feltételeit.  

A hegesztés előkészítő és befejező műveleteihez szükséges gépek, berendezések, 

szerszámok használatának begyakoroltatása, önálló, felelősségteljes munkavégzésre való 

nevelés. WPS utasításainak készség szintű értelmezése, alkalmazása. 

 

30.2 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
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A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és szakmai 

tartalmakra épül és a Hegesztési alapismeretek elméleti tantárgyra. 

 

30.3 Témakörök és elemeik 

30.3.1 A hegesztés előkészítő műveletei 81 óra  

Munkaterület szemrevételezése. 

Intézkedik a munkavégzést gátló tárgyak eltávolítására. 

Ellenőrzi a gépcsatlakozások épségét (elektromos, gáz-, nagynyomású vezetékek). 

Ellenőrzi a munkaterületre előírt munkavédelmi, tűzvédelmi és környezetvédelmi 

eszközök meglétét. 

Kiválasztja a megfelelő elektródát, égőszárat, illetve huzalt. 

WPS (Gyártói Hegesztési Utasítás) szerint előmelegítést végez. 

WPS alapján beazonosítja az anyagokat. 

Ellenőrzi a gépek általános állapotát (gázszivárgás, vízcsöpögés). 

Bekapcsolja az elszívó- és szűrőberendezést. 

Beállítja a WPS szerinti paramétereket. 

Jelenti vagy korrigálja a munkavégzés akadályait. 

Megtisztítja a felületet. 

Felhegeszti a kifutólemezeket. 

Fűzővarrattal munkadarabot összeállít. 

Palackcserét végez. 

 

30.3.2 A hegesztés befejező műveletei 27 óra  

Elvégzi a kezelési és karbantartási előírásban meghatározott műveleteket. 

Szemrevételezéssel ellenőrzi a munkadarabot. 

Megtisztítja a felületet. 

Elvégzi a hibajavításokat szükség szerint. 

Folyamatos minőségellenőrzést végez. 
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Üzemen kívül helyezi a hegesztő berendezést HBSZ szerint. 

Gondoskodik a meleg, kész munkadarab biztonságos elhelyezéséről. 

Letakarítja a munkaterületet. 

Gondoskodik a veszélyes hulladékok szakszerű tárolásáról. 

Salakot és fröcskölődéseket ívhegesztés esetén eltávolít. 

Segédelemeket és a kifutólemezeket eltávolít. 

 

30.4  A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem és/vagy szakmaspecifikus tanműhely  

 

30.5 A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54.  § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

 

 

 

A 11453 - 12 Bevontelektródás kézi ívhegesztő feladatok 

 

49. Hegesztési gyakorlatok I. tantárgy        216 óra* 

*Három évfolyamos képzés közismereti oktatással/két évfolyamos képzés közismereti oktatás nélkül 

 

31.1A tantárgy tanításának célja 

A tanuló készségszinten sajátítsa el a különböző hegesztési eljárások technikáját, a 

műszaki dokumentáció alapján végezze el önállóan a hegesztési feladatot.  

Ismerje meg és tudja alkalmazni a munkáját segítő legmodernebb technológiákat. 

Tanulja meg a hegesztett alkatrészek elkészítéséhez szükséges alapvető tervezési 

szabályokat, számításokat, törvényszerűségeket. Ezeket az ismereteket megfelelő 
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szakmai rutinnal alkalmazza. Alakuljon ki a precíz, pontos munkára való igénye. 

 

31.2 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és szakmai 

tartalmakra épül és a Hegesztési ismeretek I. elméleti tantárgyra. 

 

31.3 Témakörök és elemeik 

31.3.1 Termikus vágás, darabolás 108 óra  

Termikus vágás eszközeinek, berendezéseinek beüzemelése. 

Termikus vágás eszközeinek beállítása, szükség szerinti minőségellenőrzése. 

Termikus vágás eszközeinek, berendezéseinek rendeltetésszerű használata, 

karbantartása. 

Termikus vágási eljárások végrehajtása. 

Termikus vágási eljárások vágófejeinek és betéteinek kiválasztása és használata. 

WPS (gyártói Hegesztési Utasítás) szerinti paraméterek beállítása. 

WPS szerinti hegesztést és vágási feladatok. 

Vágott felület minősítése, hibáinak, eltéréseinek felismerése, vizsgálata. 

Elemi szintű számítógép-használat. 

Hegesztő-vágógép kezelőszoftver alkalmazása. 

Lemezterv készítése. 

Gépészeti rajz olvasása, értelmezési gyakorlata. 

Védőeszközök kiválasztása és használata. 

Munka-, baleset- és környezetvédelmi előírások betartása. 

 

31.3.2 Bevontelektródás kézi ívhegesztés technológiája 108 óra 

Az elektróda bevonatok megkülönböztetése, felismerése. 

Munkaterület ellenőrzése a hegesztés elkezdése előtt. 

Megfelelő hegesztőgép kiválasztása. 
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Bevontelektródás kézi ívhegesztéshez szükséges védőeszközök használata (kesztyű, 

kötény, lábszárvédő, tüzifogó). 

Bevontelektródás kézi ívhegesztéshez szükséges szerszámok használata (salakverő 

kalapács, drótkefe, beverő szerszám, egyéb ellenőrző mérőeszközök). 

Bevontelektródás kézi ívhegesztés hozaganyagainak alkalmazása. 

Bevontelektródás kézi ívhegesztés berendezéseinek, eszközeinek beüzemelése és 

karbantartása, gépkönyvek ismerete, használata. 

Hegesztési paraméterek meghatározása. 

Megfelelő elektródabevonat kiválasztása az adott feladathoz. 

Szükség esetén az elektróda szárítása, szárítási napló vezetése. 

Próbahegesztés készítése, tesztek, vizsgálatok. 

Hegesztést biztosító segédelemek alkalmazása. 

Hegesztési sorrendterv készítése. 

Hegesztés végrehajtása (él előkészítés, varratok készítése, elektródavezetés). 

Az ívhegesztés ömlesztőfolyamatának gyakorlása. 

Hegesztőív keltése és fenntartása a hegesztés során. 

Varratképzés az MSZ EN ISO 6947 szerinti szabványos pozíciókban (vízszintes, 

függőleges és fej feletti pozíciókban).  

WPS (Gyártói Hegesztési Utasítás) szerinti hegesztési feladatok. 

A felülettisztaság WPS (Gyártói Hegesztési Utasítás) szerinti ellenőrzése. 

Egyrétegű és többrétegű varratok készítése.  

Tompavarratok, sarokvarratok készítése, csövek hegesztése. 

Fűzővarratok lesalakolása, ívhegesztésnél a salak és a fröcskölődések eltávolítása. 

Elektróda ívhúzása, tartása és vezetése. 

Fémes anyagok rendszerezése, megkülönböztetése, használata. 

Acélok, egyéb fémek hegeszthetőségi gyakorlata. 

Hegesztés során elkövetett hibák felismerése, vizsgálata. 

Hegesztési eltérések javítása. 

Hegesztett kötések minősítése (Roncsolásos és roncsolásmentes vizsgálatok 
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elvégzése). 

Munkavégzés befejezési rendjének betartása. 

Munka- baleseti és környezetvédelmi előírások betartása a hegesztés előkészítése, 

elvégzése és minősítése során. 

Hegesztési Biztonsági Szabályzat (HBSZ) alkalmazása. 

Zaj, és hőhatás elleni védelem. 

31.4 A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem és/vagy szakmaspecifikus tanműhely  

 

31.5 A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54.  § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

A 11455 - 12 A fogyóelektródás védőgázas ívhegesztő feladatok  

 

50. Hegesztési gyakorlatok tantárgy II.          198 óra 

*Három évfolyamos képzés közismereti oktatással/két évfolyamos képzés közismereti oktatás nélkül 

 

32.1A tantárgy tanításának célja 

A tanuló készségszinten sajátítsa el a különböző hegesztési eljárások technikáját, a 

műszaki dokumentáció alapján végezze el önállóan a hegesztési feladatot.  

Ismerje meg és tudja alkalmazni a munkáját segítő legmodernebb technológiákat. 

Tanulja meg a hegesztett alkatrészek elkészítéséhez szükséges alapvető tervezési 

szabályokat, számításokat, törvényszerűségeket. Ezeket az ismereteket megfelelő szakmai 

rutinnal alkalmazza. Alakuljon ki a precíz, pontos munkára való igénye. 

 

32.2 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és szakmai 

tartalmakra épül és a Hegesztési ismeretek II. elméleti tantárgyra. 

 

32.3 Témakörök és elemeik 

32.3.1 Termikus vágás, darabolás 99 óra  
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Termikus vágás eszközeinek, berendezéseinek beüzemelése. 

Termikus vágás eszközeinek beállítása, szükség szerinti minőségellenőrzése. 

Termikus vágás eszközeinek, berendezéseinek rendeltetésszerű használata, 

karbantartása. 

Termikus vágási eljárások végrehajtása. 

Termikus vágási eljárások vágófejeinek és betéteinek kiválasztása és használata. 

WPS (gyártói Hegesztési Utasítás) szerinti paraméterek beállítása. 

WPS szerinti hegesztést és vágási feladatok. 

Vágott felület minősítése, hibáinak, eltéréseinek felismerése, vizsgálata. 

Elemi szintű számítógép-használat. 

Hegesztő-vágógép kezelőszoftver alkalmazása. 

Lemezterv készítése. 

Gépészeti rajz olvasása, értelmezési gyakorlata. 

Védőeszközök kiválasztása és használata. 

Munka-, baleset- és környezetvédelmi előírások betartása. 

 

32.3.2 Fogyóelektródás kézi ívhegesztés technológiája 99 óra 

Munkaterület ellenőrzése a hegesztés elkezdése előtt. 

Megfelelő hegesztőgép kiválasztása. 

Fogyóelektródás kézi ívhegesztéshez szükséges védőeszközök használata (kesztyű, 

kötény, lábszárvédő, tüzifogó). 

Fogyóelektródás kézi ívhegesztéshez szükséges szerszámok használata (salakverő 

kalapács, drótkefe, beverő szerszám, egyéb ellenőrző mérőeszközök). 

Fogyóelektródás kézi ívhegesztés hozaganyagainak alkalmazása. 

Fogyóelektródás kézi ívhegesztés berendezéseinek, eszközeinek beüzemelése és 

karbantartása, gépkönyvek ismerete, kezelési, szerelési, karbantartási utasítás 

használata. 

Hegesztési paraméterek meghatározása. 

Anyagok, segédanyagok ismerete. 
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Az anyagok tulajdonságainak átültetése gyakorlatba. 

Fémes anyagok rendszerezése, használata. 

Ipari vasötvözetek és tulajdonságaik. 

Könnyűfémötvözetek és tulajdonságaik. 

Színesfémötvözetek és tulajdonságaik. 

Ötvözőanyagok hatása a hegeszthetőségre. 

Acélok hegeszthetősége: ötvözetlen acélok, finomszemcsés acélok, melegszilárd 

acélok, erősen ötvözött acélok. 

Egyéb fémek hegeszthetősége: öntöttvasak, az alumínium és ötvözetei, a réz és 

ötvözetei, a nikkel és ötvözetei. 

Ívhegesztés berendezései, eszközei. 

A hegesztett kötés felépítése. 

Hegesztési jelképek értelmezése. 

Fogyóelektródás, védőgázas ívhegesztés anyagainak előkészítése hegesztéshez. 

Hegesztőáramforrás.  

Huzalelőtoló berendezés.  

Hegesztőpisztoly. 

Fogyóeleketródás védőgázas ívhegesztés anyagai, hegesztőhuzalok, védőgázok 

használata és alkalmazása. 

Próbahegesztés készítése, tesztek, vizsgálatok. 

Hegesztést biztosító segédelemek alkalmazása. 

Hegesztési sorrendterv készítése. 

Hegesztéstechnológiák. 

WPS-ben meghatározott gyökvédelem biztosítása. 

WPS alapján a segédanyagokat beazonosítása és összekészítése. 

A WPS szerinti védőgázt (védőgázokat) csatlakoztatása és beállítása. 

WPS (Gyártói Hegesztési Utasítás) alapján az elkészített varratgeometria és 

felülettisztaság ellenőrzése. 

Hegesztés közben huzal cserélésének folyamata. 
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Gépészeti rajz olvasása, értelmezése. 

Varratképzés az MSZ EN ISO 6947 szerinti szabványos pozíciókban. 

Varratképzés vízszintes helyzetekben. 

Varratképzés függőleges és fej feletti helyzetben. 

Hegesztési eltérések javítása. 

Hegesztett kötések minősítése (Roncsolásos és roncsolásmentes vizsgálatok 

elvégzése). 

Munkavégzés befejezési rendjének betartása. 

Munka- baleseti és környezetvédelmi előírások betartása a hegesztés előkészítése, 

elvégzése és minősítése során. 

Hegesztési Biztonsági Szabályzat (HBSZ) alkalmazása. 

Zaj, és hőhatás elleni védelem. 

 

32.4 A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem és/vagy szakmaspecifikus tanműhely  

 

32.5 A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54.  § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 



 

1062 

 

Összefüggő szakmai gyakorlat  

 

II. Két évfolyamos oktatás közismereti képzés nélkül 

1. évfolyamot követően 160 óra 

 

Az összefüggő nyári gyakorlat egészére vonatkozik a meghatározott óraszám, amelynek 

keretében az összes felsorolt elemet kötelezően oktatni kell az óraszámok részletezése nélkül, 

a tanulók egyéni kompetenciafejlesztése érdekében. 

 

10162-12 Gépészeti alapozó feladatok 

 

Gépészeti alapozó feladatok tantárgy 

 

Gépészeti alapmérések  

Külső kúpok mérése, ellenőrzése  

Belső kúpok mérése, ellenőrzése  

Munkadarabok mérése digitális mérőeszközökkel  

Munkadarabok mérése digitális tolómérővel, digitális mérőórával  

Felületi érdesség ellenőrzése, mérése  

Munkadarabok alak- és helyzetpontosságának mérése, ellenőrzése  

Körkörösség ellenőrzése, tengely ütésellenőrzése  

Egyenesség, síklapúság, derékszögesség, párhuzamosság, egytengelyűség, 

mérése ellenőrzése  

Mérési dokumentumok készítése  

Felvételi vázlatok készítése méretellenőrzésekhez  

 

Anyagismeret, anyagvizsgálat 

Roncsolásos anyagvizsgálatok (szakítóvizsgálat, keménység vizsgálata, 
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technológiai próbák) 

 

Fémek alakítása 

Előrajzolással szembeni követelmények  

Az előrajzolás lépései  

Az előrajzolás szerszámai, eszközei  

Mérő és ellenőrző eszközök  

A felületszínezés lehetőségei  

A térbeli előrajzolás eszközei  

Az előrajzolás folyamata  

Az előrajzolás biztonságtechnikai előírásai  

Síkbeli és térbeli előrajzolás 

Síkbeli és térbeli előrajzolás eszközei, segédeszközei és mérőeszközeinek 

megválasztása adott feladat elvégzéséhez  

 

Alapszerelések végzése 

Oldható kötések készítése 

Nem oldható kötések készítése 

Különféle fémfelületek előkészítése 

Felületvédelem mázolással, lakkozással 

 

 

10180-12 A hegesztés előkészítő és befejező műveletei 

 

Hegesztési alapgyakorlatok tantárgy 

 

A hegesztés előkészítő műveletei 
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Felhegeszti a kifutólemezeket  

Fűzővarrattal munkadarabot összeállít 

 

A hegesztés befejező műveletei 

Elvégzi a hibajavításokat szükség szerint  

 

 

11453-12 Bevontelektródás kézi ívhegesztő feladatok 

 

 Hegesztési gyakorlatok tantárgy 

 

  Termikus vágás, darabolás 

  Termikus vágási eljárások végrehajtása 

 

  Bevontelektródás kézi ívhegesztés technológiája 

Bevontelektródás kézi ívhegesztés berendezéseinek, eszközeinek beüzemelése 

és karbantartása  

Hegesztés végrehajtása  

Varratképzés az MSZ EN ISO 6947 szerinti szabványos pozíciókban  

Egyrétegű és többrétegű varratok készítése 

 

 

11455-12 Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztő feladatok 

 

 Hegesztési gyakorlatok tantárgy 

 

  Termikus vágás, darabolás 
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  Termikus vágási eljárások végrehajtása 

 

 

11456-12 Gázhegesztő feladatok 

 

 Hegesztési gyakorlatok tantárgy 

 

  Termikus vágás, darabolás 

  Termikus vágási eljárások végrehajtása 

 

  Gázhegesztés technológiája 

  Gázhegesztő berendezés üzembe- és üzemen kívül helyezése  

Hegesztés eszközeinek beüzemelése és karbantartása  

Hegesztés végrehajtása 

Varratképzés az MSZ EN ISO 6947 szerinti szabványos pozíciókban 

 

 

11457-12 Volfrámelektródás védőgázas ívhegesztő feladatok 

 

 Hegesztési gyakorlatok tantárgy 

 

  Termikus vágás, darabolás 

  Termikus vágási eljárások végrehajtása 
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12. évfolyam 

 

ELMÉLET 

 

A 10180-12 A hegesztés előkészítő és befejező műveletei 

 

51. Hegesztési alapismeretek tantárgy          62 óra* 

*Három évfolyamos képzés közismereti oktatással/két évfolyamos képzés közismereti oktatás nélkül 

 

33.1A tantárgy tanításának célja 

A gáz- és ívhegesztés alapfogalmainak elsajátítása, a hegesztés előkészítő és befejező 

műveleteinek megismerése. A hegesztéshez használt alap-, hozag- és segédanyagok 

fajtáinak, kiválasztási szempontjainak meghatározásához szükséges ismeretek átadása. 

Információforrások kezelése WPS alapján. A HBSZ tartalmának értelmezése. A 

hegesztésből adódó hibák felismerése, elkerülése. 

 

33.2Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és szakmai 

tartalmakra épül. 

 

33.3 Témakörök és elemeik 

 

33.3.1 Hegesztési alapismeretek 31 óra 

Hegesztés feltételei. 

Hegesztés fogalma. 

Hegesztési alapfogalmak. 

Hegesztési eljárások csoportosítása. 

Hegesztés eszközei, berendezései és védőfelszerelései. 
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Hegesztési Biztonsági Szabályzat (HBSZ) felépítése tartalma, értelmezése. 

Fémek hegeszthetősége. 

Hegesztési helyzetek értelmezése. 

Varratképzési ismeretek az MSZ EN ISO 6947 szerinti szabvány alapján. 

Hegesztés rajzi jelölése, alap és kiegészítő jelek. 

Hegesztés hő és fémtani folyamata. 

Hegesztőt és környezetét érő hatások, terhelések. 

Munka és környezetvédelmi előírások. 

 

33.3.2 Hegesztési műveletek 31 óra 

Szerkezeti anyagok főbb típusai és nemzetközi jelölésük. 

Felületek előkészítése, tisztítása. 

Daraboló eljárások. 

Munkavégzés szabályai. 

Alkatrészek összeállítása, készülékek használata. 

Munkaterület kialakítása. 

Hegesztő berendezések üzembe helyezése. 

Hegesztés hozag- és segédanyagai. 

Hegesztés berendezéseinek, eszközeinek biztonságos kezelése. 

Hegesztési él előkészítése. 

Termikus vágási eljárások. 

Hegesztési eltérések csoportba sorolása. 

Hegesztet kötések roncsolásos és roncsolásmentes vizsgálatainak ismerete. 

A hegesztett kötések minőségi követelményei. 

 

33.4 A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem és/vagy szakmaspecifikus tanműhely  
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33.5 A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54.  § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

A 11497-12 Foglalkoztatás I. 

 

52. Foglalkoztatás I. tantárgy           62 óra* 

*Három évfolyamos képzés közismereti oktatással/két évfolyamos képzés közismereti oktatás nélkül 

 

34.1A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy tanításának célja, hogy a diákok képesek legyenek személyes és szakmai 

vonatkozást is beleértve bemutatkozni idegen nyelven. Továbbá egyszerű alapadatokat 

tartalmazó formanyomtatványt kitölteni. Illetve cél, hogy a tanuló idegen nyelvű szakmai 

irányítás mellett képes legyen eredményesen végezni a munkáját.  

Cél, hogy a rendelkezésre álló 64 tanóra egység keretén belül egyrészt egy alapvető 

nyelvtani rendszerezés történjen meg a legalapvetőbb igeidők, segédigék, illetve a 

mondatszerkesztési eljárásokhoz kapcsolódóan. Majd erre építve történjen meg az idegen 

nyelvi asszociatív memóriafejlesztés és az induktív nyelvtanulási készségfejlesztés 4 

alapvető, a mindennapi élethez kapcsolódó társalgási témakörön keresztül. Végül ezekre 

az ismertekre alapozva valósuljon meg a szakmájához kapcsolódó idegen nyelvi 

kompetenciafejlesztés. 

 

34.2 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak:  

Idegen nyelvek 

 

34.3 Témakörök 

 

34.3.1 Nyelvtani rendszerzés 1             10 óra 

A 10 óra alatt a tanulók átismétlik a 3 alapvető idősíkra (jelen, múlt, jövő) 

vonatkozó igeidőket, illetve begyakorolják azokat, hogy a munkavállaláshoz 

kapcsolódóan az állásinterjú során ne okozzon gondot sem a múltra, sem a jövőre 
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vonatkozó kérdések megértése, illetve az azokra adandó egyszerű mondatokban 

történő válaszok megfogalmazása. A témakör elsajátítása révén a diák alkalmassá 

válik a munkavégzés során az elvégezendő, illetve elvégzett feladathoz kapcsolódó a 

munkaadó által idegen nyelven feltett egyszerű, az elvégezendő munka elért 

eredményére, illetve a jövőbeli feladatokra vonatkozó kérdések megértse, valamint a 

helyes igeidő használattal ezekre egyszerű mondatokban is képes lesz reagálni. 

A célként megfogalmazott idegennyelvi magabiztosság csak az alapvető igeidők 

helyes és pontos használata révén fog megvalósulni. 

 

34.3.2 Nyelvtani rendszerezés 2              10 óra 

A témakör tananyagaként megfogalmazott nyelvtani egységek – a tagadás, a jelen 

idejű feltételes mód, illetve a segédigék (képesség, lehetőség, szükségesség) - 

használata révén a diák képes lesz egzaktabb módon idegen nyelven bemutatkozni 

szakmai és személyes vonatkozásban egyaránt. Egyszerű mondatokban meg tudja 

fogalmazni az állásinterjún idegen nyelven feltett kérdésekre a választ kihasználva az a 

3 alapvető igeidő, a segédigék által biztosított nyelvi precizitás adta kereteket. A 

kérdésfeltevés, a szórend alapvető szabályainak elsajátítása révén alkalmassá válik 

a diák arra, hogy egy munkahelyi állásinterjún megértse a feltett kérdéseket, illetve 

esetlegesen ő maga is egyszerű tisztázó kérdéseket tudjon feltenni a munkahelyi 

meghallgatás során.  

 

34.3.3 Nyelvi készségfejlesztés              24 óra 

/Az induktív nyelvtanulási képesség és az idegennyelvi asszociatív memória 

fejlesztése fonetikai készségfejlesztéssel kiegészítve/   

A 24 órás nyelvi készségfejlesztő blokk célja, hogy rendszerezze a diák idegennyelvi 

alapszókincshez kapcsolódó ismereteit. Az induktív nyelvtanulási képességfejlesztés 

és az idegennyelvi asszociatív memóriafejlesztés 4 alapvető társalgási témakörön 

keresztül valósul meg. Az induktív nyelvtanulási képesség által egy adott idegen nyelv 

struktúráját meghatározó szabályok kikövetkeztetésére lesz alkalmas a tanuló. Ahhoz, 

hogy a diák koherensen lássa a nyelvet és ennek szellemében tudjon idegen nyelven 

reagálni, feltétlenül szükséges ennek a képességnek a minél tudatosabb fejlesztése. 

Ehhez szorosan kapcsolódik az idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesztés, ami az 

idegen nyelvű anyag megtanulásának képessége: képesség arra, hogy létrejöjjön a 

kapcsolat az ingerek (az anyanyelv szavai, kifejezése) és a válaszok (a célnyelv szavai 

és kifejezései) között. Mind a két fejlesztés hétköznapi társalgási témakörök 

elsajátítása során valósul meg.  

Az elsajátítandó témakörök: 

- személyes bemutatkozás 
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- a munka világa 

- napi tevékenységek, aktivitás 

- étkezés, szállás 

Ezen a témakörön keresztül valósul meg a fonetikai dekódolási képességfejlesztés is, 

amely során a célnyelv legfontosabb fonetikai szabályaival ismerkedik meg a 

nyelvtanuló. 

 

34.3.4 Munkavállalói szókincs               18 óra 

/Munkavállalással kapcsolatos alapvető szakszókincs elsajátítása/ 

A 20 órás szakmai nyelvi készségfejlesztés csak a 44 órás 3 alapozó témakör 

elsajátítása után lehetséges. Cél, hogy a témakör végére a diák egyszerű mondatokban, 

megfelelő nyelvi tartalmi koherenciával be tudjon bemutatkozni kifejezetten szakmai 

vonatkozással. A témakör tananyagának elsajátítása révén alkalmas lesz a 

munkalehetőségeket feltérképezni a célnyelvi országban. Begyakorolja az 

alapadatokat tartalmazó formanyomtatvány kitöltését. Elsajátítja azt a szakmai jellegű 

szókincset, ami alkalmassá teszi arra, hogy a munkalehetőségekről, 

munkakörülményekről tájékozódjon. A témakör tanulása során közvetlenül a 

szakmájára vonatkozó gyakran használt kifejezéseket sajátítja el. 

 

34.4 A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Az órák kb. 50%-a egyszerű tanteremben történjen, egy másik fele pedig számítógépes 

tanteremben, hiszen az oktatás egy jelentős részben digitális tananyag által támogatott 

formában zajlik. 

 

 

34.5 A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti értékeléssel. 
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A 11499-12 Foglalkoztatás II. 

 

53. Foglalkoztatás II. tantárgy           62 óra* 

*Három évfolyamos képzés közismereti oktatással/két évfolyamos képzés közismereti oktatás nélkül 

 

35.1A tantárgy tanításának célja 

A tanuló általános felkészítése az álláskeresés módszereire, technikáira, valamint a 

munkavállaláshoz, munkaviszony létesítéséhez szükséges alapismeretek elsajátítására. 

 

35.2 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

- 

 

35.3 Témakörök  

 

35.3.1 Munkajogi alapismeretek 34 óra 

Munkavállaló jogai (megfelelő körülmények közötti foglalkoztatás, bérfizetés, 

költségtérítés, munkaszerződés módosítás, szabadság), kötelezettségei (megjelenés, 

rendelkezésre állás, munkavégzés, magatartási szabályok, együttműködés, 

tájékoztatás), munkavállaló felelőssége (vétkesen okozott kárért való felelősség, 

megőrzési felelősség, munkavállalói biztosíték). 

Munkajogi alapok: felek a munkajogviszonyban, munkaviszony létesítése, munkakör, 

munkaszerződés módosítása, megszűnése, megszüntetése, felmondás, végkielégítés, 

pihenőidők, szabadság. 

Foglalkoztatási formák: munkaviszony, megbízási jogviszony, vállalkozási jogviszony, 

közalkalmazotti jogviszony, közszolgálati jogviszony. 

Speciális jogviszonyok: egyszerűsített foglalkoztatás: fajtái: atipikus munkavégzési 

formák az új munka törvénykönyve szerint (távmunka, bedolgozói munkaviszony, 

munkaerő-kölcsönzés, rugalmas munkaidőben történő foglalkoztatás, egyszerűsített 

foglalkoztatás (mezőgazdasági, turisztikai idénymunka és alkalmi munka), 

önfoglalkoztatás, őstermelői jogviszony, háztartási munka, iskolaszövetkezet 

keretében végzett diákmunka, önkéntes munka.  

 

35.3.2 Munkaviszony létesítése  20 óra 
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Munkaviszony létrejötte, fajtái: munkaszerződés, teljes- és részmunkaidő, határozott 

és határozatlan munkaviszony, minimálbér és garantált bérminimum, képviselet 

szabályai, elállás szabályai, próbaidő. 

Munkavállaláshoz szükséges iratok, munkaviszony megszűnésekor a munkáltató által 

kiadandó dokumentumok. 

Munkaviszony adózási, biztosítási, egészség- és nyugdíjbiztosítási összefüggései: 

munkaadó járulékfizetési kötelezettségei, munkavállaló adó- és járulékfizetési 

kötelezettségei, biztosítottként egészségbiztosítási ellátások fajtái (pénzbeli és 

természetbeli), nyugdíj és munkaviszony. 

 

35.3.3 Álláskeresés  4 óra 

Karrierlehetőségek feltérképezése: önismeret, reális célkitűzések, helyi munkaerőpiac 

ismerete, mobilitás szerepe, képzések szerepe, foglalkoztatási támogatások ismerete. 

Motivációs levél és önéletrajz készítése: fontossága, formai és tartalmi kritériumai, 

szakmai önéletrajz fajtái: hagyományos, Europass, amerikai típusú, önéletrajzban 

szereplő email cím és fénykép megválasztása, motivációs levél felépítése. 

Álláskeresési módszerek: újsághirdetés, internetes álláskereső oldalak, személyes 

kapcsolatok, kapcsolati hálózat fontossága, EURES (Európai Foglalkoztatási Szolgálat 

az Európai unióban történő álláskeresésben), munkaügyi szervezet segítségével 

történő álláskeresés, cégek adatbázisába történő jelentkezés, közösségi portálok 

szerepe. 

Munkaerőpiaci technikák alkalmazása: Foglalkozási Információs Tanácsadó (FIT), 

Foglalkoztatási Információs Pontok (FIP), Nemzeti Pályaorientációs Portál (NPP).  

Állásinterjú: felkészülés, megjelenés, szereplés az állásinterjún, testbeszéd szerepe. 

 

35.3.4 Munkanélküliség 4 óra 

A munkanélküli (álláskereső) jogai, kötelezettségei és lehetőségei: álláskeresőként 

történő nyilvántartásba vétel; a munkaügyi szervezettel történő együttműködési 

kötelezettség főbb kritériumai; együttműködési kötelezettség megszegésének 

szankciói; nyilvántartás szünetelése, nyilvántartásból való törlés; munkaügyi szervezet 

által nyújtott szolgáltatások, kiemelten a munkaközvetítés. 

Álláskeresési ellátások („passzív eszközök‖): álláskeresési járadék és nyugdíj előtti 

álláskeresési segély. Utazási költségtérítés.  

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás.  
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Közfoglalkoztatás: közfoglalkoztatás célja, közfoglalkozatás célcsoportja, 

közfoglalkozatás főbb szabályai 

Munkaügyi szervezet: Nemzeti Foglalkoztatási Szervezet (NFSZ) felépítése, Nemzeti 

Munkaügyi Hivatal, munkaügyi központ, kirendeltség feladatai.  

Az álláskeresők részére nyújtott támogatások („aktív eszközök‖): önfoglalkoztatás 

támogatása, foglalkoztatást elősegítő támogatások (képzések, béralapú támogatások, 

mobilitási támogatások). 

Vállalkozások létrehozása és működtetése: társas vállalkozási formák, egyéni 

vállalkozás, mezőgazdasági őstermelő, nyilvántartásba vétel, működés, vállalkozás 

megszűnésének, megszüntetésének szabályai. 

A munkaerőpiac sajátosságai, NFSZ szolgáltatásai: pályaválasztási tanácsadás, 

munka- és pályatanácsadás, álláskeresési tanácsadás, álláskereső klub, pszichológiai 

tanácsadás. 

 

35.4 A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

- 

 

35.5 A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54.  § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel.  

A 11456 - 12 Gázhegesztő feladatok megnevezésű 

 

54. Hegesztési ismeretek III. tantárgy          124 óra 

*Három évfolyamos képzés közismereti oktatással/két évfolyamos képzés közismereti oktatás nélkül 

 

36.1A tantárgy tanításának célja 

A tanuló ismerje meg a különböző hegesztési technológiákat.  

A tantárgy segítse elő a tanulók gépészeti gondolkodásmódjának kialakulását és 

fejlesztését, járuljon hozzá a hegesztési feladatok megértéséhez, tegye képessé a 

tanulókat a munka világának, ezen belül a hegesztési eljárások jellemzőinek és 

összefüggéseinek, valamint a hegesztéshez használt eszközök működésének a 

megértésére.  A tantárgy segítsen magyarázatot adni a gyakorlatban szerzett 

tapasztalatokra.  
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36.2 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és szakmai 

tartalmakra épül. 

 

36.3  Témakörök és elemeik 

36.3.1 Termikus vágás, darabolás 32 óra 

Termikus vágás fogalma, elve, feltételei, folyamata. 

Termikus vágás típusainak csoportosítása. 

Termikus megmunkálási technológiák. 

Termikus vágó berendezések (eszközök, szerszámok, gépek) felépítése, működése, 

szoftvereinek ismerete. 

Elemi szintű számítógép-használat. 

Hegesztő-vágógép kezelőszoftver ismerete. 

Termikus vágáshoz használt ipari gázok ismerete. 

Termikus vágó berendezések üzembe- és üzemen kívül helyezése. 

Termikus vágás vágott felületének minőségét meghatározó tényezők ismerete, hibák 

felismerése, vizsgálata. 

Fémtani ismeretek. 

Gépészeti rajz olvasása, értelmezésének alapismeretei. 

Termikus vágással kapcsolatos tűzvédelmi, munkavédelmi és környezetvédelmi 

eszközök jellemzői, általános ismeretek. 

Munkabiztonsági eszközök, felszerelések ismerete. 

Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése. 

 

36.3.2 Gázhegesztés technológiája 48 óra 

Gázhegesztés főbb jellemzői. 

Hegesztőláng szerkezete. 

Alkalmazott gázok tulajdonságai, tárolásuk. 
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Gázpalackok szerkezete, szerelvényei, kezelésük (cseréjük, tárolásuk) szabályai. 

Hegesztőüzem gázellátásának lehetőségei. 

Gázhegesztő eszközök és berendezések ismerete, alkalmazása. 

Gázhegesztés technológiája. 

Hegesztési rajzjelek ismerete, varratábrázolások. 

Gépészeti rajz, diagramok olvasása, értelmezése. 

Hegesztési jelképek értelmezése. 

Hegesztési el típusai, kialakítása. 

Az élkiképzés és a hegesztési eljárás kapcsolata. 

A hegesztett kötések típusai. 

Varratképzés. 

Jobbra hegesztés. 

Balra hegesztés. 

Gázelvétel és gázfogyasztás meghatározása. 

Gázhegesztés hozaganyagai, hegesztőpálcák fajtái, jelölése. 

Hegesztőpálcák ismerete, alkalmazásuk. 

Folyósítószerek ismerete. 

Ipari vasötvözetek és tulajdonságaik. 

Gázhegesztő berendezések üzembe- és üzemen kívül helyezése. 

Forrasztási eljárások és forraszanyagok ismerete. 

Gázpalackok színjelölése. 

Gázhegesztéskor előforduló hegesztési eltérések keletkezésének okai és elkerülésük, 

javítása. 

Gázhegesztés biztonságtechnikai előírásai. 

Gázhegesztéshez szükséges védőeszközök rendeltetésszerű használata. 

Gázhegesztés veszélyforrásainak ismerete. 

Gázhegesztés környezetkárosító hatásainak ismerete. 
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Munka-, balesetvédelmi és környezetvédelmi ismeretek, előírások betartása. 

 

36.3.3 Hegesztett kötések vizsgálata 44 óra 

Hegesztési eltérések ismerete. 

Hegesztési hibák megismerése (repedések, üregek és salakzárványok, összeolvadási- 

és mérethibák, alak- és méreteltérések, egyéb hibák). 

Hegesztés során elkövetett hibák felismerése, vizsgálata (előkészítés és munkadarabok 

összeillesztésének hibái, gyökhiba, a varratkezdés és varratbefejezés hibái, külalaki 

hibák). 

Üzemi körülmények hatására kialakult eltérések felismerése (pl. kifáradás). 

Hegesztett kötések minősítése. 

Roncsolásos vizsgálatok elve (szakító, nyíró-szakító, hajlító, ütő-hajlító vizsgálat, 

keménységmérés, mikroszkópi vizsgálat, makroszkópos vizsgálat). 

Roncsolásmentes vizsgálatok elve (Felületi hibák detektálása - szemrevételezés, 

folyadékbehatolásos, mágnesporos, örvényáramos vizsgálatok -, belső hibák feltárása - 

radiográfiai, röntgen vizsgálat, ultrahangos vizsgálat). 

Környezeti feltételek vizsgálata (hegesztő és környezetének védelme) 

Minőségellenőrzési szempontok. 

Gyártási utasítások értelmezése. 

Hegesztési rajzjelek ismerete, varratábrázolások. 

Műszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése. 

Szabványok használata. 

Gyártási utasítások értelmezése. 

Mérőeszközök használata. 

Hibajavítások végzésének ismerete. 

 

36.4 A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem és/vagy szakmaspecifikus tanműhely  

 

36.5 A tantárgy értékelésének módja 



 

1077 

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54.  § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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A 11457 - 12 Volfrámelektródás védőgázas ívhegesztő feladatok 

 

55. Hegesztési ismeretek IV. tantárgy          62 óra* 

*Három évfolyamos képzés közismereti oktatással/két évfolyamos képzés közismereti oktatás nélkül 

 

37.1A tantárgy tanításának célja 

A tanuló ismerje meg a különböző hegesztési technológiákat.  

A tantárgy segítse elő a tanulók gépészeti gondolkodásmódjának kialakulását és 

fejlesztését, járuljon hozzá a hegesztési feladatok megértéséhez, tegye képessé a 

tanulókat a munka világának, ezen belül a hegesztési eljárások jellemzőinek és 

összefüggéseinek, valamint a hegesztéshez használt eszközök működésének a 

megértésére.  A tantárgy segítsen magyarázatot adni a gyakorlatban szerzett 

tapasztalatokra.  

 

37.2 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és szakmai 

tartalmakra épül. 

 

37.3  Témakörök és elemeik 

37.3.1 Termikus vágás, darabolás 22 óra 

Termikus vágás fogalma, elve, feltételei, folyamata. 

Termikus vágás típusainak csoportosítása. 

Termikus megmunkálási technológiák. 

Termikus vágó berendezések (eszközök, szerszámok, gépek) felépítése, működése, 

szoftvereinek ismerete. 

Elemi szintű számítógép-használat. 

Hegesztő-vágógép kezelőszoftver ismerete. 

Termikus vágáshoz használt ipari gázok ismerete. 

Termikus vágó berendezések üzembe- és üzemen kívül helyezése. 

Termikus vágás vágott felületének minőségét meghatározó tényezők ismerete, hibák 
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felismerése, vizsgálata. 

Fémtani ismeretek. 

Gépészeti rajz olvasása, értelmezésének alapismeretei. 

Termikus vágással kapcsolatos tűzvédelmi, munkavédelmi és környezetvédelmi 

eszközök jellemzői, általános ismeretek. 

Munkabiztonsági eszközök, felszerelések ismerete. 

Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése. 

 

37.3.2 Volfrámelektródás kézi ívhegesztés technológiája  22 óra 

Volfrámelektródás kézi ívhegesztés elve és technológiája. 

Volfrámelektródás kézi ívhegesztő berendezés felépítése és működési elve. 

Volfrámelektródás kézi ívhegesztés paramétereinek meghatározása 

Nem fogyóelektródás, védőgázas ívhegesztés eszközei, berendezései és kezelésük. 

Hegesztés-technológiák. 

Nem fogyóelektródás, védőgázas ívhegesztési anyagok előkészítésének ismerete 

hegesztéshez, a berendezések használatának elvi ismerete, a hegesztés végrehajtásának 

elvi ismerete. 

Egyen- és váltakozó áramú hegesztő berendezések ismerete. 

Védőgázok ismerete, szerepe, tulajdonságai, jellemzői, tárolásuk. 

Védőgázok hatása a beolvadási mélységre. 

Gázpalackok színjelölése. 

Volfrámelektródák típusai, áramterhelhetősége, nemzetközi jelölése. 

Volfrámelektródás kézi ívhegesztés hozaganyagai. 

Volfrámelektródás ívhegesztésnél alkalmazott hegesztőpisztolyok felépítése, 

működése és kezelése. 

Volfrámelektródás kézi ívhegesztés biztonságtechnikai előírásai. 

Hegesztő áramforrás adattáblájának jellemzői. 

Munkahely biztonságos kialakítása, tűz- és környezetvédelem. 

Hegesztőpálcák ismerete, felismerése, használati lehetőségei. 
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Varratképzések ismerete. 

Fémek ismerete, fémtani alapismeretek. 

Fémes anyagok rendszerezése. 

Anyagok, segédanyagok ismerete. 

Az anyagok tulajdonságainak ismerete. 

Ipari vasötvözetek és tulajdonságaik. 

Könnyűfémötvözetek és tulajdonságaik. 

Színesfémötvözetek és tulajdonságaik. 

Ötvözőanyagok hatása a hegeszthetőségre. 

Hegesztési rajzjelek ismerete, varratábrázolások. 

Szabványok ismerete. 

Gépészeti rajz olvasása, értelmezése. 

Gépészeti rajz készítése. 

Diagramok olvasása, értelmezése. 

Hegesztési jelképek értelmezése. 

Gyártási utasítások értelmezése. 

Gépkönyv, kezelési, szerelési, karbantartási utasítás használata. 

Hegesztő felületek megtisztításának elve. 

Veszélyes hulladékok szakszerű tárolásának elve. 

Volfrámelekotródás ívhegesztés környezetkárosító hatása. 

Tűzoltó berendezések, eszközök ismerete. 

Hegesztés befejezésének tűzvédelmi előírásainak ismerete. 

Munkavégzés szabályainak ismerete. 

 

37.3.3 Hegesztett kötések vizsgálata 18 óra 

Hegesztési eltérések ismerete. 

Hegesztési hibák megismerése (repedések, üregek és salakzárványok, összeolvadási- 

és mérethibák, alak- és méreteltérések, egyéb hibák). 
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Hegesztés során elkövetett hibák felismerése, vizsgálata (előkészítés és munkadarabok 

összeillesztésének hibái, gyökhiba, a varratkezdés és varratbefejezés hibái, külalaki 

hibák). 

Üzemi körülmények hatására kialakult eltérések felismerése (pl. kifáradás). 

Hegesztett kötések minősítése. 

Roncsolásos vizsgálatok elve (szakító, nyíró-szakító, hajlító, ütő-hajlító vizsgálat, 

keménységmérés, mikroszkópi vizsgálat, makroszkópos vizsgálat). 

Roncsolásmentes vizsgálatok elve (Felületi hibák detektálása - szemrevételezés, 

folyadékbehatolásos, mágnesporos, örvényáramos vizsgálatok -, belső hibák feltárása - 

radiográfiai, röntgen vizsgálat, ultrahangos vizsgálat). 

Környezeti feltételek vizsgálata (hegesztő és környezetének védelme). 

Minőségellenőrzési szempontok. 

Gyártási utasítások értelmezése. 

Hegesztési rajzjelek ismerete, varratábrázolások. 

Műszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése. 

Szabványok használata. 

Gyártási utasítások értelmezése. 

Mérőeszközök használata. 

Hibajavítások végzésének ismerete. 

 

37.4 A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem és/vagy szakmaspecifikus tanműhely  
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GYAKORLAT: 

 

A 10180-12 A hegesztés előkészítő és befejező műveletei 

 

56. Hegesztési alapgyakorlatok tantárgy          93 óra* 

*Három évfolyamos képzés közismereti oktatással/két évfolyamos képzés közismereti oktatás nélkül 

 

38.1 A tantárgy tanításának célja 

Megismertetni a tanulókkal a biztonságos munkavégzés feltételeit.  

A hegesztés előkészítő és befejező műveleteihez szükséges gépek, berendezések, 

szerszámok használatának begyakoroltatása, önálló, felelősségteljes munkavégzésre való 

nevelés. WPS utasításainak készség szintű értelmezése, alkalmazása. 

 

38.2 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és szakmai 

tartalmakra épül és a Hegesztési alapismeretek elméleti tantárgyra. 

 

38.3 Témakörök és elemeik 

38.3.1 A hegesztés előkészítő műveletei 48 óra  

Munkaterület szemrevételezése. 

Intézkedik a munkavégzést gátló tárgyak eltávolítására. 

Ellenőrzi a gépcsatlakozások épségét (elektromos, gáz-, nagynyomású vezetékek). 

Ellenőrzi a munkaterületre előírt munkavédelmi, tűzvédelmi és környezetvédelmi 

eszközök meglétét. 

Kiválasztja a megfelelő elektródát, égőszárat, illetve huzalt. 

WPS (Gyártói Hegesztési Utasítás) szerint előmelegítést végez. 

WPS alapján beazonosítja az anyagokat. 

Ellenőrzi a gépek általános állapotát (gázszivárgás, vízcsöpögés). 
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Bekapcsolja az elszívó- és szűrőberendezést. 

Beállítja a WPS szerinti paramétereket. 

Jelenti vagy korrigálja a munkavégzés akadályait. 

Megtisztítja a felületet. 

Felhegeszti a kifutólemezeket. 

Fűzővarrattal munkadarabot összeállít. 

Palackcserét végez. 

 

38.3.2 A hegesztés befejező műveletei 45 óra  

Elvégzi a kezelési és karbantartási előírásban meghatározott műveleteket. 

Szemrevételezéssel ellenőrzi a munkadarabot. 

Megtisztítja a felületet. 

Elvégzi a hibajavításokat szükség szerint. 

Folyamatos minőségellenőrzést végez. 

Üzemen kívül helyezi a hegesztő berendezést HBSZ szerint. 

Gondoskodik a meleg, kész munkadarab biztonságos elhelyezéséről. 

Letakarítja a munkaterületet. 

Gondoskodik a veszélyes hulladékok szakszerű tárolásáról. 

Salakot és fröcskölődéseket ívhegesztés esetén eltávolít. 

Segédelemeket és a kifutólemezeket eltávolít. 

 

38.4  A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem és/vagy szakmaspecifikus tanműhely  

 

38.5 A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54.  § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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A 11453 - 12 Bevontelektródás kézi ívhegesztő feladatok 

 

57. Hegesztési gyakorlatok I. tantárgy          62 óra* 

*Három évfolyamos képzés közismereti oktatással/két évfolyamos képzés közismereti oktatás nélkül 

 

39.1A tantárgy tanításának célja 

A tanuló készségszinten sajátítsa el a különböző hegesztési eljárások technikáját, a 

műszaki dokumentáció alapján végezze el önállóan a hegesztési feladatot.  

Ismerje meg és tudja alkalmazni a munkáját segítő legmodernebb technológiákat. 

Tanulja meg a hegesztett alkatrészek elkészítéséhez szükséges alapvető tervezési 

szabályokat, számításokat, törvényszerűségeket. Ezeket az ismereteket megfelelő 

szakmai rutinnal alkalmazza. Alakuljon ki a precíz, pontos munkára való igénye. 

 

39.2 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és szakmai 

tartalmakra épül és a Hegesztési ismeretek I. elméleti tantárgyra. 

 

39.3 Témakörök és elemeik 

39.3.1 Termikus vágás, darabolás 32 óra  

Termikus vágás eszközeinek, berendezéseinek beüzemelése. 

Termikus vágás eszközeinek beállítása, szükség szerinti minőségellenőrzése. 

Termikus vágás eszközeinek, berendezéseinek rendeltetésszerű használata, 

karbantartása. 

Termikus vágási eljárások végrehajtása. 

Termikus vágási eljárások vágófejeinek és betéteinek kiválasztása és használata. 
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WPS (gyártói Hegesztési Utasítás) szerinti paraméterek beállítása. 

WPS szerinti hegesztést és vágási feladatok. 

Vágott felület minősítése, hibáinak, eltéréseinek felismerése, vizsgálata. 

Elemi szintű számítógép-használat. 

Hegesztő-vágógép kezelőszoftver alkalmazása. 

Lemezterv készítése. 

Gépészeti rajz olvasása, értelmezési gyakorlata. 

Védőeszközök kiválasztása és használata. 

Munka-, baleset- és környezetvédelmi előírások betartása. 

 

39.3.2 Bevontelektródás kézi ívhegesztés technológiája 30 óra 

Az elektróda bevonatok megkülönböztetése, felismerése. 

Munkaterület ellenőrzése a hegesztés elkezdése előtt. 

Megfelelő hegesztőgép kiválasztása. 

Bevontelektródás kézi ívhegesztéshez szükséges védőeszközök használata (kesztyű, 

kötény, lábszárvédő, tüzifogó). 

Bevontelektródás kézi ívhegesztéshez szükséges szerszámok használata (salakverő 

kalapács, drótkefe, beverő szerszám, egyéb ellenőrző mérőeszközök). 

Bevontelektródás kézi ívhegesztés hozaganyagainak alkalmazása. 

Bevontelektródás kézi ívhegesztés berendezéseinek, eszközeinek beüzemelése és 

karbantartása, gépkönyvek ismerete, használata. 

Hegesztési paraméterek meghatározása. 

Megfelelő elektródabevonat kiválasztása az adott feladathoz. 

Szükség esetén az elektróda szárítása, szárítási napló vezetése. 

Próbahegesztés készítése, tesztek, vizsgálatok. 

Hegesztést biztosító segédelemek alkalmazása. 

Hegesztési sorrendterv készítése. 

Hegesztés végrehajtása (él előkészítés, varratok készítése, elektródavezetés). 
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Az ívhegesztés ömlesztőfolyamatának gyakorlása. 

Hegesztőív keltése és fenntartása a hegesztés során. 

Varratképzés az MSZ EN ISO 6947 szerinti szabványos pozíciókban (vízszintes, 

függőleges és fej feletti pozíciókban).  

WPS (Gyártói Hegesztési Utasítás) szerinti hegesztési feladatok. 

A felülettisztaság WPS (Gyártói Hegesztési Utasítás) szerinti ellenőrzése. 

Egyrétegű és többrétegű varratok készítése.  

Tompavarratok, sarokvarratok készítése, csövek hegesztése. 

Fűzővarratok lesalakolása, ívhegesztésnél a salak és a fröcskölődések eltávolítása. 

Elektróda ívhúzása, tartása és vezetése. 

Fémes anyagok rendszerezése, megkülönböztetése, használata. 

Acélok, egyéb fémek hegeszthetőségi gyakorlata. 

Hegesztés során elkövetett hibák felismerése, vizsgálata. 

Hegesztési eltérések javítása. 

Hegesztett kötések minősítése (Roncsolásos és roncsolásmentes vizsgálatok 

elvégzése). 

Munkavégzés befejezési rendjének betartása. 

Munka- baleseti és környezetvédelmi előírások betartása a hegesztés előkészítése, 

elvégzése és minősítése során. 

Hegesztési Biztonsági Szabályzat (HBSZ) alkalmazása. 

Zaj, és hőhatás elleni védelem. 

 

39.4 A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem és/vagy szakmaspecifikus tanműhely  

 

39.5 A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54.  § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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A 11455 - 12 A fogyóelektródás védőgázas ívhegesztő feladatok  

 

58. Hegesztési gyakorlatok tantárgy II.            62 óra 

*Három évfolyamos képzés közismereti oktatással/két évfolyamos képzés közismereti oktatás nélkül 

 

40.1A tantárgy tanításának célja 

A tanuló készségszinten sajátítsa el a különböző hegesztési eljárások technikáját, a 

műszaki dokumentáció alapján végezze el önállóan a hegesztési feladatot.  

Ismerje meg és tudja alkalmazni a munkáját segítő legmodernebb technológiákat. 

Tanulja meg a hegesztett alkatrészek elkészítéséhez szükséges alapvető tervezési 

szabályokat, számításokat, törvényszerűségeket. Ezeket az ismereteket megfelelő szakmai 

rutinnal alkalmazza. Alakuljon ki a precíz, pontos munkára való igénye. 

 

40.2 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és szakmai 

tartalmakra épül és a Hegesztési ismeretek II. elméleti tantárgyra. 

 

40.3 Témakörök és elemeik 

40.3.1 Termikus vágás, darabolás 32 óra  

Termikus vágás eszközeinek, berendezéseinek beüzemelése. 

Termikus vágás eszközeinek beállítása, szükség szerinti minőségellenőrzése. 

Termikus vágás eszközeinek, berendezéseinek rendeltetésszerű használata, 

karbantartása. 

Termikus vágási eljárások végrehajtása. 

Termikus vágási eljárások vágófejeinek és betéteinek kiválasztása és használata. 

WPS (gyártói Hegesztési Utasítás) szerinti paraméterek beállítása. 

WPS szerinti hegesztést és vágási feladatok. 

Vágott felület minősítése, hibáinak, eltéréseinek felismerése, vizsgálata. 

Elemi szintű számítógép-használat. 

Hegesztő-vágógép kezelőszoftver alkalmazása. 

Lemezterv készítése. 
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Gépészeti rajz olvasása, értelmezési gyakorlata. 

Védőeszközök kiválasztása és használata. 

Munka-, baleset- és környezetvédelmi előírások betartása. 

 

40.3.2 Fogyóelektródás kézi ívhegesztés technológiája 30 óra 

Munkaterület ellenőrzése a hegesztés elkezdése előtt. 

Megfelelő hegesztőgép kiválasztása. 

Fogyóelektródás kézi ívhegesztéshez szükséges védőeszközök használata (kesztyű, 

kötény, lábszárvédő, tüzifogó). 

Fogyóelektródás kézi ívhegesztéshez szükséges szerszámok használata (salakverő 

kalapács, drótkefe, beverő szerszám, egyéb ellenőrző mérőeszközök). 

Fogyóelektródás kézi ívhegesztés hozaganyagainak alkalmazása. 

Fogyóelektródás kézi ívhegesztés berendezéseinek, eszközeinek beüzemelése és 

karbantartása, gépkönyvek ismerete, kezelési, szerelési, karbantartási utasítás 

használata. 

Hegesztési paraméterek meghatározása. 

Anyagok, segédanyagok ismerete. 

Az anyagok tulajdonságainak átültetése gyakorlatba. 

Fémes anyagok rendszerezése, használata. 

Ipari vasötvözetek és tulajdonságaik. 

Könnyűfémötvözetek és tulajdonságaik. 

Színesfémötvözetek és tulajdonságaik. 

Ötvözőanyagok hatása a hegeszthetőségre. 

Acélok hegeszthetősége: ötvözetlen acélok, finomszemcsés acélok, melegszilárd 

acélok, erősen ötvözött acélok. 

Egyéb fémek hegeszthetősége: öntöttvasak, az alumínium és ötvözetei, a réz és 

ötvözetei, a nikkel és ötvözetei. 

Ívhegesztés berendezései, eszközei. 

A hegesztett kötés felépítése. 
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Hegesztési jelképek értelmezése. 

Fogyóelektródás, védőgázas ívhegesztés anyagainak előkészítése hegesztéshez. 

Hegesztőáramforrás.  

Huzalelőtoló berendezés.  

Hegesztőpisztoly. 

Fogyóeleketródás védőgázas ívhegesztés anyagai, hegesztőhuzalok, védőgázok 

használata és alkalmazása. 

Próbahegesztés készítése, tesztek, vizsgálatok. 

Hegesztést biztosító segédelemek alkalmazása. 

Hegesztési sorrendterv készítése. 

Hegesztéstechnológiák. 

WPS-ben meghatározott gyökvédelem biztosítása. 

WPS alapján a segédanyagokat beazonosítása és összekészítése. 

A WPS szerinti védőgázt (védőgázokat) csatlakoztatása és beállítása. 

WPS (Gyártói Hegesztési Utasítás) alapján az elkészített varratgeometria és 

felülettisztaság ellenőrzése. 

Hegesztés közben huzal cserélésének folyamata. 

Gépészeti rajz olvasása, értelmezése. 

Varratképzés az MSZ EN ISO 6947 szerinti szabványos pozíciókban. 

Varratképzés vízszintes helyzetekben. 

Varratképzés függőleges és fej feletti helyzetben. 

Hegesztési eltérések javítása. 

Hegesztett kötések minősítése (Roncsolásos és roncsolásmentes vizsgálatok 

elvégzése). 

Munkavégzés befejezési rendjének betartása. 

Munka- baleseti és környezetvédelmi előírások betartása a hegesztés előkészítése, 

elvégzése és minősítése során. 

Hegesztési Biztonsági Szabályzat (HBSZ) alkalmazása. 

Zaj, és hőhatás elleni védelem. 
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40.4 A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem és/vagy szakmaspecifikus tanműhely  

 

40.5 A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54.  § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

A 11456 - 12 Gázhegesztő feladatok  

 

59. Hegesztési gyakorlatok III. tantárgy          248 óra 

*Három évfolyamos képzés közismereti oktatással/két évfolyamos képzés közismereti oktatás nélkül 

 

41.1A tantárgy tanításának célja 

A tanuló készségszinten sajátítsa el a különböző hegesztési eljárások technikáját, a 

műszaki dokumentáció alapján végezze el önállóan a hegesztési feladatot.  

Ismerje meg és tudja alkalmazni a munkáját segítő legmodernebb technológiákat. 

Tanulja meg a hegesztett alkatrészek elkészítéséhez szükséges alapvető tervezési 

szabályokat, számításokat, törvényszerűségeket. Ezeket az ismereteket megfelelő 

szakmai rutinnal alkalmazza. Alakuljon ki a precíz, pontos munkára való igénye. 

 

41.2 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és szakmai 

tartalmakra épül és a Hegesztési ismeretek III. elméleti tantárgyra. 

 

41.3 Témakörök és elemeik 

41.3.1 Termikus vágás, darabolás 128 óra  

Termikus vágás eszközeinek, berendezéseinek beüzemelése. 

Termikus vágás eszközeinek beállítása, szükség szerinti minőségellenőrzése. 

Termikus vágás eszközeinek, berendezéseinek rendeltetésszerű használata, 

karbantartása. 

Termikus vágási eljárások végrehajtása. 
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Termikus vágási eljárások vágófejeinek és betéteinek kiválasztása és használata. 

WPS (gyártói Hegesztési Utasítás) szerinti paraméterek beállítása. 

WPS szerinti hegesztést és vágási feladatok. 

Vágott felület minősítése, hibáinak, eltéréseinek felismerése, vizsgálata. 

Elemi szintű számítógép-használat. 

Hegesztő-vágógép kezelőszoftver alkalmazása. 

Lemezterv készítése. 

Gépészeti rajz olvasása, értelmezési gyakorlata. 

Védőeszközök kiválasztása és használata. 

Munka-, baleset- és környezetvédelmi előírások betartása. 

 

41.3.2 Gázhegesztés technológiája 120 óra 

Összeállítás pontosságának ellenőrzése. 

Fűzővarratok karbantartása. 

Hegesztést biztosító segédelemek ismerete, alkalmazásuk. 

Gázhegesztéshez szükséges hegesztőanyagok használata. 

Hegesztőgázok, hegesztőpálca, folyósítószer alkalmazása. 

Gázhegesztő berendezés üzembe- és üzemen kívül helyezése. 

Összeállított gázhegesztő berendezések ellenőrzése, szivárgáspróba végzése, üzemi 

nyomás beállítása. 

Hegesztés eszközeinek beüzemelése és karbantartása. 

WPS (Gyártói Hegesztési Utasítás) szerinti munkapróbák hegesztése feladatváltásnál. 

Hegesztési és vágási feladatok (WPS szerint). 

WPS (Gyártói Hegesztési Utasítás) alapján az elkészített varratgeometria és 

felülettisztítás ellenőrzése. 

WPS alapján a segédanyagok beazonosítása, összekészítése. 

Varrathely fémtisztára tisztítása. 

Gázhegesztéshez és termikus vágáshoz szükséges védőeszközök rendeltetésszerű 
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használata. 

A hegesztési él kialakítása, élek illesztése, fűzése. 

A hegesztett kötések típusainak alkalmazása. 

Hegesztőláng beállítása. 

Hegesztés végrehajtása.  

Varratképzés az MSZ EN ISO 6947 szerinti szabványos pozíciókban. 

Hegesztési rajzjelek ismerete, varratábrázolási alkalmazások. 

Gépészeti rajz, diagramok értelmezése, készítése. 

Hegesztési jelképek értelmezése, alkalmazásuk. 

Előrajzolás, reszelés, fűrészelés, köszörülés. 

Balra hegesztés. 

Jobbra hegesztés. 

Próbahegesztés ellenőrzése töréspróbával vagy csiszolattal. 

Hegesztési eltérések felismerése, vizsgálata, javítása. 

Hegeszthetőség: az acélok hegesztése, az öntöttvas hegesztése, az alumínium és 

ötvözeteinek hegesztése, a réz és ötvözeteinek hegesztése, a nikkel hegesztése. 

Gázpalackok cseréje, tárolása. 

Forrasztások végrehajtása. 

Gázhegesztés veszélyforrásainak ismerete, védőeszközök használata. 

Munka-, baleset- és környezetvédelmi előírások betartása. 

 

41.4  A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem és/vagy szakmaspecifikus tanműhely  

 

41.5 A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54.  § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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A 11457 - 12 Volfrámelektródás védőgázas ívhegesztő feladatok 

 

60. Hegesztési gyakorlatok IV. tantárgy          248 óra 

*Három évfolyamos képzés közismereti oktatással/két évfolyamos képzés közismereti oktatás nélkül 

 

42.1A tantárgy tanításának célja 

A tanuló készségszinten sajátítsa el a különböző hegesztési eljárások technikáját, a 

műszaki dokumentáció alapján végezze el önállóan a hegesztési feladatot.  

Ismerje meg és tudja alkalmazni a munkáját segítő legmodernebb technológiákat. 

Tanulja meg a hegesztett alkatrészek elkészítéséhez szükséges alapvető tervezési 

szabályokat, számításokat, törvényszerűségeket. Ezeket az ismereteket megfelelő 

szakmai rutinnal alkalmazza. Alakuljon ki a precíz, pontos munkára való igénye. 

 

42.2 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és szakmai 

tartalmakra épül és a Hegesztési ismeretek IV. elméleti tantárgyra. 

 

42.3 Témakörök és elemeik 

42.3.1 Termikus vágás, darabolás 128 óra  

Termikus vágás eszközeinek, berendezéseinek beüzemelése. 

Termikus vágás eszközeinek beállítása, szükség szerinti minőségellenőrzése. 

Termikus vágás eszközeinek, berendezéseinek rendeltetésszerű használata, 

karbantartása. 

Termikus vágási eljárások végrehajtása. 

Termikus vágási eljárások vágófejeinek és betéteinek kiválasztása és használata. 

WPS (gyártói Hegesztési Utasítás) szerinti paraméterek beállítása. 

WPS szerinti hegesztést és vágási feladatok. 

Vágott felület minősítése, hibáinak, eltéréseinek felismerése, vizsgálata. 

Elemi szintű számítógép-használat. 
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Hegesztő-vágógép kezelőszoftver alkalmazása. 

Lemezterv készítése. 

Gépészeti rajz olvasása, értelmezési gyakorlata. 

Védőeszközök kiválasztása és használata. 

Munka-, baleset- és környezetvédelmi előírások betartása. 

 

42.3.2 Volfrámelektródás kézi ívhegesztés technológiája  120 óra 

Volfrámelektródás kézi ívhegesztéshez szükséges hegesztőanyagok. 

Összeállítás pontosságának ellenőrzése. 

A géphez történő munka- és testkábel, illetve távszabályozó csatlakoztatásának 

gyakorlata, valamint a hálózatba való bekötés. 

A WPS szerinti védőgázt (védőgázokat) alkalmazása, bekötési művelete. 

Élelőkészítés. 

Fűzővarratok karbantartása, munkadarab összeállítása 

Gépcsatlakozások ellenőrzési feladata (elektromos, gáz-, nagynyomású vezetékek). 

Munkavédelmi, tűzvédelmi és környezetvédelmi eszközök előírásainak betartása a 

munkaterületen. 

Volfrámelektródás kézi ívhegesztéshez szükséges hegesztőanyagok használata. 

Volfrámelektródás kézi ívhegesztő berendezés működése. 

Egyen- és váltakozó áramú hegesztő berendezések használata. 

Védőgázok szerepe, tárolásuk. 

Védőgázak hatása a beolvadás mélységre. 

Gázpalackok használata. 

Volfrámelektróda használat. 

Volfrámelektródás ívhegesztésnél alkalmazott hegesztőpisztolyok felépítése, 

működése és kezelése. 

Hegesztőpálcák ismerete, felismerése, használata. 

Volfrámelektródás kézi ívhegesztés gépeinek, eszközeinek beüzemelése és 

karbantartása. 
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Szükséges anyagmennyiség kiszámítása. 

Varrathely fémtisztára tisztítása. 

Általános minőségű hegesztett kötést készítése volfrámelektródás védőgázas 

ívhegesztéssel. 

A berendezés HBSZ szerinti üzemen kívül helyezése. 

Munkaterület karbantartása. 

Hegesztési rajzjelek ismerete, varratábrázolási alkalmazások. 

Gépészeti rajz, diagramok értelmezése, készítése. 

Hegesztési jelképek értelmezése, alkalmazásuk. 

Előrajzolás, reszelés, fűrészelés, köszörülés. 

Veszélyes hulladékok kezelése, szakszerű tárolása. 

Hegesztési eltérések felismerése, vizsgálata, javítása. 

Védőeszközök használata. 

Folyamatos minőségellenőrzést végez. 

Munkahely biztonságos kialakítása, tűz- és környezetvédelem. 

 

42.4 A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem és/vagy szakmaspecifikus tanműhely  

8.2. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti értékeléssel. 
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EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI  PROGRAM 

 

I. FEJEZET 

 

Bevezetés 

 

Pár éve már a harmadik évezredbe léptünk. Az utóbbi egy-két évszázadban élő 

emberek, elődeink abban reménykedtek, hogy az emberiségnek egyszer sikerül majd az 

idők múlásával felnőni önmagához, olyan életet teremteni, ami méltó emberi voltához.  

Szabad, magabiztos, produktív társadalmat képzeltek elődeink a harmadik évezredre, ami 

minden egyes embernek méltóságot, testi, lelki, szociális jólétet hoz. Elérkezett a jövő, és mi 

utódok tapasztalhatjuk, hogy sajnos csalatkoznának álmaikban, ha még élnének elődeink. A 

helyzet elkeserítő. 

 

A világ népességének egészségállapota egyre kedvezőtlenebbül alakul, ezen belül 

Magyarország mutatói negatív rekordokat döntögetnek. Önpusztító életmódot élünk, a 

halálozások felét ez okozza ma hazánkban. Az önpusztító életmód elemei: az egészségtelen 

táplálkozás, a dohányzás, a mértéktelen alkoholfogyasztás, felelőtlen magatartás a 

közlekedésben, a mozgásszegény életmód, az élet megpróbáltatásaival való megbirkózás 

képességének a hiánya. 

 

Ezekre a kedvezőtlen jelenségekre már lassan két évtizede nemzetközi szinten is felfigyeltek: 

1986-ban az ottawai I. Nemzetközi Egészségfejlesztési Konferencián a résztvevők már 

Chartában adták ki a cselekvésre felszólító jelszót: „Egészséget mindenkinek 2000-re és azon 

túl!” 

 

Ez a konferencia azoknak az egyre fokozódó elvárásoknak eleget téve jött létre, amelyek 

világszerte egy újfajta népegészségügyi mozgalmat sürgetnek, és zászlajukra tűzték az 

egészségfejlesztés programját.  

 

Az egészségfejlesztés az a folyamat, amely lehetőséget teremt, és képessé teszi az embereket 

arra, hogy egyre fokozódó kontrollt szerezzenek saját egészségi állapotuk felett, és ez által 

képessé váljanak annak javítására, alakítására. Az egészséget tehát, mint a mindennapi élet 

erőforrását, nem pedig mint életcélt kell értelmezni. Az egészségfejlesztés sarokpontjai a 

következők: 

 

- az egész lakosságra irányul, és az együttműködésre épít 

- az okok feltárására és a feltételek megteremtésére irányul a társadalom különböző 

szereplőivel való együttműködésben 

- az egyén autonómiája érvényesül az egészséget befolyásoló döntésben és aktivitásban. 

 

Az egészségfejlesztésből eredeztethető az egészségnevelés fogalma, amely olyan változatos 

kommunikációs formákat használó, tudatosan létrehozott tanulási lehetőségek összessége, 

amely az egészséggel kapcsolatos ismereteket, tudást és életkészségeket bővíti az egén és a 

környezetében élők egészségének előmozdítása érdekében. A korszerű egészségnevelés tehát 

egészség és cselekvésorientált tevékenység. 

 



A nemzetközi elvárásoknak megfelelően készült el Magyarországon az „Egészség 

Évtizedének Johan Béla Nemzeti Programja”. Ez nemzeti egészségpolitikai stratégia. Célja, 

hogy minden magyar állampolgár a lehető legegészségesebben éljen. A program átfogó 

keretet ad a prioritások kiválasztásához és megvalósításához, az erőforrások és közösségek 

mozgósításához. Merít a nemzetközi tapasztalatokból, hiszen az Egészségügyi Világszervezet 

1986-os Ottawai Chartájában megfogalmazott korszerű egészségfejlesztés főbb kulcsterületeit 

építi be.  

 

Egészséget támogató társadalmi környezet kialakítását szorgalmazza a program.  Célul a 

születéskor várható időtartam növekedését, az életminőség javulását tűzi ki. És a 

célmeghatározásba itt lép be az iskola: a család mellett az iskola váljék az egészségfejlesztés 

kiemelkedő színterévé – mondja ki a program, és kiegészíti azzal, hogy kedvező irányban kell 

változzon a közoktatás intézményrendszerének légköre. A magyarországi iskolarendszernek a 

tanulók egészségvédelme mellett a pedagógusok, valamint a tanulók családtagjainak 

egészségvédelmét és egészségfejlesztését is segítenie kell. 

Így hárul fontos feladat az oktatási intézményekre 2004-től az egészségfejlesztés, 

egészségnevelés területén.   

 

Az egészségnevelési program összeállítását összetettsége miatt azonban nem vállalhatta fel 

egy pedagógus, az érdekelt pedagógusok közös munkájára volt szükség. Az iskolai 

helyzetelemzés, állapotfelmérés után egy egységes szemlélet alapján kellett megalkotni a 

programot. Ebben a munkában fontos szerepet kapott az iskolai drogkoordinátor, az 

ifjúságvédelmi felelős, az iskolaorvos, a védőnő. A különböző tantárgyak helyi tanterveibe 

kerülő témák képviselői (biológia, kémia, testnevelés, osztályfőnöki stb.) is fontos szerepet 

töltöttek be e program összeállításában, mert ők közvetítik majd szaktárgyaikon keresztül az 

odakapcsolódó egészségvédő ismereteket. 

 

II. FEJEZET 

 

Az Egészségnevelési program elméleti háttere 

 

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint az egészségfejlesztő iskola folyamatosan 

fejleszti környezetét, így elősegíti azt, hogy az iskola az élet, a tanulás és a munka egészséges 

színtere legyen. Erre törekszünk mi is.  

 

Általános céljaink a következők:  

 

1. Minden rendelkezésre álló eszközzel elősegíteni a tanulók, a tantestület egészségének 

védelmét, az egészség fejlesztését és az eredményes tanulást. 

2. Együttműködést alakítunk ki az egészségügyi és gyermekvédelmi szakemberekkel, a 

szülőkkel, diákokkal annak érdekében, hogy az iskola egészséges környezet legyen. 

3. Kiemelt jelentőséget tulajdonítunk az egészséges étkezésnek, a testedzésnek, a szabadidő 

helyes eltöltésének. 

4. Teret adunk a lelki egészségfejlesztést és tanácsadást biztosító programoknak. 

5. Olyan nevelési-oktatási gyakorlatot folytatunk, amely tekintetbe veszi a tanulók és a 

pedagógusok jól-létét és méltóságát. 

6. Az egészség megőrzésére törekszünk a tanulók, családjaik és az iskola dolgozóinak 

körében. 

 

Az egészségi állapotot szakemberek szerint négy alapvető tényező határozza meg:  



 

a./ genetikai tényezők, 

b./ környezeti tényezők, 

c./ életmód, 

d./ az egészségügyi ellátó rendszer működése. 

 

Az iskola a fentiek közül érdemi hatást az iskola-egészségügyi ellátás minőségére és az 

életmódra, vagyis a két utóbbira tud gyakorolni.  

Az egészségnevelésben, mint folyamatban a kiindulópont az, hogy az egészség nem a 

betegség hiánya, hanem a testi, lelki, szociális jól-lét állapota.  

Az egészségfejlesztés pedig gyűjtőfogalom, mely magába foglalja a korszerű egészségnevelés, 

az elsődleges prevenció, a mentálhigiéné, az önsegítés feladatait, módszereit. Valójában az 

egészségfejlesztés az a folyamat, amely képessé teszi a gyerekeket és felnőtteket az 

egészséget meghatározó tényezők felügyeletére és ezáltal egészségük javítására.  

Az Egészségügyi Világszervezet szerint az egészségnevelés olyan, változatos kommunikációs 

formákat használó, tudatosan létrehozott tanulási lehetőségek összessége, amely az 

egészséggel kapcsolatos ismereteket, tudást és életkészségeket bővíti az egyén és a 

környezetben élők egészségének előmozdítása érdekében. Az iskolában nekünk is ez a 

feladatunk, tehát munkánk alapvetően egészség- és cselekvésorientált tevékenység. 

 

 

 

 

 

III. FEJEZET 

 

Egészségfejlesztési célok, módszerek 

 

Fontos célkitűzés az elsődleges megelőzés érvényesítése a társadalomban. Kiemelt figyelmet 

kap: 

 

- a dohányzás visszaszorítása, 

- az alkohol- és drogprevenció,  

- az egészséges táplálkozás érvényesítése,  

- az aktív testmozgás elterjesztése,  

- a lelki egészségvédelem megerősítése, 

- az AIDS megelőzése. 

 

Az egészségfejlesztés legfontosabb területeinek meghatározásán és kidolgozásán túl meg kell 

fogalmazzuk azokat a módszereket, amelyek alapján megvalósítani szándékozunk céljainkat. 

Az egészségfejlesztés valójában az egész lakosságra irányul és együttműködésre épít a 

Nemzeti stratégiában leírtak szerint. Megvalósítása pedig az egyén autonómiájára épül, hiszen 

ahogy nevelni nem lehet önmaga ellenében az embert, úgy egészséges emberré sem válhat 

senki anélkül, hogy ehhez önmaga ne járulna hozzá.  

A WHO meghatározása szerint az elsődleges megelőzés a betegség első megjelenésének 

megakadályozására, az egészség megőrzésére irányul. Az iskoláknak ebben a primer 

prevencióban van jelentős szerepe.  

A gyerekek hosszú éveket töltenek az iskolában. Az iskolának a gyerekekre gyakorolt hatása 

többrétegű, komplex kommunikáció. Egyrészt létezik egy megfogalmazott nevelési-oktatási 



program, másrészt van egy „rejtett tanterv” is, ami az iskolai mindennapok hozadéka, ebben 

az emberi viszonyok minősége, az iskola tárgyi környezete egyaránt tükröződik.  

 

A hagyományos egészségnevelés, felvilágosítás abból az elképzelésből alakul ki, hogy az 

emberi viselkedés racionális. Több és helyes tudás helyes döntésekhez, az életvezetés helyes 

alakításához vezet. Az egészségnevelési kampányok mégsem vezettek eredményre. Hiába 

közvetítették elrettentő tartalmú üzeneteiket a dohányzással, alkoholfogyasztással, droggal 

kapcsolatban, és hiába kínálták megoldásként a helyesnek vélt egészségmagatartást, célt nem 

értek vele. A tapasztalat arra enged következtetni, hogy az ismeret – bár nélkülözhetetlen – 

önmagában nem elegendő a viselkedés befolyásolására, és a háttérben meghúzódó motivációk 

lényegesen erőteljesebbek annál, semhogy pusztán az ismeretek átadása, kiigazítása révén, 

ellenükben érdemi változást tudnánk elérni. 

A fent említett módszert mégis meg kell próbálnunk alkalmazni az iskolában, részsikereket ez 

is hozhat. 

 

Talán nagyobb eredményre vezethet a rizikócsoportos megközelítése a problémának. Ez a 

megközelítés a korai szűrés eredményeként feltárt egészségi problémákkal jellemezhető 

csoportok körében folytatott megelőző tevékenységet jelent (pl. túlsúlyos személyek, magas 

vérnyomással élők, alkoholbetegek gyerekei, stb.) A rizikó csoportokra irányuló 

egészségfejlesztő tevékenység közvetlenül kapcsolódik a betegségmegelőzés, a prevenció 

gondolatához.  

 

Ha megállapítottuk, hogy kik a veszélyeztetettek valamely krónikus, nem fertőző betegség, 

vagy esetlegesen a szociális helyzetük szempontjából, akkor ki lehet dolgozni számukra 

valamilyen betegségmegelőző programot.(pl. sajátos étrend, mozgásprogram, stb.) Ez a 

módszer jól példázza az egészségügyi szűrés és a prevenciós tevékenység összekapcsolódását 

az egészség céljából. 

 

Egy másik lehetőséget kínálnak az egészségvédelemre az érzelmi intelligenciát, 

kompetenciákat, alkalmazkodást fokozó beavatkozások.  Ennek a módszernek abban a 

felismerésben rejlik a lényege, hogy az egészségkárosító magatartásformák hátterében a 

személy konfliktuskezelési eszköztárának gyengeségei húzódnak meg.  Ezért az 

egészségfejlesztési törekvéseknek a társas-érzelmi készségek fejlesztését kell célul tűzniük. 

Ilyenek például a serdülőkori készségfejlesztő vagy önismereti csoport-foglalkozások. Az 

önismeret fejlődésétől remélhetjük, hogy a diákok egészségesebben fognak élni, ellenállnak a 

dohányzásnak vagy a droghasználatnak. Az ilyen csoportos foglalkozások célja, hogy a 

résztvevőket ne csak arra készítse fel, hogy nemet tudjanak mondani a káros szenvedélyekre, 

hanem arra is, hogy igent mondjanak az egészségre, és megvédje őket a divatos, de veszélyes, 

külsőségekben megnyilvánuló kóros fogyókúrától, eltúlzott és ezért veszélyes testépítéstől. 

 

Az egészségfejlesztésen belül új módszernek számít a kortárshatásokra építés.   Az első 

cigaretta elszívása, az első részegség, az első illegális droghasználat: mindegyik a táras 

tevékenység részeként történik meg. A serdülőkorú fiatalok számára a felnőttnél lényegesen 

hitelesebb a kortárs, aki éppen ezért sokkal jelentékenyebb véleményformáló hatással van. 

Ezért jó megoldás a kortárshatásokra építeni az egészségnevelésben. A kiképzett 

kortárssegítők kényes témákban (szexuális kultúra fejlesztése, dohányzás-, alkoholfogyasztás-

, kábítószer-használat megelőzése) érnek el nagy sikereket. Ezek a programok éppen a mi 

diákjaink körében kedveltek és hatékonyak. 

 



A felsorolt módszerek önmagukban csak kevésbé hatékonyak, de együttesen talán céljaink 

megvalósítására szolgálhatnak.  

 

 

 

 

 

 

 

IV. FEJEZET 

 

A segítő kapcsolatok színterei 

 

1. A szülők (család) 

 

A szülő, a család a legfontosabb társ a tanulók érdekében végzett munkában. A szülők 

megfelelő tájékoztatás és információ-átadás után aktív részvételükkel tudják támogatni 

iskolánk egészségfejlesztő programját. A tájékoztatás színtere a szülői értekezlet, a 

témaorientált szülői értekezletek. Ezek a találkozások arra is lehetőséget adnak, hogy a 

résztvevők egymás véleményét is megismerjék. 

 

2. Iskolaorvos, védőnő 

 

Az iskola egészségügyi ellátásról szóló jogszabály előírja, hogy minden iskolának legyen 

kijelölt orvosa és védőnője. Az iskola-egészségügyi feladatokat iskolánkban is az iskolaorvos 

és a védőnő látja el. A tanulók életkorhoz kötött vizsgálata az ő feladatuk, ami magában 

foglalja a testi, érzelmi és intellektuális fejlődés követését, és az érzékszervek vizsgálatát. 

Adott esetben ők részesítik elsősegélyben a rászorulót. Közreműködnek a közegészségügyi-

járványügyi, környezet-egészségügyi, táplálkozás egészségügyi és balesetvédelmi feladatok 

ellátásában. Tevékeny részt vállaltak iskolánkban az egészségfejlesztési program 

kidolgozásában, szakmai segítségükre az osztályfőnökök mindig számíthatnak.  

 

3. Gyermekjóléti Szolgálat 

 

Állandó kapcsolat van iskolánk és a városban működő gyermekjóléti szolgálatok között. Az 

igazolatlanul sokat hiányzó gyermekek megkeresésén túl sokat segítenek a serdülőkort érintő 

nagyobb problémák kezelésében is. Lehet számítani rájuk osztályfőnöki órákon külső 

előadóként. Az önismeret fontosságát hangsúlyozva próbálják a gyermekeket a „nem” 

kimondására megtanítani drog-témában. 

 

4. Nevelési Tanácsadó, Pedagógiai Intézet 

 

Fontos a velük felvett kapcsolat is. Az általános iskolában esetleg ki nem szűrt, tanulási 

zavarokkal küszködő gyerekek szaksegítségét jelenthetik munkatársaik által. A kevés számú, 

pszichés alapú tanulási nehézségekkel küzdő gyerekek fejlesztésében is számíthatunk rájuk. 

Ezen kívül a Pedagógiai Intézet rendszeresen kínál továbbképzéseket, melyek segíthetik 

munkánkat. 

 

 



5. Családsegítő 

 

Állandó kapcsolatban állunk munkatársaikkal. A problémás családok számára 

nyújtanak segítséget, hasznos életvezetési tanácsokkal látják el családgondozóik az 

iskolánkból odairányított szülőket. 

 

  

6. ÁNTSZ 

 

Az állandó kapcsolat itt is él. A jelen tanévben osztályfőnöki órákon a dohányzás veszélyei, a 

magyarországi tendenciák elemzése, a szenvedélybetegségek fizikai, lelki terhei, a családi 

életre gyakorolt hatása volt a téma. A közel 20 órás alternatív osztályfőnöki órák 

tapasztalataiból kiindulva a következőkben is számítunk közreműködésükre a következő 

területeken: 

- Egy életmódfeltárást célzó kérdőív összeállítása. 

- Önismereti foglalkozás tartása. 

- Pedagógus továbbképzés. 

- Előadások tartása a következő témákban: párválasztás, a szexualitás aktuális életkori 

sajátosságai, rizikómagatartás megelőzése dohányzás, drog, dohányzás témában. 

- Kortárs segítő csoportok kialakítása oktatóprogramok, pályázati lehetőségek 

felhasználásával. 

 

7. Rendvédelmi szervek 

 

Iskolánkban rendszeres felvilágosító munka folyik a kábítószerekkel kapcsolatos 

büntethetőségről megtörtént esetek elemzésével osztályfőnöki órák keretében.  

 

 

 

 

V. FEJEZET 

 

Az alkoholfogyasztás és a dohányzás visszaszorítása 

 

Az Egyesült Államokban és más országokban - igaz mintegy két évtizedes erőfeszítés után - 

jelentősen csökkent a dohányosok száma (és ennek következtében csökkentek a szívkoszorúér 

megbetegedések, ill. az ilyen betegségek miatti elhalálozások). Nyugat-Európában az 

alkoholfogyasztás fejenkénti mennyiségének és az alkohol okozta halálozásnak a csökkenése 

figyelhető meg országos programok hatására.  

 

Számos országban tehát egyensúlyban lehet tartani, sőt lassanként vissza lehet szorítani az 

egyes szenvedélyformákat anélkül, hogy a tiltást erősíteni kellene, mert sikerül a megelőzés, 

az ártalomcsökkentés, a korai kezelésbevétel. 

 

Magyarországon a Nemzeti Egészségnevelési Program a cigarettafogyasztás 8%-al való 

csökkentését, az alkoholfogyasztásban pedig 15%-os csökkentést tűz ki célul. A program 

megvalósításában fontos szerepet szán az oktatási intézményeknek. Ma egyre inkább 

bebizonyosodik ugyanis, hogy ha a megelőzés és a kezelés lehetséges módjai, rendszerei 

együtt működnek, és ha a társadalom olyan légkört alakít ki, amelyben megfelelő ismereteket 



terjesztenek, helyes attitűdöket nevelnek az emberekbe, a szenvedélyproblémákat le lehet 

küzdeni, vagy legalábbis be lehet szűkíteni. 

 

A megelőzés azonban meglehetősen költséges, kialakítása sok erőfeszítést igényel, mégis 

mind többet kell foglalkoznunk vele, mert a szükséges kiadások eltörpülnek a kialakult 

szenvedélyek gyógykezelésének költségei és a tönkrement egzisztenciák társadalmi kárai 

mögött. 

 

Mit tehet az iskola?  

A tanulók mértéktelen dohányzását alapul véve a dohányzás problémáját külön kell 

kezelnünk. A megelőzésre kell koncentrálnunk. Fel kell a diákokat készítenünk a kísértésekre, 

kritikus fénybe kell állítanunk a hibás feszültség-levezetési mintákat. Fontos, hogy minél több 

és korszerűbb ismerettel rendelkezzenek diákjaink eme káros szenvedélyről, és tudják, hogy 

saját rossz szokásaikat, feszültségüket hogyan vezethetik le, és hogyan segíthetnek ebben 

másoknak is. 

Az iskolában kell elkezdeni a dohányzási „járvány” leküzdését. A szülőkkel karöltve kell 

cselekednünk, mert hiába nevel az iskola a dohányzás ellen, ha a szülő otthon megengedi ezt a 

káros szenvedélyt.  

A pedagógus jó példával járhat elől, intenzíven részt vehet a prevencióban, és ellenőriznie 

kell a dohányzási magatartást szabályozó rendelkezések végrehajtását az iskola területén.  

A középiskolások körében meredeken emelkedik azok száma, akik rászoktak a dohányzásra. 

Már a 15 éveseknél is magas, 37,2%, de ez a szám a 18 éveseknél már 51,8%. Ami igazán 

lesújtó, az az a tény, hogy a lányok száma az utóbbi években már meghaladja a fiúkét. Pedig 

az ő esetükben az egészséges utód érdekét, egészségét tekintve sokkal fontosabb lenne a 

dohányzásról való lemondás. 

 

Biológia órákon szaktanári segítséggel vezethetők rá a diákok a dohányzás egészségkárosító 

hatásaira. A diákok egészségnevelésének fontos alapja az itt szerzett szaktudás és magyarázat.  

 

A prevenció igazi színtere az osztályfőnöki órák, ahol több alkalmat is szánunk a 

dohányzással kapcsolatos problémakörre, minden évfolyamon szerepel a kötelezően előírt 

témakörök között.   

Ezekre az órákra tervezzük külső előadók meghívását is, akik szaksegítséget adhatnak a 

betegségben szenvedők számára, ha azok a dohányzásról való lemondás mellett döntenek.  

 

Önismereti foglalkozások vezetésében  is alapvetően külső szakemberekre számíthatunk, mert 

pedagógusaink ezen a területen nem részesültek megfelelő szakmai képzésben, és lehet, hogy 

többet ártana mint használna az ő vezetésükkel történő tréning. 

Az előbbi problémából adódik, hogy pedagógusaink szakemberek segítségét igénylik több 

szenvedélybetegségről szóló témában is, mert előképzettségük a probléma nagyságához 

képest nem megfelelő. A témában még csak most indulnak az egészségfejlesztésre is 

koncentráló felsőfokú képzések. 

 

Tantestületünk tájékoztatását így a legfontosabb területeken nevelési értekezleteken kívánjuk 

megoldani, hogy a szerzett ismereteiket a prevenciós munkában kamatoztathassák. 

 

A törvények betartása és betartatása az iskola feladata a dohányzás terén is. 



A felmérések szerint iskolánkban az alkoholfogyasztás területén még nem olyan nagyok a 

gondok, mint a dohányzással kapcsolatban. A megelőzés azonban itt is szükséges, mert a 

kiváltó tényezők sok tanulónál, családnál jelen vannak, ha ez nem is jár nyilvánossággal. 

A tapasztalatok, kutatások azt mutatják, hogy több rétege a tanulóknak veszélyeztetettnek 

minősíthető. Ők a következők: 

- Akikkel nem igazán törődnek, akikre nem néznek rá szüleik. (pl. Nem számít hányra 

érnek haza éjszaka, úgysincs otthon senki, vagy a felnőttek már nincsenek ébren, hogy 

feltűnjön nekik, hogy a gyerekük nem józan.) 

- Ahol a szülő és a gyerek között nincs érdemi kommunikáció. (A gyerek egyedül marad 

mind az iváshoz vezető problémáival, mind az abból fakadó szorongásokkal, 

konfliktusokkal, hiába van a családja, magányos.) 

- Akiknek a családjában az italfogyasztással, és általában, mindenféle kicsapongással 

normaszegéssel kapcsolatos szabályok, szülői elvek nem világosak, ellentmondásosak, 

vagy túlságosan erőtlenül képviselik azt.) 

- Akiknek a szülei maguk is isznak, vagy más módon játszották el tekintélyüket, és 

mutatnak példát az elzüllésre. 

 

A fentebb felsorolt csoportokba tartozók közé tartozó diákjaink nekünk is vannak, ezért 

mindenképpen fontos a megelőzés, és ha beteg gyermekkel találkoznánk ezen a téren, akkor 

pedig a hatékony kezeltetés szükséges  orvosi segítséggel. 

 

Az iskola a Magyarországon egyik népbetegségnek számító nagyarányú alkoholfogyasztással 

kapcsolatban elsősorban a prevenció területén válhat hasznossá. Szakórákon és osztályfőnöki 

órákon rá kell döbbentenünk diákjainkat az alkoholfogyasztás biológiai és társadalmi 

veszélyeire.  

 

A biológia órát tartó pedagógusnak kötelessége az emberi test témakörnél a megfelelő 

szakmai tájékoztatása a tanulóknak. Ismertetnie kell a túlzott alkoholfogyasztás 

egészségkárosító hatását, beszélnie kell arról, hogy milyen betegségeket idézhet elő, és 

halálhoz is vezethet. 

 

A társadalomismeret órák a mértéktelen alkoholfogyasztás nemzetközi összehasonlító 

adataira mutathatnak rá, és azokat a társadalmi, családi problémákat részletezhetik, ami ennek 

következménye lehet. (családok széthullása, munkahely elvesztése, öngyilkosság) 

Mindenképpen az elrettentés módszerével kell élnünk ezen a területen.  

 

Az osztályfőnöki órák tágabb körben is foglalkozhatnak a szenvedélyek ezen körével, 

tudatosíthatják a tanulókban, akár egy osztálykirándulás keretében is, hogy a szórakozás 

legegyszerűbb módja nem az alkoholfogyasztásnak kell lennie. Az osztályfőnökök beszélgető 

órákat tarthatnak az osztályközösségben a vélemények ütköztetésével, esetleges rossz 

tapasztalatok ismertetésével. Egyedüli cél, hogy a tanuló okuljon az esetekből. 

 

Mind a dohányzás, mind az alkoholfogyasztás társadalmi betegség Magyarországon, annál 

fontosabb feladat, hogy még középiskolás korban tegyünk ellene. Térítsük el gyerekeinket a 

feszültségcsökkentés eme káros és egészségtelen módjaitól. Ez mindnyájunk felelőssége. 

 

 

VI. FEJEZET 



 

Drog-prevenció, az iskola drogstratégiája 

 

 

A droghasználat és a drogfüggőség az elmúlt évtized során közérdekű témává vált 

Magyarországon. 

1995-ben a II. évfolyamban tanuló középiskolások kereken 10 százaléka kísérletezett életében 

legalább egyszer valamilyen illegális szerrel és/vagy szerves oldószerrel, addig ez az érték 

1999-re megduplázódott (19,1 százalék).  Az elmúlt években további növekedést tapasztaltak.  

 

A középiskolások körében végzett vizsgálat azt is kimutatta ugyanis, hogy 2000-ben a 

budapesti 18 éves középiskolások közel 43 százaléka fogyasztott már valaha valamilyen 

illegális drogot, és ez az arány országosan is 33 százalék. Ez persze nem azt jelenti, hogy 

törvényszerűen minden egyszeri kipróbálóból drogbeteg, drogfüggő lesz mégis riasztónak 

tűnnek ezek a számok.  

  

A bűnüldözők 250-300 ezerre teszik azok számát, akik a hétvégi szórakozáshoz több-

kevesebb rendszerességgel fogyasztanak valamilyen szintetikus szert. Ők évente mintegy 40 

milliárd forintot költenek az úgynevezett diszkódrogokra: ecstasy tablettákra és speedre. A 

komoly szenvedélybetegségben élők számát további 10-15 ezerre becsülik a bűnüldözők, akik 

szerint a legnépszerűbbnek mondott kenderszármazékok fogyasztóinak tábora még ennél 

magasabb lehet.  

 

Gyakori feltételezés, hogy a drogok használata elsősorban a kedvezőtlen családi háttérből 

érkezőket érinti, azokat, akik az átlagosnál nehezebb szociális-gazdasági környezetben 

nevelkednek. A rendelkezésre álló adatok ezt az állítást nem minden tekintetben erősítik meg. 

Úgy tűnik, hogy a mai Magyarországon a droghasználat, ha nem is egyforma mértékben, de 

valamennyi társadalmi réteget érinti. A család anyagi helyzetét tekintve a droghasználat 

mértéke a két szélső csoportban, vagyis az átlagosnál magasabb és alacsonyabb iskolai 

végzettségű szülők, illetve az átlagosnál magasabb és alacsonyabb anyagi körülmények között 

élők között a legmagasabb. 

 

Kimutatható az, hogy a családi devianciák (alkoholizmus, droghasználat, öngyilkosság, 

börtön stb.) halmozódása rizikótényezőként jelenik meg. Az úgynevezett életmódváltozók 

(iskolából való hiányzás, tanulmányi átlag, csavargás, motorozás stb.) jobban mutatják, hogy 

ki lesz droghasználó, mint a családi tényezők.  

El kell fogadni, hogy az iskola nem tehető drogmentessé, ezzel a problémával együtt kell élni, 

de célunk csak az lehet, hogy kialakuljon egy olyan egyensúlyi állapot, amellyel a pedagógus 

meg tud birkózni. 

 

 

 Az iskolai drog-stratégia  

 

A modern polgári demokráciákban felértékelődik az intézményes nevelés szerepe.  

A mai család működése során csökken az óvó-értékközvetítő hatás, mert egyrészt a szülőknek 

kevesebb idejük jut a gyermekükre a szükségesnél, másrészt maguknak a szülőknek is 

problémát okoz a jelenlegi feladatuknak történő megfelelés. Különösen a kábítószer-

problémára igaz ez, mert olyan generáció nő most fel, aki családi modellként nem tudja 

átvenni az elutasítási technikákat.  



A szülők pedig nem tudják milyen hatásokkal és milyen személyiségparamétereket kell 

erősíteni a gyerekükben a megelőzés érdekében. Ezért a nevelési-, oktatási intézmények 

felelőssége nőtt meg, hogy miképpen és milyen eredményességgel biztosítják a drogozással 

kapcsolatos "immunitás" megszerzését. 

 

Ez nehéz és olykor konfliktusokkal teli folyamat.   

A drog-prevenciós munka nem korlátozódhat egyetlen tantárgyra és nem kötődhet csak 

egyetlen személyhez. El kell érni, hogy az egész iskola komplex nevelési hatásrendszerébe 

épüljön be a szerfogyasztással kapcsolatos egységes pedagógiai állásfoglalás és gyakorlat. A 

személyiségfejlesztő munka részeként kell a tanulók életvezetési stílusát úgy alakítani, hogy 

képessé váljanak az antihumánus szenvedélyek tudatos elutasítására. Minden nevelési 

helyzetben biztosítani kell, hogy a segítségre szorulók és támogatást igénylők megkapják a 

szükséges odafordulást és törődést. 

 

VII. FEJEZET 

 

Az egészséges táplálkozás elterjesztése, fogyasztóvédelmi feladatok 

 

A nemzeti Egészségfejlesztési Intézet meghatározása szerint az egészséges nemzet jövője 

érdekében a gyerekeket egészséges táplálkozásra kell nevelni. Az egészséges táplálkozásra 

nevelés feladata egyre nagyobb mértékben a közétkeztetésre nehezedik, hiszen a gyerekek 

nagy része már életük korai szakaszában is a napi ötszöri étkezésből három alkalommal 

intézményi étkeztetésben részesül.   

 

Az évek múlásával az iskolában ebédelők száma csökken, míg az általános iskolásoknál még 

62%, addig a középiskolában már csak 21%. Ez persze nem azt jelenti, hogy a fiatalok otthon 

ebédelnek, hanem azt, hogy egyáltalán nem ebédelnek, vagy a büfében szendvicset 

vásárolnak maguknak kólával. Ez lehet, hogy látványban csábítóbb, de nem egészséges. 

A világ számos országában, így nálunk is a táplálkozással is összefüggő betegségeknek 

jelentős szerepe van a lakosság egészségi állapotának, valamint az ebből következő 

halálozásnak az alakulásában. Magyarországon az összes halálozás fele keringési, negyede 

daganatos betegségekből származik. A magyar férfilakosság kétharmada, a nők fele elhízott.  

Ehhez a betegséghez két-háromszor gyakrabban társul a hipertónia, a cukorbetegség, a 

zsíranyagcsere zavara.  

Az okok a magyar lakosság helytelen táplálkozásában keresendők: túlzott energia-, zsír-, állati 

zsír-, koleszterin- és só-bevitel, valamint elégtelen rost bevitel, elégtelen zöldség-, főzelék-, 

gyümölcsfogyasztás.  

 

Az egészséges táplálkozásnak a családban kell kezdődnie. Ha ott nem alakul ki, akkor az 

iskola már sokkal nehezebb feladatot vállal magára az egészségfejlesztésnek eme területén. 

Megrögzült szokásokon csak erős ráhatással lehet változtatni.  

Iskolánkban a diákok többsége külső tényezőkből ítélve nem küzd az elhízással. Ugyanakkor 

az osztályfőnökök felmérései, tapasztalatai azt mutatják, hogy nem étkeznek rendszeresen, 

nem esznek minden nap meleg ételt, a kóla, hamburger a divatos a gyümölcs és zöldségfélék 

helyett. Emiatt az iskolai ebédlő sokszor kong az ürességtől, a büfé előtt viszont sorban állást 

tapasztalunk.  

A pedagógusok motivációja nem elégséges, vagy más a probléma? 

 



Diákjaink többsége vidéki, bejáró, és sokan az otthoni étkezést választják a menza helyett. Ez 

időben sajnos későre tehető, késő délutánra érnek haza diákjaink, és akkorra eléheznek. 

Ajánlott lenne a menzán való étkezés, de ezt sokan még akkor is megtagadják, ha fizetniük 

sem kellene érte. Sajnos a gyerekek követik a divatot. A menzai étkezés nem divatos dolog, 

pedig főtt ételre minden szervezetnek szüksége lenne.  

 

Mit tehetünk? 

Az iskolai konyha ételeit reklámoznunk kellene, hiszen ott az előírásoknak megfelelően, 

hetente többszöri főzelékkel, gyümölccsel várják a diákokat. A diákönkormányzat 

bevonásával tantestületünk az egészségnevelés érdekében erre tesz kísérletet.  

Akik mégis az otthoni étkezést választják, azoknak pedig biológia, osztályfőnöki órákon kell 

tájékoztatást nyújtani a helyes táplálkozási szokásokról. Az ajánlások a szakemberek szerint 

10 pontban foglalhatók össze: 

 

1. Táplálkozzunk változatosan! 

2. Kerüljük a túlzott zsírfogyasztást! 

3. Kerüljük a túlzott sózást!  

4. Kerüljük a cukrok és édességek túlzott élvezetét! 

5. Igyunk naponta fél liter tejet! 

6. Naponta többször, rendszeresen együnk gyümölcsöt, zöldség- és főzelékfélét! 

7. Együnk gyakran barna kenyeret! 

8. Egyszerre keveset együnk, de étkezzünk gyakran, 4-5-ször naponta! 

9. A legjobb ital a víz, alkoholt csak ritkán és keveset igyunk! 

 

A fenti ajánlások az útmutatók a helyes táplálkozás kialakításában.  

A büfé kínálatának bővítését kívánjuk elérni leginkább gyümölccsel, ásványvízzel, 

tejtermékekkel. A kólák, szénsavas üdítő italok, édességek esetében pedig a forgalmazott 

mennyiség csökkentését szeretnénk.  

 

A biológia órák feladata lesz, hogy a helytelen táplálkozás okozta betegségeket részletesen 

tárgyalja, és rádöbbentse a gyerekeket gondatlanságuk káros következményeire. 

 

Az iskolaorvos az általános vizsgálat során szaktanácsokkal látja el, esetleg szakorvoshoz 

utalja a helytelen táplálkozás miatt betegséggel küzdőket, az osztályközösségek számára 

pedig előadást tart a helyes étkezési arányokról.  

 

Egyes diákoknál, főként a lányoknál szinte beteges soványságnak vagyunk tanúi. Ők is 

iskolaorvosi segítséget igényelnek. Az állandó fogyókúra „szépségük, csinosságuk” 

megőrzése érdekében felőrli szervezetüket, és fogékonnyá teszi őket a betegségekre, 

leginkább járványok idején. 

 

Erről a témáról érdemes szót ejteni osztályfőnöki órákon vélemény-ütköztető beszélgetések 

formájában. 

 

Diáknapokon az egészséges táplálkozás népszerűsítésére zöldség-gyümölcs asztalt készítünk. 

Ez a figyelem-felhívás mindig eléri a célját, a diákok örömmel készítik. 

 

A tanulók tudatos fogyasztóvá alakítása hosszú, sokoldalú folyamat. Ennek során meg kell 

ismerni a fogyasztási javakat, szolgáltatásokat, azt is megtanulja, hogyan viselkedjen a piaci 



viszonyok között, hogyan legyen képes fogyasztói érdekeinek érvényesítésére a természeti 

erőforrások védelme mellett.  

A pedagógus feladata, hogy értékeket sajátíttasson el, készségeket, hozzáállást, értékrendet 

formáljon a fenntartható fogyasztás érdekében. 

 

A fogyasztás elemi meghatározója a család, ezért a fogyasztói szokások tekintetében az 

otthonról hozott hatások a legélénkebbek, ezért fontos a szülők bevonása is a nevelési 

folyamatba. 

 

Meg kell ismertetni a tanulókkal a piac, a marketing és a reklám szerepét, alkalmassá téve 

őket e területen való eligazodásra. Hangsúlyozni kell a minőség és a biztonság szerepét a 

fogyasztás során, valamint a gazdaságosságot és a takarékosságot. 

A fogyasztóvédelmi oktatás színterei az oktatásban: 

- matematika órákon: banki-, biztosítási vagy üzemanyag-fogyasztási számítások 

- fizika órákon: mérés, mértékegységek, mérőeszközök megismerése 

- földrajz órákon: eltérő fogyasztású területek megismerése 

- magyar órákon: reklámnyelv, feliratok megismerése, a reklám kommunikációs csapdái 

- biológia órákon: a génmódosított élelmiszerek ismertetése 

- kémia órákon: élelmiszerbiztonság, élelmiszeradalékok, vegyszermaradványok 

megismerése 

 

A tanórai foglalkozásokon túl felkelthetjük a diákok érdeklődését a témáról azzal is, hogy 

interjúkat készíttetünk velük az emberek vásárlási szokásairól, beszélgetést az eladókkal, 

figyeltethetjük velük a reklámokat, és osztályfőnöki órán véleményeiket ütköztethetik.  

 

A felsorolt lehetőségek jó alkalmak arra, hogy tudatos fogyasztóvá neveljük tanítványainkat. 

 

 

VIII. FEJEZET 

 

Az aktív testmozgás elterjesztése 

 

A Közoktatási törvény módosítása során megteremtődtek a feltételek a mindennapi 

egészségfejlesztő testmozgáshoz. 

Az egészségfejlesztő iskolai testmozgás célja a gyermekek egészséges testi-lelki fejlődésének 

az elősegítése a testmozgás eszközeivel, hiszen azt tapasztaljuk, hogy a modern kor az embert 

olyan életmódba kényszerítette, amely a fizikai képességek hanyatlásához vezethet, előidézve 

ezzel áttételesen a szellemi teljesítmény romlását is. Az iskolai testnevelés és a sport viszont 

sokban segítheti az ember egészséges fejlődését. 

 

Ezt figyelembe véve iskolánk minden nap lehetőséget biztosít a szakszerű testedzésre, és a 

gyógytestnevelésre utaltak foglalkozása is helyben, szakember vezetésével történik. 

 

Minden testnevelési órán megtörténik a keringési- és légző-rendszer megfelelő terhelése. Van 

gimnasztika, benne a biomechanikailag helyes testtartás kialakítását és fenntartását szolgáló 

gyakorlatanyag, és légzőtorna.  

A testnevelő tanárok betartják a gerinc- és ízületvédelem szabályait külön figyelemmel az 

izomerősítő gyakorlatok esetében. 

 



Nem szabad megfeledkeznünk arról sem, hogy minden testnevelés óra és egyéb testmozgási 

alkalom örömöt és sikerélményt kell hogy jelentsen még a nehézkesen mozgó tanulók 

számára is. Törekszünk arra, hogy a testnevelés és a sport személyiségfejlesztő hatásai 

érvényesüljenek. 

 

A mindennapi testmozgáson túl, amely tanórákon és sportkörökön valósul meg, a diáknapok 

keretén belül sportnapot szervezünk, melynek érdekessége, hogy a pedagógusok diákjaikkal 

együtt mozognak és versenyeznek.  

Az iskolai drogstratégiában megfogalmazottak szerint tervezünk egy 24 órás sportnapot is, 

ami a fizikai megterhelésen túl reméljük sok örömet is hoz diákjaink hétköznapjaiba. 

 

 

IX. FEJEZET 

 

Mentális betegségek megelőzése, lelki egészségvédelem 

 

A lelki egészség célja az, hogy önmagunkkal harmóniában éljünk, és így képessé váljunk arra, 

hogy helyesen tudjunk alkalmazkodni másokhoz is. Ha jó lelkiállapotban vagyunk, akkor 

pozitívan állunk a dolgokhoz, képesek vagyunk az élet kihívásainak megfelelni. Ezt igen 

nehéz elérni, mert mindennapi életünk tele van zavaró tényezőkkel. Ha magas az 

önértékelésünk, akkor könnyebben viseljük az élet megpróbáltatásait. Ha alacsony önértékelés 

jellemez bennünket, akkor úgy érezzük, hogy képtelenek vagyunk életünk irányítására. 

 

Mi is az a mentálhigiéné?  

A fogalom nemcsak a pszichiátriai betegség hiányát jelenti, hanem a személyes 

kibontakozáshoz szükséges lelki feltételek adottságát. Jelenléte egy társadalomban jelzi a 

minőségi élet iránti elkötelezettséget is.  

 

Mi a helyzet Magyarországon? 

 

A magyar rendszerváltozásnak sokkal nagyobb számban vannak vesztesei, mint nyertesei. A 

vesztesek számára az utóbbi 14 év eddigi kiszámítható, nyugodt életük összeomlását, lelki 

egészségük felborulását jelenti. Ez több területen megnyilvánulhat: családi kapcsolatok terén, 

a baráti kapcsolatok felbomlását is jelentheti, és nagyon sokszor együtt jár a 

munkanélküliséggel, a létbizonytalansággal. Visszakapaszkodni, újból egzisztenciát teremteni 

nagyon nehéz. Mindezek sok szenvedést okoznak, de nagy veszélyt jelentenek a társadalom 

stabilitására is. Az emberi kapcsolatok zavarai még mélyebben tükröződnek a házasságok 

stabilitásának hiányában. Magyarország sajnos a legnagyobb válási gyakoriságú országok 

közé tartozik. 

 

Az iskolai mentálhigiéné 

 

A társadalom elvárásként fogalmazza meg az iskola felé, hogy az intézménynek az oktatott 

gyermekek esetleges hátrányainak a korrekciójára is képesnek kell lennie. A kutatók 

elismerik, hogy az iskolai mentálhigiéné kulcsszemélyisége a pedagógus.  

Célja az egészségesség, a lelki egészség megőrzése, a pszichikai jólét fokozása, a lelki 

betegségek és problémák megelőzése, enyhébb magatartászavarok rendezése. 

 

Helyzetfelmérés az iskolában 

 



Az osztályfőnökök tapasztalatai azt mutatják, hogy a lelki egészség iskolánkban hagy maga 

után kívánnivalót. Magas az elvált szülők aránya, sokan munkanélküliek, sokan egyedül 

nevelik gyermekeiket a másik szülő halála miatt, és nem bevallottan, de több alkalommal 

kiderül, hogy a családban magas az alkoholfogyasztás mértéke. Mindez károsan befolyásolja 

gyerekeink lelki egészségét.  

A lelki problémák, pszichés zavarok a gyerekeknél lehetnek átmenetiek vagy tartósak. 

Átmeneti pszichés zavarokat okozhat a megterhelő élethelyzet (szülők válása, betegsége, 

esetleg halála) a nagyobb változások (pl. iskolaváltás). A tartós pszichés zavarokat tanulási 

vagy magatartási problémák okozzák. 

 

A magatartászavaros gyermek megszegi a szociális normákat, az iskolai szabályokat, nem 

tesz eleget a szülők elvárásainak. Viselkedése ellenséges, sokszor támadó, provokatív, 

társaival durva, érzelmi, hangulati zavarok jellemzik.  

 

A szorongásos zavarok sem ritkák gyerekkorban, még ha nem is mindig feltűnőek. Ez 

kifejeződhet testi tünetekben (fejfájás, szívdobogás, elpirulás, esetleg ájulás), pszichés 

tünetekben (feszültség, idegesség, nyugtalanság), de szociális téren is (a gyerek önállótlan, 

gyanakvó, félénk). 

 

Depresszió is előfordulhat iskolás korban, ha nem is nagy gyakorisággal. Ilyenkor a gyerekek 

szomorúak, lehangoltak, elvesztik érdeklődésüket, alvás- és étvágyzavarral küzdenek, 

öngyilkossági gondolatokat forgatnak a fejükben. Kialakulás összefüggésbe hozható pszichés, 

szociális stresszekkel, negatív eseményekkel.  

 

X. FEJEZET 

 

AIDS prevenció 

 

 Az Egészségügyi Világszervezet szerint a szerzett immundeficiencia szindróma, 

nálunk elterjedt nevén az AIDS, a „történelem eddigi legnagyobb közegészségügyi 

katasztrófája”, amiről tudomásunk van. Ugyanis ez a betegség végzetes kimenetelű, idáig sem 

védőoltást, sem gyógymódot nem sikerült találni ellene.  

 Az iskolák feladata az egészségnevelés kapcsán a betegségről való alapos 

tájékoztatása a diákságnak, és a szexuális nevelés erősítése.(biológia tanár, osztályfőnök, 

vendég előadók) 


