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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 Úr 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 tanuló teljes körű támogatást 

kap személyisége és képességei kibontakoztatásához. 
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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 

 

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 értékek 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, illetve ellenőrzi. 

• A kormánnyal és a hatóságokkal egyenes és krisztusi kapcsolatot tart fenn. 

• Etikus, világos és nyílt fejlesztési stratégiákat dolgoz ki. 

• Igazságos és következetes irányítási rendszert alkalmaz. 

• A szülői kapcsolatok terén őszinteséget, nyíltságot és igazságosságot képvisel. 

 

 

Az iskola dolgozóival kapcsolatos elvárásokat iskolánk Etikai kódexe tartalmazza, mely a 2. 

számú mellékletben található.
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Bevezető 

 

A középiskolák - köztük a debreceni EURO Baptista Két Tanítási Nyelvű Gimnázium, 

Szakgimnázium és Szakközépiskola - hosszú idő óta mással nem helyettesíthető, mások által el 

nem végezhető feladatokat látnak el azzal a céllal, hogy a náluk tanuló diákok alapos, biztos 

tudással, további ismeretek megszerzése iránti igénnyel, személyükben igazi, jól megalapozott 

emberi értékeket hordozva és képviselve folytathassák életútjukat. E célok eléréséért történik 

minden iskolánk falain belül is, ehhez keresünk társakat a szűkebb és tágabb környezetben, 

kérve együttműködésüket az egyén, a nemzet jelenéért és jövőjéért érzett közös 

elkötelezettséggel. 

 

Legyen e pedagógiai program a jelen biztos támpontja, de legyen nyitott az új befogadására! 

 

Az intézmény adatai, feladatellátási rendje  
 

Az intézmény neve: 

EURO Baptista Két Tanítási Nyelvű Gimnázium, Szakgimnázium és Szakközépiskola 

EURO Baptist Bilingual Secondary Grammar School, Technical Grammar School and 

Secondary Technical School 

Rövid neve: 

 EURO Baptista Gimnázium  

 EURO Baptist Secondary Grammar School  

Székhelye: 

4031 Debrecen, Angyalföld tér 7. 

Oktatási azonosítója: 100573 

Alapítás éve: 1996 

Alapító szerv: 

 EURO Gazdasági és Informatikai Szakképzési Alapítvány, 

4031 Debrecen, Angyalföld tér 7. 

Az intézmény fenntartója és székhelye: 

 Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy 

 1111 Budapest, Budafoki út 34/b 

Felügyeleti szerv: 

 Szakmai és törvényességi felügyelet a fenntartó, a fenntartói tevékenység 

 törvényességi ellenőrzését a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal látja el. 

Az intézmény jogállása: 

 önálló jogi személy 

Az intézmény típusa: 

 többcélú intézmény, közös igazgatású köznevelési intézmény 

 

Az intézmény alapfeladata:    

- gimnáziumi nevelés-oktatás, 

- szakgimnáziumi nevelés-oktatás, 

- szakközépiskolai nevelés-oktatás, 

- felnőttoktatás 

- a többi tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű tanulók iskolai 

nevelése-oktatása 

o mozgásszervi fogyatékos 

o érzékszervi fogyatékos 

 látássérült (vak, gyengénlátó) 
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 hallássérült (nagyothalló) 

o egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 

magatartásszabályozási zavarral) küzdő tanulók 

                     

Az intézmény munkarendje és az évfolyamok száma: 

 
Nappali rendszerű iskolai oktatás 

 

Gimnázium: 4 évfolyam és 5 évfolyam (két tanítási nyelvű) 

Szakgimnázium: 4 évfolyam, valamint 1 vagy 2 szakképzési évfolyam  

Szakközépiskola: 5 évfolyam (3 évfolyam, valamint 2 érettségi 

vizsgára felkészítő évfolyam) 

 

Esti munkarend 

 

Gimnázium: 4 évfolyam (felnőttoktatás) 

 

Nappali munkarend 

 

Gimnázium: 4 évfolyam (felnőttoktatás) 

 

Illetékességi, működési köre: Magyarország, kiemelten Hajdú-Bihar megye és Szabolcs-

Szatmár-Bereg megye  

 

Az intézmény jogállása és gazdálkodása: Önállóan működő és gazdálkodó intézmény 

 

 

Az intézmény képviseletére jogosultak:  

Fenntartói feladatkörében, a Baptista Szeretetszolgálat képviseletében Szenczy Sándor 

Elnök jár el.  

Az intézmény nevében általános képviseletre jogosult az intézményvezető.  

Őket távollétük esetén a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott helyettes 

képviseli. 

 

Az Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben az intézmény, illetve a Baptista 

Szeretetszolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatának előírásai az irányadók.  

 

 

Az oktató nevelő munka végzéséhez szükséges helyiségek, eszközök jegyzéke az 1. 

számú mellékletben található. 

 

A Pedagógiai Program elérhető az intézmény honlapjáról, illetve megtalálható az 

igazgatói irodában. 
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Jogszabályi háttér 

 

Pedagógiai programunk az alábbi jogszabályokban foglaltakat szem előtt tartva készült. 

 

 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (Nkt.) 

 2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről 

 51/2012. (XII.21.) EMMI rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának 

rendjéről 

 110/2012. (VI.4.) Kormányrendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és 

alkalmazásáról 

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

köznevelési intézmények névhasználatáról 

 4/2013. (I.11.) EMMI rendelet a két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelvének 

kiadásáról 

 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, 

a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről 

 100/1997. (VI.) Kormányrendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzat kiadásáról 

 40/2002. (V.24.) OM rendelet az érettségi vizsga részletes követelményeiről 
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1. Az iskola nevelési programja 

 

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

Iskolánk nevelő-oktató munkáját a demokrácia értékei, a nemzeti értékek, az európai humanista 

értékrend hatja át, valamint kiemelt figyelmet fordítunk az emberiség előtt álló közös 

problémákra és a különböző kultúrák iránti nyitottságra. 

 

Munkánkat a demokrácia értékei hatják át, mert:  

- egyrészt, demokrácia értékrendjére építve olyan demokratikus magatartás alapjait 

rakjuk le, illetve olyan demokratikus magatartásra készítjük fel tanulóinkat, 

amelyben az egyén és a köz érdekei egyaránt megfelelő szerephez jutna,  

- másrészt, mert a minden ember számára nélkülözhetetlen általános műveltségnek 

azokat a szilárd alapjait sajátíttatjuk el, amelyekre biztonságosan építheti ismereteit 

a későbbiekben valamennyi tanulónk. 

 

Nevelő-oktató munkánk a közös nemzeti értékeket szolgálja, mert fontos szerepet szán a 

hagyományoknak, valamint a nemzeti azonosságtudat fejlesztéséhez, beleértve az ország 

nemzetiségeihez, etnikumaihoz tartozók azonosságtudatának ápolását, kibontakoztatását. 

Európai, humanista értékrendre építettük nevelési-oktatási programunkat, mert azokra a 

tartalmakra összpontosítunk, amelyek az Európához való tartozásunkat erősítik. 

Nagy figyelmet fordítottunk a program összeállítása során az emberiség előtt álló közös 

problémákra. Az egész világot átfogó kérdésekre vonatkozóan hangsúlyozzuk:  

- az egyén és az állam felelősségét,  

- a társadalmak lehetőségeit, feladatait a probléma megoldásában,  

- a Földet, az emberiséget, az egyes közösségeket fenyegető veszélyek 

csökkentésében. 

 

Kiemelt jelentőséggel bír programunkban a más népek, kultúrák iránti nyitottság, megértés. 

Más népek hagyományainak, kultúrájának, szokásainak, életmódjának megismerésére, 

megbecsülésére neveljük tanítványainkat. 

Meg kell ismertetnünk gimnáziumi tanulóinkat a Biblia igazságaival, az egyháztörténet máig 

érvényes tanításaival, erkölcstani példákkal, hogy helyes értékrendet kialakítva helyes 

világképük és világnézetük legyen. 

Fontos az Isten- és emberszeretet kialakítása: Istenhez és embertársakhoz való kapcsolatok 

harmonikussá tétele, figyelembe véve a Tízparancsolat tanításait; az emberi hivatás elkötelezett 

vállalása a családban, az egyházban és a hazában. 

Nagy hangsúlyt kell helyeznünk az erkölcsi nevelésre, melynek legfontosabb eleme a 

példaadás. 

A nevelés a nevelő és a tanuló személyes kapcsolata, amelynek során a tanuló személyisége 

fejlődik, teljesebbé válik. A nevelő magatartása, erkölcsisége minta a gyermek előtt. Tudatos 

jellemformálás, amely során egy belső igény kialakítása a tanulókban arra, hogy önmagukkal 

szemben igényes, környezetükkel szemben megértő, de annak negatív hatásait nem befogadó 

emberek legyenek. 

Az iskola, a család és a gyülekezet felelőssége közös a nevelésben. Az osztályfőnöknek fel kell 

ismerni a családi nevelés hiányosságaiból eredő hátrányokat, segítenie kell azok csökkentését. 

Nevelési céljaink eléréséhez együttműködik a szülői házzal és a gyülekezettel. 
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Nevelő-oktató munkánk célja, hogy: 

- érvényesítse a humánus értékékeket 

- közvetítse az egyetemes és nemzeti kultúra alapértékeit,  

- testileg és lelkileg egészséges, az emberi kapcsolatokban igényes felnőtteket 

neveljen, 

- demokratikus elveket követő állampolgárokat neveljen, akik képesek a nyitott 

társadalomban és a demokratikus államban való életre,  

- csökkentse a tanulási kudarcok mértékét és biztosítsa az iskola eredményes 

befejezését, 

- tekintsék a diákok sajátjuknak a nemzeti és az egyetemes emberi értékeket és követő 

magatartás mintákat, 

- váljanak nyitottá a diákok különböző kultúrák iránt, 

- váljanak alkalmassá a tanulók: 

= az önálló, felelős döntéseken alapuló, elsősorban a szakmai területen 

folyamatosan fejlődő, megújuló alkotó munkára, 

= a termelési, szolgáltatási és más társadalmi értékteremtési folyamatok alakítására,  

= a munkaerőpiac elvárásainak teljesítésére,  

= a felsőfokú tanulmányok megkezdésére, 

- alakuljon ki a tanulókban az igény és a képesség az ismeretek önálló megszerzésére, 

azok összefüggéseinek fölismerésére, értelmezésére, hasznosítására, 

- alakuljon ki a tanulókban az egészség, az emberi környezet és a természet 

megóvására irányuló felelősségérzet, 

- sajátítsák el a tanulók a nemzeti és az egyetemes emberi értékeket és követendő 

magatartás mintákat, 

- fejlődjék fogalmi gondolkodásuk, problémamegoldó képességük, anyanyelvi és 

idegen nyelvi kommunikációs tudásuk, informatikai tudásuk. 

Nevelő-oktató munkánk feladata, hogy: 

- építse tovább, szélesítse ki és mélyítse el az általános iskolai tantárgyi 

követelményeket, 

- a nevelés, a képességek fejlesztése, a közismereti oktatás szerves egységet alkosson, 

- a nevelés és oktatás rendjébe épüljenek be azok a fejlesztő célú problémakezelési 

módok és képzési tartalmak, amelyek: 

= a magyar társadalom demokratikus létformájából,  

= Magyarország jövendő európai integrációs folyamatából, 

= a közép- és felsőfokú iskolázás kiterjedéséből,  

= az egész életen át tartó tanulás igényéből adódnak, 

- fejlődjék a társakkal való együttműködő, egyenrangú és szolidáris viszony, 

- teremtsük meg a közösségi és az egyéni érdekek egyensúlyát, 

- neveljük a tanulókat logikus összefüggésben, rendszerben való gondolkodásra, 

- a személyiségfejlesztésben kapjon kiemelt szerepet az önismeret fejlesztése, a 

kezdeményező és vállalkozó készségek kialakítása, a felelős társadalmi magatartás 

kialakítása, az állampolgári szerepre történő felkészítés, 

- nevelési-oktatási rendszerének követelményei igazodjanak a tanulók adottságaihoz, 

fejlettségéhez, 

- biztosítsa az eltérő adottságú és motivációjú tanulók számára az ismeretek 

bővülésének, a képességek és a készségek fejlődésének lehetőségét. 

 

Nevelő-oktató munkánk eszköz-eljárásrendszere 

A nevelési módszerek komplex rendszerét alkalmazzuk annak érdekében, hogy tanulóinkat 

pozitív tevékenységre késztessük, valamint kiküszöböljük a negatív hatásokat. 
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Pedagógiai munkánkban alkalmazásra kerülő módszerek, eljárások főbb csoportjait: 

- A meggyőzés, a felvilágosítás, a tudatosítás módszerei (pl.: beszélgetés, vita, példa-

példakép). 

- A tevékenység megszervezésének módszerei (pl.: követelés, megbízás, ellenőrzés, 

értékelés, gyakorlás). 

- A magatartásra ható módszerek között az ösztönző (pl.: bíztatás, elismerés, dicséret, 

kitüntetés, osztályozás stb.) és a kényszerítő (pl.: felszólítás, parancs, büntetés) 

eljárások. 

Ezek részletes szabályait a házirend tartalmazza. 

Céljaink megvalósításának lényeges eleme iskolánk tanulóinak integrált oktatása. 

 

Fontos alapelvünk az átjárhatóság és az egymásra épülés. Ezt a lehetőséget biztosítjuk azoknak 

a tanulóknak, akik megszakították középiskolai tanulmányaikat vagy már nem vehetnek részt 

nappali tagozatos képzésben vagy intézményt váltanak. Ők tanulmányaikat nappali munkarend 

szerint vagy a felnőttoktatás keretein belül folytathatják. 

 

Az egyes képzési formákat úgy állítottuk össze, hogy iskolán belül legyen lehetőség arra, hogy 

tanulóink magasabb végzettséget szerezhessenek. Ezzel kívánunk a később pályát módosítani 

kívánók, a magasabb életkorban nagyobb feladatokat vállalók, a fokozatosságra törekvők vagy 

a lehetőségeiket és szükségleteiket később felismerők számára esélyt adni. 

 

1.2 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 

 

Iskolánk pedagógiai programját a NAT-ban leírt és képviselt értékekre, valamint a helyi 

sajátosságokból adódó hagyományokra, szükségletekre építettük. 

Ezért pedagógiai feladatainkat az alábbiakban határoztuk meg: 

- a NAT-ban és a kerettantervben leírt egységes, alapvető tartalmak átadása, 

elsajátíttatása, 

- valamint az ezekre épülő differenciálás. 

 

E két feladatunk azt a célt szolgálja, hogy tanulóink 

- különböző szintű adottságaikkal, 

- eltérő mértékű fejlődésükkel, 

- az iskolai és az iskolán kívüli tanulásukkal, 

- egyéb (érdeklődési körüket érintő) tevékenységükkel, 

- szervezett ismeretközvetítéssel, 

- spontán tapasztalataikkal összhangban minél teljesebben bontakoztathassák ki 

személyiségüket. 

 

Az eredményes tanulás segítésének elvei 

— folyamatos, egyénhez igazodó fejlesztés, a tudás bővítése, megszilárdítása az iskolázás 

különböző szakaszaiban; 

— az eredményes szocializáció akadályainak felismerése és kezelése pedagógiai eszközökkel; 

— a tanuló tanulási nehézségeinek feltárása, problémái megoldásának segítése az iskolai 

nevelés-oktatás egész folyamatában és annak valamennyi területén; 

— a tanulást érintő lemaradás, illetve a tanulói leszakadás megakadályozásának érdekében a 

tanuló személyiségének, szociokulturális hátterének megismerése, a tanulás eredményességét 

növelő pedagógiai módszerek alkalmazása; 
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— a tanuló önmagához és másokhoz viszonyított kiemelkedő teljesítményeinek, 

tehetségjegyeinek feltárása, fejlesztése a tanórákon, más iskolai foglalkozásokon, és e 

tevékenység támogatása az iskolán kívül is; 

— motiváló és hatékony tanulásszervezési eljárások alkalmazása, akár játékok segítségével; 

— egységes alapokon nyugvó tanulási követelmények, ellenőrzési-értékelési eljárások 

alkalmazása; 

— a sajátos nevelési igényű, akadályozott, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdők 

elfogadása, beilleszkedésük feltételeinek kölcsönös alkalmazkodáson alapuló megteremtése, a 

képességprofilhoz viszonyított haladás elismerése, a tanulásban meghatározó képességeik 

feltárása és fejlesztése. 

 

A különböző ismeretek elsajátítása során törekszünk a tanulók értelmi, önálló ismeretszerzési, 

kommunikációs, egészséges és kulturált életmód iránti, cselekvési motívumainak, 

képességeinek a kialakításához, fejlesztéséhez. 

 

Képzésünk tartalma az emberre, a társadalomra, a művészetekre, a természetre, a 

tudományokra, a technikára vonatkozó kultúra alapvető eredményeit foglalja magában, a 

tanulók életkori fejlettségi szintjéhez méretezett kiválasztással, elrendezéssel. 

 

A tananyag felhasználása, összefüggéseinek feltárása megalapozza a tanulók műveltségét, 

világszemléletük, világképük formálódását, társas kapcsolatát, eligazodásukat saját testükön, 

lelki világukban, tájékozódásukat szűkebb és tágabb környezetükben. 

 

A helyi tanterveket is magába foglaló pedagógiai programunk összeállításánál elsődleges 

szempont volt a tanulók képességeinek fejlődéséhez szükséges olyan követelmények 

meghatározása, amely ösztönzi a személyiségfejlesztő oktatást. 

 

Éppen ezért nevelési programunk összeállításánál az alábbi feladatoknak adtunk prioritást: 

az iskola pedagógiai programja, nevelési, tanítási-tanulási folyamata adjon teret: 

- a színes, sokoldalú iskolai életnek, tanulásnak, játéknak, munkának, 

- fejlessze a tanulók önismeretét, együttműködési készségüket, eddze akaratukat, 

- járuljon hozzá életmódjuk, motívumaik, szokásaik, az értékkel történő azonosulásuk 

fokozatos kialakításához, meggyökereztetéséhez. 

 

A helyi tanterveket is magába foglaló pedagógiai programunk alapja egy olyan közös 

gondolkodást kíván az iskolafenntartó és iskolahasználó részéről, amelyben a tanulók 

tudásának, képességeinek, egész személyiségének fejlődése, fejlesztése áll a középpontban, 

figyelembe véve, hogy az oktatás-nevelés színtere nemcsak az iskola, hanem a társadalmi élet 

és a tevékenység számos egyéb fóruma is. 

 

A személyiség fejlődés szempontjából a serdülő- és ifjúkort leginkább azokkal a feladatokkal 

jellemezhetjük, amelyeket megoldva juthatnak el oda a fiatalok, hogy el tudjanak igazodni a 

világ dolgaiban, kiegyensúlyozottak, döntésképesek legyenek, a társadalom lényeges 

folyamataiban teljes értékű emberként legyenek képesek bekapcsolódni. 

Ezek a következők: 

- A felnőttekkel való korábbi, gyermeki függő viszony átalakítása az egyenrangúság 

elve alapján. 

- Az iskolai stresszhelyzetek kezelése, a beilleszkedés. 

- A személyiségfejlődési, érési folyamat (nemi érés, identitás) kezelése. 

- Kapcsolat- és kommunikáció készség fejlesztése. 
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- Személyiségi készségek fejlesztése: expresszivitásfejlesztés, érzékenység- és 

empátianövelés, kreativitásfejlesztés. 

- Helyes énkép kialakításában segítség nyújtása.  

- Pályaorientáció, pályaválasztási döntés előkészítése.  

- Egyéni értékrendszeren alapuló állampolgári- és közéleti szerep kialakítása, a 

magánélet és a közélet összhangjának biztosítása. 

 

Ezek a képességek kialakíthatók a tanórai tevékenységek és az egyéb foglalkozások során. A 

legalkalmasabb az osztályfőnöki, a nyelvi-kommunikációs, testnevelés óra. 

Nagyon fontos a pedagógus és a diák közötti jó kapcsolat, egymás tisztelete és a kölcsönös 

bizalom. 

 

Az iskola feladata továbbá a zavarfelismerés és a megfelelő szakemberrel történő 

kommunikáció. Állandósult magatartásproblémák, teljesítményzavarok, családi problémák 

esetén segítséget nyújthat a pszichológus, a családgondozó, az orvos, a gyámügyi illetékes vagy 

a jogász. 

 

1.3 Az egészségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 

 

A teljes körű egészségfejlesztési program az iskola közössége életminőségének, életfeltételeinek 

javítását szolgáló, az intézményi közösséghez tartozók közös akaratát összegző cselekvési program, 

melynek közvetlen és közvetett célja az életminőség, ezen keresztül az egészségi állapot javítása, olyan 

új közösségi problémakezelési módszer, amely az érintettek aktív részvételére épít. 

A teljes körű iskolai egészségfejlesztés az alábbi négy egészségfejlesztési alapfeladat rendszeres 

végzését jelenti - minden tanulóval, a nevelőtestület és a szülők bevonásával, a nevelési-oktatási 

intézmény partneri kapcsolati hálóban szereplő kliensek ésszerű bevonásával: 

 egészséges táplálkozás megvalósítása (lehetőleg a helyi termelés, helyi fogyasztás 

összekapcsolásával); 

 mindennapi testnevelés/testedzés minden gyermeknek (ennek részeként sok más szakmai 

elvárás közt jól végzett tartásjavító torna, relaxáció és tánc is); 

 a gyermekek érett személyiséggé válásának elősegítése személyközpontú pedagógiai 

módszerekkel és a művészetek személyiségfejlesztő hatékonyságú alkalmazásával (ének, tánc, 

rajz, mesemondás, népi játékok és népi rítusjátékok stb.); 

 számos egyéb téma között környezeti, médiatudatossági, fogyasztóvédelmi, balesetvédelmi és 

családi életre nevelést is magában foglaló egészségfejlesztési (modulszerű) tananyag 

hatékony (= bensővé váló) oktatása. 

Az egészségfejlesztési ismeretek témakörei az iskolában: 

 Az egészség fogalma. 

 A krónikus beteg egészsége. 

 Az egyén és az őt körülvevő közösség egészsége: felelősségünk. 

 A környezet egészsége. 

 Az egészséget befolyásoló tényezők. 

 Szájhigiénia. 

 A jó egészségi állapot megőrzése. 

 A betegség fogalma. 

 Megelőzhető betegségek. 

 A táplálkozás és az egészség, betegség kapcsolata. 

 Az egészséges táplálkozás - helyi termelés, helyi fogyasztás összekapcsolása. 

 Lelki eredetű táplálkozási zavarok. 

 A beteg ember táplálásának sajátosságai. 
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 A testmozgás és az egészség, betegség kapcsolata. 

 Az egészséghez szükséges testmozgás. 

 A szervezet fejlődése testmozgással és annak hiányában. 

 A felnőtt szervezet működése testmozgással és annak hiányában. 

 Gerincvédelem, gerinckímélet. 

 Balesetek, baleset-megelőzés. 

 A lelki egészség. 

 Önismeret, önértékelés, a másikat tiszteletben tartó kommunikáció módjai, ennek szerepe 

a másik önértékelésének segítésében. 

 A két agyfélteke harmonikus fejlődése. 

 Az érett, autonóm személyiség jellemzői. 

 A társas kapcsolatok. 

 A nő szerepei. 

 A férfi szerepei. 

 A társadalom élete, a társadalmi együttélés normái, illem és etika, erkölcs. 

 A családi élet - kapcsolat a család tagjai között; közös tevékenységek. 

 A gyermekáldás. 

 A várandósság alatti hatások a gyermek fejlődésére. 

 A gyermek fejlődését elősegítő viszonyulás a gyermekhez - családban, iskolában. 

 A szenvedélybetegségek és megelőzésük (dohányzás, alkohol- és drogfogyasztás, játék-

szenvedély, internet- és tv-függés). 

 Művészeti és sporttevékenységek lelki egészséget, egészséges személyiségfejlődést és 

tanulási eredményességet elősegítő hatásai. 

 A média egészséget meghatározó szerepe. 

 Médiatudatosság, a médiafogyasztás egészségvédő módja. 

 Fogyasztóvédelem. 

 Az idő és az egészség, bioritmus, időbeosztás. 

 Tartós egészségkárosodással élő társakkal együttélés, a segítségre szorulók segítése. 

 Iskola-egészségügy igénybevétele. 

 Az egészségügyi ellátórendszer többi elemének igénybevétele. 

 Otthoni betegápolás. 

 

A teljes körű iskolai egészségfejlesztés az alábbi részterületeken jelentkező hatások révén 

eredményezi a hatékonyság növekedését (indikátor-tényezők): 

 a tanulási eredményesség javítása; 

 az iskolai lemorzsolódás csökkenése; 

 a társadalmi befogadás és esélyegyenlőség elősegítése; 

 a dohányzás, az alkoholfogyasztás, a kábítószer-fogyasztás és egyéb szenvedélyek 

elsődleges megelőzése; 

 bűnmegelőzés; 

 a társadalmi kapcsolatok javulása a kortársakkal, szülőkkel, pedagógusokkal; 

 az önismeret és önbizalom javulása; 

 az alkalmazkodó készség, a stressz kezelés, a problémamegoldás javulása; 

 érett, autonóm személyiség kialakulása; 

 a krónikus, nem fertőző megbetegedések (lelki betegségek, szív-érrendszeri, 

mozgásszervi és daganatos betegségek) elsődleges megelőzése; 

 a társadalmi tőke növelése.  
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Az elsősegély nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos iskolai tevékenység  
 

Az iskolai balesetek számának utóbbi időben való növekedése, valamint a szakszerű ellátása a 

sérülteknek, megkívánja, hogy az iskolai oktatásban nagyobb hangsúlyt kapjon az 

elsősegélynyújtás. Lehetőség van egészségtan-, osztályfőnöki-, biológia-, órákon, szakkörökön 

az ismeretek elsajátítására. 

 

Jó alkalmat teremtenek az iskolai egészségnapok nagyszámú tanulócsoport előtti szemléltető 

elsősegélynyújtó ismeretanyag bemutatására. 

 

Minden osztály számára fontos, hogy az iskola megfelelő számú elsősegélynyújtó ládával 

rendelkezzen, melyet nemcsak a mindennapok, de a kirándulások, és egyéb rendezvények 

alkalmával is tudnak használni. 

 

1. 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. 

 

2. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos kiemelt feladatok:  

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

jártasságokkal rendelkezzenek elsősegély-nyújtási alapismeretek területén; 

– a tanulóknak bemutatjuk és gyakoroltatjuk velük elsősegélynyújtás alapismereteit;  

– a tanulók az életkoruknak megfelelő szinten - tanórai és az egyéb foglalkozások 

keretében – foglalkoznak az elsősegélynyújtással kapcsolatos legfontosabb 

alapismeretekkel.  

 

3. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos feladatok 

megvalósításának elősegítése érdekében: 

– tanulóink bekapcsolódhatnak az elsősegély-nyújtással kapcsolatos iskolán kívüli 

vetélkedőkbe; 

– támogatjuk a pedagógusok elsősegély-nyújtási ismeretekkel foglalkozó 

továbbképzésekre való jelentkezését. 

 

4. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítását elsősorban a következő 

tevékenységformák szolgálják: 

– a helyi tantervben szereplő tantárgyak tananyagaihoz kapcsolódó alábbi ismeretek:  

 

TANTÁRGY ELSŐSEGÉLY–NYÚJTÁSI ALAPISMERETEK 

Biológia - rovarcsípések 

- légúti akadály 

- artériás és ütőeres vérzés 

- komplex újraélesztés 

Kémia - mérgezések 

- vegyszer okozta sérülések 

- savmarás 
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- égési sérülések 

- forrázás 

- szénmonoxid mérgezés 

Fizika - égési sérülések 

- forrázás 

Testnevelés - magasból esés 

 

– az osztályfőnöki órák tanóráin feldolgozott elsősegély-nyújtási ismeretek: teendők 

közlekedési baleset esetén, segítségnyújtás baleseteknél; a mentőszolgálat felépítése és 

működése; a mentők hívásának helyes módja; valamint az iskolai egészségügyi 

szolgálat (iskolaorvos, védőnő) segítségének igénybe vétele egy-egy osztályfőnöki óra 

megtartásában az elsősegély-nyújtási alapismeretekkel kapcsolatosan.  

 

5. Az egészségnevelést szolgáló egyéb foglalkozások: 

– évente egy egészségvédelemmel, helyes táplálkozással, elsősegélynyújtással foglalkozó 

projektnap (témanap) szervezése a tanulók számára. 

 

 

1.4 A közösségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 

 

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

kialakítja, megteremti. Iskolánkban a közösségfejlesztés fő területei: 

- a tanórák (szaktárgyi órák, osztályfőnöki órák), 

- egyéb foglalkozások (iskolai rendezvények: szalagtűző, ballagás, nyílt nap, 

karácsonyi ünnepség, diáknapok, kirándulás, szakkörök stb.) 

- diákszervezeti munka, 

- szabadidős tevékenységek. 

 

Mind a négy terület sajátos foglalkoztatási formát követel, mások az egyes területek feladatai, 

céljai, abban azonban megegyeznek, hogy valamennyien tevékenyen hozzájárulnak: 

- az egyén (tanuló) közösségi magatartásának kialakításához, 

- véleményalkotó, véleménynyilvánító képességének fejlődéséhez, 

- a közösségi szokások, normák elfogadásához (etikai értékrend), 

- a másság elfogadásához, 

- az együtt érző magatartás kialakításához, 

- a harmonikus embertársi kapcsolatok fejlesztéséhez. 

Éppen azért, mert valamennyi terület feladata azonos és mivel az iskola nem differenciáltan, 

egymástól függetlenül, egymás mellett fejleszti a tanulók személyiségét, hanem közösen, 

egymást erősítve a tanulók egyéni képességeit, beállítódását figyelembe véve kiemelten fontos, 

hogy megjelöljük azokat a legfontosabb közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatokat, 

amelyeket az iskola valamennyi dolgozójának figyelembe kell vennie mindennapi munkája 

során. Külön ki kell emelni, hogy a közösségfejlesztés során nemcsak a pedagógusoknak van 

feladatuk, hanem az iskolában foglalkoztatott valamennyi dolgozónak, sőt az iskolát segítő 

szervezetek vezetőinek is, hiszen megjelenésével, viselkedésével, beszédstílusával, társas 

kapcsolatával az intézmény valamennyi dolgozója példaként áll a diákok előtt. 

 

A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladataink a következők: 

Törekedjünk arra, hogy minden tanuló: 

- ismerje meg a társas együttélés alapvető szabályait, amelyek a közösségben való 

harmonikus kapcsolatok kialakításához elengedhetetlenek, 
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- ismerje meg népünk kulturális örökségének jellemző sajátosságait, nemzeti 

kultúránk nagy múltú értékeit, 

- sajátítsa el azokat az ismereteket és gyakorolja azokat az egyéni és közösségi 

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

megismeréséhez, megbecsüléséhez, az ezekkel való azonosuláshoz vezetnek, 

- legyen nyitott, megértő a különböző szokások, életmódok, kultúrák, vallások, a 

másság iránt, becsülje meg ezeket, 

- valamilyen módon közvetlenül is vállaljon részt a nemzetközi kapcsolatok 

ápolásában, 

- váljon érzékennyé környezete állapota iránt,  

- kapcsolódjon be közvetlen környezetének értékeinek megőrzésébe, gyarapításába, 

- életmódjában a természet tisztelete, a felelősség, a környezeti károk megelőzésére 

törekvés váljon meghatározóvá, 

- szerezzen személyes tapasztalatokat az együttműködés, a környezeti konfliktusok 

közös kezelése és megoldása terén, 

- legyen képes az új audiovizuális környezetet megérteni és azt szelektíven használni, 

- tudjon társaikkal és a felnőttekkel is adott témáról, anyanyelvén szabatosan 

kommunikálni, 

- az önálló, felnőtt életében képes legyen életmódjára vonatkozóan helyes döntéseket 

hozni, egészséges életvitelt kialakítani, 

- ismerje meg a környezet leggyakoribb, egészséget, testi épséget veszélyeztető 

tényezőit és ezek elkerülésének módjait, 

- kapjon kellő mélységű támogatást a káros függőségekhez vezető szokások 

kialakulásának megelőzéséhez, 

- tanuljon meg tanulni, 

- tudja, hogy életpályája során többször pályamódosításra kényszerülhet, 

- legyen képes önellenőrzésre, egymás segítésére és segítő szándékú ellenőrzésére, 

- tevékenysége erősítse a közösséghez való kötődést! 

 

A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatokat az egyes tanárok az alábbi módon segítik: 

- segítse a tanulók kezdeményezéseit, 

- járuljon hozzá a közvetlen tapasztalatszerzéshez, 

- a közvetlen tapasztalatszerzés segítse elő a harmonikus kapcsolat kialakítását a 

természeti és társadalmi környezettel, 

- biztosítson elegendő lehetőséget a közösségi cselekvések kialakításának, 

fejlesztésének segítésére, 

- alapozza meg a nemzettudatot, mélyítse el a nemzeti önismeretet, a hazaszeretetet, 

- ösztönözzön a szűkebb és tágabb környezet hagyományainak feltárására, ápolására, 

késztessen az ezekért végzett egyéni és közösségi tevékenységre, 

- tegye képessé a tanulót a környezet sajátosságainak, minőségi változásainak 

megismerésére és elemi szintű értékelésére, 

- a tanulási folyamat során alakuljon ki a tanulóban bátorító, vonzó jövőkép, amely 

elősegíti a környezeti harmónia létrejöttéhez szükséges életvitel, szokások 

kialakulását és a környezet iránti pozitív érzelmi viszonyulások erősödését, 

- alakítsa ki a tanulóban, hogy a környezet ismeretén és személyes felelősségen 

alapuló környezetkímélő magatartás egyéni és közösségi szinten egyaránt legyen a 

tanulók életvitelét meghatározó erkölcsi alapelv, 

- irányítsa a tanulót arra, hogy az önálló ismeretszerzés, véleményformálás és – 

kifejezés, a vélemények, érvek kifejtésének, értelmezésének megvédésének a 

képességei álljanak a kommunikációs kultúra középpontjában, 
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- fejlessze ki a tanulóban az új információs rendszerben való eligazodás, valamint 

annak kritikai módon való használatának képességét, 

- adjon ismereteket a betegségek, balesetek, sérülések elkerülésére, az egészség 

megőrzésére, 

- az oktató-nevelő munka személyi, tárgyi környezete segítse azoknak a pozitív 

beállítódásoknak, magatartásoknak és szokásoknak a kialakulását, amelyek a 

gyermekek, ifjak egészségi állapotát javítják, 

- fejlessze a beteg, sérült és fogyatékos embertársak iránti elfogadó és segítőkész 

magatartást, 

- fordítson figyelmet a szexuális kultúra, magatartás kérdéseire, fordítson figyelmet a 

családi életre, a felelős, örömteli párkapcsolatokra történő felkészítésre, 

- a tanulási folyamat során kapjon átfogó képet a munka világáról, 

- a tanulási folyamat során alkalmazott változatos munkaformák erősítsék az együvé 

tartozás és az egymásért való felelősség érzését! 

 

Az iskolai hagyományok őrzése és ápolása 

Iskolai hagyományaink őrzése, ápolása és továbbfejlesztése szervesen illeszkedik nevelési 

elgondolásainkba. A hagyományok ápolásának alapvető célja, hogy diákjaink ne csak 

racionálisan, hanem érzelmileg is kötődjenek iskolánkhoz. A hagyományok őrzése egy sajátos, 

speciális arculatot biztosít az iskolának, s segít megkülönböztetni intézményünket a többi, 

hasonló képzést nyújtó iskolától. Színesíti a diákéletet, s tovább bővíti a tanórán kívüli 

foglalkozási lehetőségeket. 

 

A településen élő nemzetiség kultúrájának megismertetése 

A nemzeti, etnikai kisebbségséghez nem tartozó tanulók részére iskolánk alapvetően integrált 

oktatást biztosít. A tantárgyi keretek között megjelenő kisebbségi kultúrák megismerése – úgy 

a képzőművészet, mint a zenei világ, a népviselet és az életmód tekintetében – nem 

elkülönítetten, hanem az egyes évfolyamok tantervi követelményeibe beépítve, az egyes 

témakörök részterületeiként jelenik meg.  

 

A Debrecenben élő nemzeti, etnikai kisebbségek kultúrájának megismerését az alábbi 

tevékenységek szolgálják: 

 

- tanórák,  

- osztályfőnöki órák,  

- egyéb tevékenységek, úgymint:  

- színház- és múzeumlátogatás,  

- hangverseny látogatás. 

 

A tanórákon és a tanórán kívüli tevékenységekben minden esetben lehetőség nyílik a 

toleranciára való nevelésre, a másság megismerésére és tiszteletben tartására. 
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1.5 A pedagógusok helyi feladatai, az osztályfőnök feladatai 

 

A pedagógus beosztásából és alaptevékenységéből adódó pedagógiai feladatai 

 Példamutató magatartásával és megjelenésével segíti az iskola oktatási és nevelési céljainak 

megvalósulását. 

 Figyel az iskolai élet problémáira, a pedagógus- és diákközösség tagjainak pedagógiai, 

emberi nehézségeire, segíti a helyes kibontakozást, a hibák felszámolását. 

 Közreműködik az iskolaközösség kialakításában és fejlesztésében. 

 Szaktárgyától függetlenül kötelessége az emberi tisztességre, becsületességre, 

hivatástudatra, valamint a helyes és szép magyar beszédre és írásra nevelés. 

 Munkavégzését érintő minden felmerülő kérdésben közvetlen feletteséhez, illetve az 

igazgatóhoz fordulhat. 

 Tanórai és egyéb oktató, nevelő munkáját a központi oktatási szabályozásban (törvények, 

rendeletek), valamint az iskolai alapdokumentumokban (Pedagógiai Program, SZMSZ, 

Házirend) leírtak szerint kell végeznie. 

 A tanítási órákhoz, egyéb foglalkozásokhoz kapcsolható valamennyi tevékenységét 

lelkiismeretesen és magas színvonalon látja el. 

 Tanmenete alapján halad szaktárgyainak tanításában.  

 Betartatja a Házirendet. 

 Együttműködik az iskola pedagógus és nem pedagógus dolgozóival. 

 

A pedagógusok feladatainak részletes listáját személyre szabott munkaköri leírásuk 

tartalmazza. 

A pedagógusok legfontosabb helyi feladatait az alábbiakban határozzuk meg.  

 a tanítási órákra való felkészülés, 

 a tanulók dolgozatainak javítása, 

 a tanulók munkájának rendszeres értékelése, 

 a megtartott tanítási órák, a hiányzások  dokumentálása, az elmaradó és a helyettesített 

órák vezetése, 

 érettségi, különbözeti, felvételi, osztályozó vizsgák lebonyolítása, 

 kísérletek összeállítása, dolgozatok, tanulmányi versenyek összeállítása és értékelése, 

 a tanulmányi versenyek lebonyolítása, 

 tehetséggondozás, a tanulók fejlesztésével kapcsolatos feladatok, 

 felügyelet a vizsgákon, tanulmányi versenyeken, iskolai méréseken, 

 iskolai kulturális, és sportprogramok szervezése, 

 osztályfőnöki, munkaközösség-vezetői, diákönkormányzatot segítő feladatok ellátása, 

 az ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása, 

 szülői értekezletek, fogadóórák megtartása, 

 részvétel nevelőtestületi értekezleteken, megbeszéléseken, 

 részvétel a munkáltató által elrendelt továbbképzéseken, 

 a tanulók felügyelete óraközi szünetekben, 

 tanulmányi kirándulások, iskolai ünnepségek és rendezvények megszervezése, 

 iskolai ünnepségeken és iskolai rendezvényeken való részvétel, 

 részvétel a munkaközösségi értekezleteken, 

 tanítás nélküli munkanapon az igazgató által elrendelt szakmai jellegű munkavégzés, 

 iskolai dokumentumok készítésében, felülvizsgálatában való közreműködés, 

 szertárrendezés, a szakleltárak és szaktantermek rendben tartása, 

 osztálytermek rendben tartása és dekorációjának kialakítása. 
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Az osztályfőnököt – az osztályfőnöki munkaközösség vezetőjével konzultálva – az igazgató 

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

Az osztályfőnök feladatai és hatásköre 

 

Osztálya közösségének felelős vezetője, a pedagógusokra vonatkozó általános feladatokon túl 

hatásköre és feladatai a következőkkel egészülnek ki: 

 

 Összehangolja és segíti az osztályban tanító pedagógusok munkáját, rendkívüli esetekben 

órát látogat az osztályban 

 Segíti a tanulók pályaorientációját, pályaválasztását, igyekszik ezeket megalapozottá, a 

realitásokkal összhangban levővé tenni. 

 Figyelemmel kíséri a tanulók tankönyvellátottságát, segít a felmerülő gondok megoldásában. 

 Törekszik az indokolatlan mulasztások, késések megelőzésére, visszaszorítására, ennek 

érdekében él az alapdokumentumokban lefektetett eszközökkel. 

 Az iskola pedagógiai programjának szellemében neveli osztályának tanulóit, munkája során 

maximális tekintettel van a személyiségfejlődés jegyeire. 

 Együttműködik az osztály diákbizottságával, segíti a tanulóközösség kialakulását. 

 Figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi előmenetelét, az osztály fegyelmi helyzetét. 

 Minősíti a tanulók magatartását, szorgalmát, minősítési javaslatát a nevelőtestület elé 

terjeszti.  

 Szülői értekezletet tart, kapcsolatot tart az osztály szülői szervezetével. 

 Ellátja az osztályával kapcsolatos ügyviteli teendőket: digitális napló vezetése, ellenőrzése, 

félévi és év végi statisztikai adatok szolgáltatása, bizonyítványok megírása, hiányzások 

igazolása. 

 Segíti és nyomon követi osztálya kötelező orvosi vizsgálatát. 

 Kiemelt figyelmet fordít az osztályban végzendő ifjúságvédelmi feladatokra, kapcsolatot tart 

az iskola ifjúságvédelmi felelősével. 

 Különös gondot fordít a hátrányos helyzetű tanulók segítésére. 

 Tanulóit rendszeresen tájékoztatja az iskolai feladatokról, azok megoldására mozgósít, 

közreműködik az egyéb tevékenységek szervezésében. 

 Javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, büntetésére, segélyezésére.  

 

 

Az iskola minden évfolyamán minden héten egy osztályfőnöki órát tartunk. Az osztályfőnöki 

órákon az életvitel műveltségi területének ismereteit adjuk át, az egészséges életmóddal, 

környezetvédelemmel, fogyasztóvédelemmel kapcsolatos témákról beszélünk, gyakorlati 

ismereteket tanítunk, közösségi nevelés és személyiségformálás, valamint az osztály és az iskola 

életének koordinációja zajlik. 

 

1.6 A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység 

1.6.1 A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek  

A tehetség- és a képességek kibontakoztatása szempontjából elsődleges, hogy tanulóink 

versenyképes, használható, gyakorlatias tudásra tegyenek szert. Mindehhez szükséges az 

egyéniség, személyiség erőteljesebb fejlesztése, a magasabb szintű gondolkodási képességek 

erősítése, a természeti és gazdasági jelenségek értelmezése, a probléma megoldási technikák 

megismertetése, igazi műveltségélményhez juttatás. 
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Tehetségen azt a velünk született, adottságokra épülő, majd gyakorlás, céltudatos fejlesztés által 

kibontakoztatott képességeket értjük, amely az emberi tevékenység egy bizonyos, vagy több 

területén az átlagosat túlhaladó teljesítményt tud létrehozni. 

A tehetség jellemzői: átlagosnál magasabb intelligencia, magas fokú kreativitás, a 

következtetés képessége, önálló útkeresés, szorgalom és kitartás, előítéletektől való mentesség, 

bizonytalanság tolerálása, becsvágy, kockázatvállalás, divergens gondolkodás, folyamatos 

kommunikáció. 

 

A tehetség kibontakoztatását serkenti:  

 a megfelelő légkör megteremtése,  

 a motiváció, a pedagógus ösztönző attitűdje,  

 a bizalom,  

 a megfelelő szervezeti strukturáltság,  

 a játékosság. 

 

A tehetség kibontakoztatását gátolja:  

 a kreativitás lebecsülése,  

 a túlzott fegyelem,  

 a teljesítménykényszer. 

 

Legfontosabb feladatunk idejében felfedezni a tanulók speciális képességeit, s készségeiket az 

adott iskolatípus adta maximális szintig fejleszteni. Ehhez pedagógusaink rendelkezzenek 

megfelelő pedagógiai-pszichológiai ismeretekkel. 

 

Forrásaink: 

– általános iskolai vélemények 

– egyéb jelzések (zene, sport stb.)  

– pedagógusok megfigyelései 

– szülők, környezet véleménye 

 

Módszerek:   

– iskolán kívüli elfoglaltságok megismerése 

– kötetlen beszélgetések (szülők, edzők stb.)  

– pedagógus (osztályfőnök, szaktanár) céltudatos munkája 

– adatgyűjtés 

 

A tehetséget fel kell fedezni, alakítani, fejleszteni, ösztönözni kell. Ez a környezet, s ezen belül 

ez az iskola feladata. Ehhez azonban ismernünk kell a tehetség megnyilvánulási formáit: 

1. tudományos tehetség 

2. vezetői tehetség 

3. pszichomotoros tehetség 

4. művészi tehetség 

 

A tehetséggondozás szervezeti formái 

 A tanítási órán differenciált feladatok biztosítása. Csoportbontásnál fontos a 

viszonylagos homogenitás, hogy a tehetséges gyermekek a velük versenyképes 

kortárstanulókkal ismételten összemérhessék képességeiket, erejüket. 

Megvalósulhat a tantervdúsítás, tananyag gazdagítás. Egyes anyagrészekkel 

elmélyültebben foglalkozhatnak, gazdagíthatják a követelményrendszert, projektet 

készíthetnek, gyűjtő- és kutatómunkát végezhetnek.  
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 Emelt óraszámú tantárgyak tanítása 

 Szakkörök, klubok 

 Második idegen nyelv 

 Pályázatok 

 Képzőművészeti kiállítások 

 Versenyekre felkészítés 

 Vetélkedők 
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Célok Feladatok Kritériumok 

Iskolánk célja a tehetséges 

tanulók korai felismerése, hogy 

minél hamarabb elkezdhessük 

fejlesztésüket. 

Osztályfőnökök, szaktanárok 

megfigyelései, céltudatos 

adatgyűjtés. 

Iskolán kívüli elfoglaltságok 

megismerése beszélgetés a 

szülőkkel, edzőkkel, 

tanárokkal. 

A partnerekkel való 

permanens kapcsolattartás. 

 

 

Célunk a felismert tehetség 

fejlesztése, ösztönzése, 

kibontakoztatása az 

önmegvalósítás jegyében. 

A szükséges szakmai 

támogatás biztosítása, 

melynek eszközei: 

 tanórai csoportbontás, 

differenciálás; 

 érdeklődés alapján 

szerveződő szakkörök, 

klubok; 

 tagozatos, speciális 

tantervű osztályok 

létrehozása; 

 tantervdúsítás; 

 tanulmányi versenyekre 

való felkészítés; 

  

A szakkörök és klubok 

sikeres működése. 

 

Tanulmányi versenyeken 

való sikeres részvétel. 

 

Sikeres felvételi vizsgák 

(továbbtanulás). 

 

Közösségi produkciókban 

való sikeres szereplés. 

Egyéni produktumok, 

publikációk, műalkotások 

létrehozása. 

Kiegyensúlyozott, elégedett, 

sikeres gyerekek 

Célunk az esélyegyenlőség 

biztosítása valamennyi 

tehetséges gyermek számára 

társadalmi hovatartozástól 

függetlenül. 

Meg kell próbálnunk 

kompenzálni a családi és  

anyagi háttér hiányosságait. 

Pályázatok útján biztosítanunk 

kell a szükséges anyagi, tárgyi 

feltételeket azon tehetséges 

tanulók részére, akik rossz 

anyagi körülmények között 

élnek. 

Hozzáférhetővé kell tennünk 

számukra a különböző 

szakkönyveket, folyóiratokat, 

feladatgyűjteményeket. 

Táborozási hozzájárulások 

elnyerése, pályázatok 

felhasználásával.  

 

 

Célunk, hogy a tanulók 

vállalják tehetségüket és 

használják fel az 

érvényesülésükhöz. 

Feladatunk a lehetséges 

helyes utak, lehetőségek minél 

tágabb körét bemutatni. 

A tanulók találják meg a 

tehetség 

gyümölcsöztetésének 

módját. 

Tudjuk, hogy a 

tehetséggondozás csak a család 

támogatása mellett lehetséges, 

ezért célunk a családdal való 

együttműködés. 

A családnak tudtára kell adni 

a felismert tehetséget, a 

fejlesztés lehetőségét, 

formáját, helyét. 

Folyamatosan informálni kell 

az aktuális helyzetről, az elért 

(rész) eredményekről, 

sikerekről, kudarcokról. 

A család lehetőségeihez 

mérten támogassa mind 

anyagilag, mind erkölcsileg 

a gyermek fejlesztését.  
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1.6.2 A beilleszkedési, magatartási és tanulási nehézségekkel küzdők segítése 

 

Iskolánkban a magatartási, beilleszkedési zavarokkal küzdő tanulók száma alacsony. A tanárok 

feladata az ilyen gyerekek esetében az okok felderítése és azok orvoslása. Az ő esetükben a 

szeretetteljes légkör, tolerancia, az egyéni bánásmód ígér némi sikert. Ezeknek a gyerekeknek 

a szüleivel szoros együttműködésre törekszünk. 

Pedagógiai tevékenységünk elsődleges célja tehát a család, a szülők minél alaposabb 

megismerése és a családon keresztül történő ráhatás a gyerekre. 

 

Feladataink: 

- A tanulóval való hosszabb és többszöri beszélgetés (elsősorban a délutáni órákban, 

zavaró tényezők nélkül), ennek keretében: 

= tanácsadás (hobbi, baráti kör változtatása), 

= megtörtént helyzetek megbeszélése,  

= megbízás (közösségi program szervezése), 

- Találkozás a szülőkkel 

- Szakemberekhez irányítás 

 

1.6.3 A sajátos nevelési igényű tanulók segítése 

 

Iskolánk a többségi intézményben megvalósuló (integrált) nevelést és oktatást valósítja meg, 

melynek során a sajátos nevelési igényű tanulók eredményes szocializációját, iskolai 

pályafutását elősegítheti a nem sajátos nevelési igényű tanulókkal együtt történő - integrált - 

oktatásuk. 

Sikerkritériumnak a tanulók beilleszkedését, a többi tanulóval való együtthaladását tekintjük. 

Intézményünkben a felvételi tájékoztatóban meghatározottaknak megfelelően fogadunk sajátos 

nevelési igényű tanulókat. A szakértői véleményben foglaltaknak megfelelően kaphatnak 

felmentést bizonyos tantárgyak értékelése alól, illetve vehetnek részt fejlesztő foglalkozásokon. 

Ennek érdekében a fogyatékosságnak, szakterületnek megfelelő végzettséggel rendelkező 

gyógypedagógust alkalmazunk. 

Csak olyan tanulót fogadunk, aki a szakvélemény szerint integráltan oktatható és 

tankötelezettségét nem vagy nem kizárólag magántanulóként teljesítheti. 

 

Fejlesztő program a sajátos nevelési igényű tanulók speciális fejlesztéséhez 

Kapcsolódó jogszabályok  

 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (Nkt.) 

 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 

 15/2013. (II.26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények 

működéséről  

BEVEZETÉS 
 

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. 
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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 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 fejlesztő program a helyi tanterv része, és az integrációt segítő sajátos nevelési igényű 

gyermekek fejlesztésére, nevelésére irányul. A nevelőtestület minden évben a munkaterv 

készítésekor felülvizsgálja, s meghatározza benne az anyagi kereteket is, s összefoglalja a 

célokat és fejlesztéseket.  

A sajátos nevelési igényű tanuló fejlesztésére vonatkozó célokat, feladatokat, tartalmakat, 

tevékenységeket, követelményeket meg kell jeleníteni: 

 az intézmény pedagógiai programjában, 

 a helyi tantervben 

 a tematikus egységekhez, tervekhez kapcsolódó tanítási-tanulási programban, 

 az egyéni fejlesztési tervben. 

 

A sajátos nevelési igény meghatározása: különleges bánásmód keretében sajátos nevelési 

igényű az a gyermek, aki a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján 

  mozgásszervi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes 

előfordulása esetén a halmozottan fogyatékos, az autizmus spektrumzavarral küzdő, 

 pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan 

akadályozott (pl.: dyslexia, dyspraphia, dyscalculia, mutizmus, kóros hiperkinektikus 

vagy kóros aktivitászavar). 

 

A fejlesztő program tartalmi elemei  

 

 Általános célok – alapelvek   

A habilitációs, rehabilitációs ellátás közös elvei:  

A sajátos nevelési igényű tanulók nevelésében, oktatásában részt vevő nevelési-oktatási 

intézmények egész nevelési-oktatási rendszerét átfogó, hosszú távú habilitációs, rehabilitációs 

célok és feladatok határozzák meg, melyeket az intézmény dokumentumai tartalmaznak. 

A habilitációs, rehabilitációs tevékenység olyan szakmaközi együttműködésben kialakított és 

szervezett nyitott tanítási-tanulási folyamatban valósul meg, mely az egyes tanulók vagy 

tanulócsoportok igényeitől függő eljárások, időkeret, eszközök, módszerek, terápiák 

alkalmazását teheti szükségessé. 

Általános alapelvek: 

Az életkori csoportok megtartása mellett a tanulók egyéni haladási üteméhez igazodó, 

önmagukhoz mért fejlődést értékelő, sikerélményt biztosító, a reális életlehetőségeket 

folyamatosan szem előtt tartó oktatás és nevelés megvalósítása. 
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A NAT alkalmazása a SNI tanulók iskolai nevelésében, oktatásában is alapdokumentum, a 

benne meghatározott kiemelt fejlesztési feladatok a SNI tanulók számára is érvényesek. Az 

intézmény pedagógiai programjának és a helyi tantervének elkészítésekor figyelembe vettük: 

 a köznevelési törvényt, a NAT és az Irányelv vonatkozó előírásait, 

 a szülők elvárásait, 

 és a tanulók sajátosságait. 

Az „Irányelv” biztosítja, hogy: 

 a fejlesztés megfelelő tartalmak közvetítése során valósuljon meg, segítse a minél 

teljesebb önállóság elérését és a társadalomba való mind teljesebb beilleszkedést, 

 a követelmények igazodjanak a fejlődés lehetséges üteméhez, 

 ha szükséges, a fejlesztés terjedjen ki az iskoláskor előtti képességfejlődés területeire is, 

 a rehabilitációs célú fejlesztő terápiák programjai váljanak az intézmény pedagógiai 

programjának tartalmi elemeivé, 

 a tanulókat a nevelés-oktatás, fejlesztés ne terhelje túl. 

Ennek érdekében az „Irányelv” meghatározza: 

 a tartalmak kijelölésekor egyes területek módosítását, 

 a sérült képességek rehabilitációs, habilitációs célú korrekciójának területeit, 

 a nevelés, az oktatás és a fejlesztés szokásosnál nagyobb mértékű kiterjesztésére 

vonatkozó javaslatokat. 

 

A SNI tanulók pedagógiai célú habilitációs/rehabilitációs ellátása 

 

A SNI tanulók különleges gondozási igénye egy tulajdonság-együttes, mely az átlagtól eltérő 

jellegzetes különbségeit fejezi ki. Ezeket a különbségeket a helyi pedagógiai program 

kialakításakor vesszük figyelembe. 

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 egyéni 

kompetenciák kialakítása. 

A habilitációs, rehabilitációs tevékenységet meghatározó tényezők: 

 a sérülés típusa, súlyossága 

 a sérülés kialakulásának ideje 

 a SNI tanuló életkora, állapota, műtétei, képességei, készségei, kognitív funkciói, 

meglévő ismeretei 

 a társadalmi integráció kívánalmai: egyéni életút, továbbtanulás, pályaválasztás, 

lehetőség szerint önálló életvitel. 

A SNI tanuló fejlesztésére vonatkozó célok, tartalmak, tevékenységek, követelmények 

megjelennek: 

- a pedagógiai programban, 

- helyi tantervben a tantárgyak programjában, 

- a tematikus egységekhez, tervekhez kapcsolódó tanítási-tanulási programban, 

- egyéni fejlesztési tervben. 

A szakirányú végzettséggel rendelkező gyógypedagógiai tanári / terapeuta kompetenciája: 

- programok összeállítása, 

- fejlesztőmunka, 

- közreműködés a tevékenységek tervezésében, s ezt követően a konzultációban. 
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- a többségi pedagógusok munkájának segítése 

A pedagógiai feltételeket a köznevelési törvény határozza meg. Többletszolgáltatásokat biztosít 

a SNI tanuló számára. 

 

 Az együttnevelés 
 

Az együttnevelés objektív tényezői 

Napjainkban az integráció azt jelenti, hogy a SNI gyermekek beilleszkednek a többségi nevelési 

intézményeket látogató gyermekek, fiatalok közé. A 2001. évi CXC törvény a nemzeti 

köznevelésről 47.§. (1) kimondja, hogy „ A sajátos nevelési igényű gyermeknek, tanulónak joga, 

hogy különleges bánásmód keretében állapotának megfelelő pedagógiai, gyógypedagógiai, konduktív 

pedagógiai ellátásban részesüljön attól kezdődően, hogy igényjogosultságát megállapították. A 

különleges bánásmódnak megfelelő ellátást a szakértői bizottság szakértői véleményében foglaltak 

szerint kell biztosítani”.  

Az együttnevelés sikeres megvalósítása érdekében a befogadó iskoláknak rendelkezniük kell 

azokkal a tárgyi és személyi feltételekkel, amelyeket a törvény előír. 

A 2001-ben megszületett köznevelési törvény és annak módosításai, valamint az 1998. évi 

Esélyegyenlőségi törvény rögzítik azokat a körülményeket melyek által megvalósulhat a sikeres 

integráció. 

 

Az integrációt vállaló intézmények feladatai: 

 Alapító okiratában szerepeltetni kell a sajátos nevelési igényű gyermekek integrált 

nevelésének-oktatásának feladatát, s azt hogy milyen fogyatékossági csoporthoz tartozó 

gyermekekről van szó.  

 Átdolgozott pedagógiai programja és a helyi tanterve tartalmazza a fogyatékosság 

típusához és fokához igazodó fejlesztő programot.  

 Szakemberek biztosítása: szükségleteknek megfelelően gyógypedagógus, logopédus, 

pszichológus, konduktor.  

 Fejlesztő eszközök, tanórai segédletek biztosítása.  

 Egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs és rehabilitációs foglalkozások 

biztosítása, a tanórai foglalkozásokon túl. Ennek meg kell jelennie az iskola 

óratervében, mely a fogyatékosság típusától függően az évfolyamra meghatározott heti 

óraszám. 

 Egyes tantárgyakból, tantárgyrészekből az értékelés és a minősítés alól mentesítheti az 

intézmény igazgatója a szakértői vélemény alapján, melyről határozatot hoz.  

 Az első évfolyamon az értékelés és minősítés alól mentesített tanuló számára egyéni 

továbbhaladást engedélyezhet az igazgató, vagyis a gyermek haladása eltérhet 

osztálytársaitól egyes tantárgyakban.  

 

Az együttnevelés szubjektív tényezői 

A törvényi háttér megléte elengedhetetlen, de önmagában kevés, ennél sokkal nagyobb 

jelentőséggel bírnak a szubjektív tényezők. 

Biztosítani kell: 

 a SNI tanuló beilleszkedését és együtthaladását a többi tanulóval, ezt segíti a nyitottabb 

személyiség formálása, a szakértői bizottság által megjelölt pedagógiai diagnózisban 

szereplő javaslatokat be kell építeni az egyéni fejlesztési tervekbe, 

 a pedagógusok, a szülők és a többi gyermek felkészítését, 

 habilitációs, rehabilitációs szemlélet érvényesítését, sérülésspecifikus módszerek 

alkalmazását, folyamatos értékelést, együttműködést a szakemberekkel. 
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Sikerkritérium az inkluzív, befogadó iskola kialakítása. 

A befogadó iskolákban szeretik a heterogenitást, akár kiemelkedően tehetséges, akár 

fogyatékossággal élő tanulóról, akár hátrányos szociális helyzetű gyermekről legyen szó. A 

pedagógus itt nem hárítja a felelősséget másra, hanem igyekszik saját eszköztárát úgy bővíteni, 

hogy megoldást találjon a tanulási nehézségekre. Fontos, hogy a befogadó pedagógusok 

rendelkezzenek azokkal az ismeretekkel, melyek az adott fogyatékossági típust jellemzik. Mivel 

a többségi iskolák pedagógusai képzésük során alig-alig szerezhettek ilyen jellegű tudást, 

lényeges, hogy konzultáljanak a gyermeket segítő gyógypedagógussal, valamint 

továbbképzéseken vegyenek részt. 

Elengedhetetlen, hogy a fejlesztésben résztvevő szakemberek team-munkában dolgozzanak, 

együtt kell meghatározni a tennivalókat. 

Alapvető tényező továbbá, hogy a befogadó pedagógusok jártasak legyenek differenciált 

tanulásszervezésben. 

A differenciálás az a folyamat, melynek során a pedagógus a tanulási folyamatot az egyes 

gyermekek egyéni szükségleteihez rendeli. Ezáltal tudja a tanulóhoz igazítani a tananyag 

tartalmát, szintjét, a tanulás ütemét, az alkalmazott módszereket, az ellenőrzés, értékelés, 

számonkérés típusát stb. Ez a fajta tanulásszervezés nemcsak a SNI gyermekek számára 

kedvező, hanem a csoport valamennyi tagjának. A pedagógus így kaphat képet arról, hogy ki 

milyen téren kiemelkedő, tehetséges, illetve ki miben marad el társaitól. 

Az erősségekre építve és támaszkodva határozhatja meg azokat az eljárásokat, módszereket, 

amelyekkel az elmaradott területek fejleszthetők. 

A szülők szerepe, befolyása felelőssége az inkluzív iskolában kifejezetten nagy. Elsősorban az 

egyéni igényekhez szabott optimális, támogató környezetet kell biztosítaniuk. Nagy szerepet 

játszanak abban, hogy a beilleszkedés sikeres legyen, kapcsolatot tartanak az osztálytanítóval 

és a gyógypedagógussal. 

Ha a gyermek fogyatékosságát korán felismerték, akkor a szülőnek már volt ideje feldolgozni, 

s akkor a szülői elfogadás megbízható támaszt jelent. Találkozhatunk olyan szülői 

magatartással, amikor az integrált oktatási forma választása a stigmatizációból való 

megszabadulás lehetőségét jelenti. Ilyenkor nem számíthatunk szülői érdeklődésre, s 

gyermekének sem tud érzelmi biztonságot nyújtani. 

Az iskola és a szülők közti ideális kapcsolatnak a következő alapelvekre kell épülnie: a szülő és 

a szakember kölcsönösen tiszteljék egymást, az információáramlás kölcsönös legyen, érezzék a 

szülők, hogy a nevelési-oktatási folyamatban résztvevő pedagógusok elfogadják gyermekük 

egyediségét, ők is részesei a nevelési - oktatási folyamatnak. 

A pedagógusoknak nem szabad figyelmen kívül hagyniuk az ép gyermekek szüleit sem, empátiás 

készséget kell kialakítani bennük, fontos, hogy a szülők támogassák gyermeküket a sajátos 

nevelési igényű tanulók elfogadásában. A pedagógusok feladata, hogy ismertesse a 

gyermektársakkal a fogyatékosság mibenlétét, a segítségnyújtás lehetőségeit. Meg kell találni 

azt az egyensúlyt, hogy a SNI tanuló pont annyi segítséget kapjon, amennyire szüksége van: se 

többet, se kevesebbet. 

Együttműködés a szakemberekkel: az intézmény a sajátos nevelési igénynek, 

fogyatékosságnak, létszámnak megfelelő szakembereket biztosít. A gyógypedagógiai tanár / 

terapeuta feladata sokrétű. Azon túl, hogy egyéni fejlesztési terv szerint közvetlenül foglalkozik 

a gyermekkel, koordinálja a rehabilitációs munkában résztvevő más szakemberek munkáját, 

kapcsolatot tart a szülőkkel, nyomon követi a gyermek fejlődését. 

Kapcsolatot tart a többségi pedagógusokkal: 

 segíti a diagnózis értelmezését, 

 javaslatot tesz a környezet kialakítására, speciális eszközök kiválasztására, speciális 

módszerek alkalmazására, 
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 folyamatosan konzultál velük, 

 ráirányítja figyelmüket a beszerezhető szakirodalomra. 

 Szükség van logopédus, pszichológus, gyógytestnevelő, fejlesztő pedagógus bevonására 

is. 

 

Alapító okiratunk rögzíti azokat az SNI típusokat, mellyel rendelkező tanulók integrált oktatását 

iskolánk ellátja. A tanulók számára előírt foglalkozásokat a fogyatékosságnak megfelelően a 

fejlesztő teremben vagy a tornateremben tartjuk. A feladat ellátását az előírt végzettséggel 

rendelkező szakember tartja. A fejlesztéshez szükséges eszközöket a fejlesztő pedagógusok és 

az intézmény biztosítja. 

 

II.  Helyzetkép  

 

Iskolánkban az utóbbi években megnőtt a sajátos nevelési igényű tanulók száma. 

A szakértői bizottság véleménye alapján fogadunk integráltan oktatható tanulókat, akiknek 

javasolt, hogy ne magántanulói státuszban folytassák tanulmányaikat. 

A tanulók oktatásánál figyelembe vesszük a szakértői vélemény javaslatait, a javasolt 

módszereket, eszközöket. 

A tantárgyi felmentések alapján történik az értékelés alóli felmentés. 

Mozgáskorlátozottak számára kialakítottunk mellékhelyiséget is, így a kerekes széket használó 

tanulónk is könnyedén mozog az intézményben. A tantermek beosztásánál is figyelünk a sérült 

tanulókra. 

Integráltan oktatunk látássérült, hallássérült és mozgássérült tanulókat is. Mentális 

állapotuknak megfelelően alkalmazkodunk hozzájuk a nevelési-oktatási folyamatban. 

Kapcsolatban állunk a szakvéleményeket kiállító szakszolgálatokkal, figyelemmel kísérjük a 

felülvizsgálatok dátumait és azokat jellemzéssel kezdeményezzük a törvényi előírásoknak 

megfelelően. 

III. A sajátos nevelési igényű tanulók felzárkóztatását segítő program 

 

III.1.  LÁTÁSSÉRÜLT TANULÓK FEJLESZTÉSÉT SEGÍTŐ PROGRAM 

 

Látássérültnek tekinthető az a személy, akinek egészséges szemén korrekcióval mérhető 

látásélessége az ép látás 30%-a, vagy ennél kevesebb, illetve látóérszűkülete nem több 20°-nál. 

A gyengénlátók vízusa: 0,1 -0,33 közötti. 

 

Kiemelt fejlesztési feladatok: 

 

Énkép, önismeret: 

o megfelelő tanulási környezet kialakítása, 

o az önállóság iránti igényük fejlesztése, elsősorban az önkiszolgálás, a mozgás és 

tájékozódás terén, 

o az önfejlesztés igényének kialakítása, különösen az ismeretszerzés terén és az egyéni 

tehetség kibontakoztatásában. 
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o az önbizalom és az önkritika egyensúlyának megteremtése révén a pozitív, reális énkép 

kialakítása, 

o felelősségük kialakítása saját sorsuk és életpályájuk alakításában. 

Információs és kommunikációs kultúra: 

o auditív információhordozók alkalmazása, 

o grafomotoros képességek (betűalakítások, betűkapcsolások, vonalközbe írás stb.) 

fejlesztése, 

o az ép érzékszervek segítségével virtuális csatornákon keresztüli ismeretszerzés, 

elektromos médiahasználat, 

Tanulás: 

o az akarati tulajdonságok erősítése a látássérülés hátrányainak leküzdéséhez, 

érdeklődésük felkeltése, és irányítása a környezet, a látható világ megismerése iránt, 

o a vizuális differenciáló képesség (pl. képek, betűk, számjegyek stb. olvasása) fejlesztése, 

o hosszabb idő biztosítása a térérzékelés és a testséma kialakulásához a működő 

érzékszervek aktív bevonásával, 

o céltudatos és kitartó akarati tulajdonságok kialakítása az önálló tanulás és a későbbi 

munkavégzés céljából, 

o grafomotoros képességek (betűalakítások, betűkapcsolások, vonalközbe írás stb.) 

fejlesztése, 

o optikai segédeszközök használatának megtanítása. 

 

Testi, lelki egészség: 

o a tanulók legyenek tisztában a gyengénlátásból fakadó fokozott baleseti veszélyekkel, a 

finommozgások és a tájékozódás ismereteinek elsajátításában kerüljék el azokat. 

o az egészségvédő magatartás szokásainak fejlesztésével az egészséges életmód iránti 

igény kialakítása, 

o az önfejlesztés igényének kialakítása, különösen az ismeretszerzés terén és az egyéni 

tehetség kibontakoztatásában, 

o az egészségvédő viselkedés szokásainak kialakítása, a higiénés tevékenységek 

elsajátítása, a szem védelme, 

o látás - mozgás koordináció fejlesztése. 

Felkészülés a felnőtt szerepre: 

o felkészítésük az ép látásúakkal való kapcsolatépítésre, a közösségbe való 

beilleszkedésre, 

o az önálló életvitelhez szükséges ismeretek, szokások kialakítása igényszinten tartása, 

o pályaválasztásuk, munkavállalásuk, családalapításuk lehetőségeinek és korlátainak 

megismerése. 

Módszerek, eljárások 

A gyengénlátó tanuló esetében is a kerettantervek tananyagát és követelményeit, fejlesztési 

feltételeit alkalmazzuk, a szakvéleményben megadott javaslatok alapján. 

 

 

Művészetek - kiemelt fontosságú terület: 

o Személyiségformáló, személyiségkorrekciós hatása rendkívül nagy a készségek és 

képességek mellett. 

o Ének-zene: ismeretanyagában a hallásos tanulás kerül előtérbe. 

o Vizuális kultúra: a hangsúlyt a síkábrázolás helyett a plasztikus megjelenítés mintázás 

kapja. 

Anyanyelv és irodalom 

o Kommunikációs készség kialakítására, fejlesztésére nagy súlyt helyezünk. 
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o Analizáló - szintetizáló olvasástanítás módszerét alkalmazzuk. 

o Írás tanításánál törekszünk az áttekinthető, rendezett, olvasható írásképekre. 

Matematika 

o A szemléltetéshez és a tanulói munkához speciális eszközöket használunk ( vonalzó, 

körző ). 

o A mérés és szerkesztés jelentősen függ a látássérülés mértékétől, ezért a pontosság 

szempontjából engedményeket teszünk. 

o Ép érzékszerveiket (tapintás, hallás) aktívan használtatjuk ismeretszerzés közben. 

Természettudományos tantárgyak 

o Közvetlen szemléltetés esetén biztosítjuk számukra az ép érzékszerveik aktív 

használatát. 

Testnevelés, sport 

o A testnevelés órákon fokozott figyelmet fordítunk gyakran kialakuló tartási hibákra, 

azok megelőzésére és korrekciójára. 

o Térbeli tájékozódásukat fejlesztjük. 

o Futkározás közben biztonságérzetüket növeljük. 

 

A fejlesztés színterei 

 tanóra, 

 fejlesztő, felzárkóztató foglalkozás, 

 szakkörök (pl. kézműves szakkör), 

 tehetséggondozó foglalkozások. 

Tanórán és az egyéb tevékenységeik folytán alkalmazott módszerek, eljárások: 

 szemléltetés, érzékeltetés, megfigyelés, 

 egyéni segítségnyújtás, 

 differenciált követelményrendszer, 

 egyéni fejlődési tempó biztosítása, 

 dicséret, jutalmazás, 

 több idő adása, 

 körülmények optimális biztosítása, 

 egyéni képességet fejlesztő játékok, 

 tolerancia. 

 

Együttműködés a tanulók fejlődését segítő intézményekkel, szervekkel: 

 iskolaorvos, 

 védőnő, 

 szemész szakorvos, 

 szülők, 

 gyógypedagógus, 

 pszichológus. 

Egyéb feltételek biztosítása: 

 pedagógusaink továbbképzése, 

 szakemberek előadásai, 

 tankönyvek, segédanyagok.  
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III.2.  A HALLÁSSÉRÜLT TANULÓK FEJLESZTÉSÉT SEGÍTŐ PROGRAM 

 

A hallássérült tanulónál a hallás csökkenése miatt, a szokásostól eltér a beszéd, a nyelv és 

ennek következtében a személyiség fejlődése. 

Átalakul a külvilágról való információ felvétel, lelassul az ismeretszerzés, nehezebbé válik a 

szocializálódás. 

A hallássérült tanuló egyéni fejlesztését, ennek lehetőségeit, meghatározza a hallássérülés 

bekövetkeztének, felismerésének időpontja, kóroka, mértéke, az intelligencia foka és egyéb 

személyiségjegyek. 

 

Kiemelt fejlesztési feladatok: 

 

Énkép, önismeret: 

o önállóságra nevelés 

o pozitív személyiségjegyek feltárása, fejlesztése 

o fogyatékosságukkal együtt élve tudjanak beilleszkedni a munka világába 

 

Információs és kommunikációs kultúra: 

o a vizuális csatornák kiemelt fejlesztése 

o a társas kapcsolatokhoz szükséges kommunikációs képességek és magatartási normák 

alakítása, fejlesztése 

 

Tanulás: 

o az azonos évfolyamon tanuló halló társak teljesítményének megközelítése, 

o az információs kommunikációs technológiák megismertetése 

 

Testi, lelki egészség: 

o a hallásjavító eszközök használata 

o életmódjuk, életvitelük alakítása, komplex kommunikációs lehetőségek fejlesztése 

o káros szokások kerülése 

 

Felkészülés a felnőtt életre: 

o a legnagyobb önállóság elérése 

o a továbbtanulás megalapozása 

o a reális pályaválasztás előkészítése 

 

Hon- és népismeret: 

o térben, időben, tartalmakban eltérő összefüggések felismertetése, szókincs, fogalmak 

bővítése 

 

Európai azonosságtudat, egyetemes kultúra: 

o a tanulók szemléletének, nyitottságának formálása, hogy kapcsolatot tudjanak teremteni 

sorstársaikkal 

 

Környezeti nevelés: 

o vizuálisan biztosított élményekkel felismertetni a környezet alakításának, óvásának 

szükségességét 
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Kiemelten fontos a beszédhallás és a még épen maradt funkciók folyamatos fejlesztése minden 

nevelési helyzetben. 

 

Anyanyelv és irodalom 

A magyar nyelv és irodalom tantárgyak egész éven át tartó folyamatos feladatai: 

o a tudatos anyanyelvtanulás, 

o az olvasás technikájának kialakítása és eszközszintű használata, 

o az írás technikájának kialakítása és ennek eszközszintű használata, 

o a szókincs bővítése, fejlesztése, 

o beszédérthetőség fejlesztése, 

o nyelvi kombinációs készség, vizuális emlékezet fejlesztése, 

o a köznapi nyelv elemeinek elsajátítása. 

 

Élő idegen nyelv 

o A hallási fogyatékos tanulók oktatásában az élő idegen nyelv műveltségi terület 

tanításának szűkített programja a nyelvi fejlettségi szint függvényében történik. 

o Az oktatás folyamatában jelentős hangsúlyt kap az írásos forma. 

 

Matematika 

o A fogalmi gondolkodás megalapozása. 

o Megfelelő nyelvi kommunikáció. 

 

Ember és társadalom 

o A hallássérült számára legyenek életszerűek, használhatóak a tanultak és segítsék őt 

akadályozott helyzetében. 

o Tér- és időviszonyok kialakítása. 

o Tájékozódási képesség kialakítása. 

 

Földünk és környezetünk 

o Gyakorlati, alkalmazható ismeretek nyújtása. 

 

Művészetek 

o A hallás- és zenei nevelés tantárgy tartalma részben megegyezik az „ének-zenével”. 

o Az önkifejezés, információszerzés megalapozása. 

o A kreativitás fejlesztése: vizuális kultúra sokoldalú művelése. 

o A természeti, társadalmi környezet hangjainak megismertetése. 

o Az emberi beszéd akusztikus felfogásának segítése. 

 

Informatika 

o A korszerű technikák alkalmazása - számítógép, vizuális eszközök. 

 

Életvitel és gyakorlati ismeretek 

o Direkt módon alapozza meg a munkavégzésre történő felkészülést, a pályaválasztást. 

o A manuális készségek magas fokú fejlesztése. 

o Mozgások összerendezettségének fokozása. 

 

Eljárások, módszerek 

o Az egyes pedagógiai szakaszokra fordított idő meghosszabbodhat. 

o A jó beszédpélda biztosítja a hallássérült tanuló beszédfejlődésének erősödését. 

o Optimális ültetésrend kialakítása. 
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o Törekvés a pedagógus és a gyermektársak beszédérthetőségére. 

o A pedagógus győződjön meg arról, hogy érti-e őt a gyermek. 

o Utasítások írásban történő kiadása. 

o Megfelelő szemléltetőeszközök biztosítása. 

o Ismeretlen szavak részletes magyarázata. 

o Differenciált tanulásszervezés. 

o Zöngés és zöngétlen mássalhangzó-párok differenciálása. 

 

III. 3.  A MOZGÁS FOGYATÉKOS GYERMEKEK FEJLESZTÉSÉT 

SEGÍTŐ PROGRAM 

 

Mozgáskorlátozott az a tanuló, akinél a mozgásszervrendszer veleszületett vagy szerzett 

károsodása és/vagy funkciózavara miatt jelentős és maradandó mozgásos akadályozottság áll 

fenn, melynek következtében megváltozik a mozgásos tapasztalatszerzés és a szocializáció. 

 

A fejlesztés alapelve: a sérülésből adódó hátrányos következményeket segítsen csökkenteni 

és/vagy ellensúlyozni. 

A tanuló speciális nevelési szükségleteit meghatározza a károsodás keletkezésének ideje, annak 

formája, mértéke és területe. 

Nevelhetőségüket befolyásolja, hogy tapasztalatszerzési lehetőségeik beszűkültek, a 

környezethez való alkalmazkodásukban gátoltak. A gyermekek mozgáskorlátozottként is meg 

tudják állni helyüket az „épek” között, tehát a többségi iskolában is. 

 

Kiemelt célok, feladatok 

Az iskolai fejlesztés teljes ideje alatt kiemelt fontosságú a mozgásnevelés, a komplex 

rehabilitációs hatásrendszer. 

 

Énkép, önismeret: 

o önállóságra nevelés lehetőségek szerint, 

o a tanulók egészséges énképének önbizalmának kialakítása, 

o kudarctűrő képességük növelése, 

o az esélyegyenlőség alapjainak megteremtése. 

 

Információs és kommunikációs kultúra: 

o elektronikus eszközök, a média használata életminőségük javítására. 

 

Tanulás: 

o speciális módszerek, terápiák és technikák alkalmazása a rendelkezésre álló 

segédeszközök igénybevételével 

o a tanulás összetevőinek tanítása, egyénre szabott tanulási módszerek megválasztása, 

motiváció 

o az író-, rajzoló- és eszközhasználó mozgás; valamint a hallásra, beszédészlelésre 

támaszkodó tevékenység. 

o az iskolai fejlesztés teljes ideje alatt kiemelt fontosságú a mozgásnevelés, a komplex 

rehabilitációs hatásrendszer. 

 

 

Testi, lelki egészség: 

o az akadálymentes közlekedés szabályainak ismerete, a megfelelő mozgás- és élettér 

biztosítása az iskolában, 
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o mozgásreflexek célszerűsége és gyorsasága, 

o speciális módszerek, terápiák és technikák alkalmazása a rendelkezésre álló 

segédeszközök igénybevételével: 

o az akadályozott környezet mozgásbiztonsága, 

o mozgásreflexek célszerűsége és gyorsasága, az író-, rajzoló- és eszközhasználó 

mozgás; valamint a hallásra, beszédészlelésre támaszkodó tevékenység. 

 

Felkészülés a felnőtt életre: 

o önállóság nevelés, lehetőség szerint 

o az önálló életvitel kialakulását segítő módszerek, eljárások megkeresése, kidolgozása, 

lelki egyensúly fenntartása, számukra elérhető pályák megismertetése, ezek iránti 

érdeklődés felkeltése. 

 

A megvalósítás keretei, eljárásai 

 

Tanítási órák: 

Anyanyelv és irodalom 

o A beszéd tartalmi részére nagyobb hangsúlyt kell fektetni. 

Élő idegen nyelv 

o A nyelvtanulás a továbbtanulás, a későbbi munkavállalás, az önbizalom növelésének 

fontos eszköze. 

o Auditív tanulási módszereket kell alkalmazni. 

Matematika 

o Sokoldalú érzékleti megerősítésre kell törekedni. 

o A geometriai anyag gyakorlati része a mozgásállapottól függően, egyéni elbírálás 

alapján történjen. 

Ember és társadalom 

o A társadalmi tapasztalatszerzés hiányainak pótlása. 

o Ismertetni kell a tanulókkal a mozgáskorlátozottakra vonatkozó jogszabályokat és 

érdekvédelmi szerveződéseket. 

Ember és természet 

o Az embertani, egészségügyi ismereteknek tartalmazniuk kell a tanuló diagnózisának 

ismeretét s az ezzel kapcsolatos problémák kezelését. 

o Lehetőség szerint megteremteni az egyéni tapasztalást. 

Művészetek 

o Mindig meg kell keresni azokat az eljárásokat, módszereket, testhelyzeteket, eszközöket, 

amelyek segítségével képes a tanuló előre haladni. 

o A tánc és gyermekjátékok témáinak tartalmait és követelményeit egyénre szabottan kell 

megfogalmazni. 

Informatika 

o A gépi írást meg kell tanítani. 

o Meg kell találni az egyénre szabott, adaptált eszközöket (speciális egér, klaviatúravédő, 

stb.). 

Testnevelés és sport: 

o a gyógytorna aktív és passzív eljárásai, 

o a testnevelés mozgásanyagának sérülésspecifikus adaptált formái, 

o adaptált sportfoglalkozások. 
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III.4. A PSZICHÉS FEJLŐDÉS ZAVARAI MIATT NEVELÉSI, TANULÁSI 

FOLYAMATBAN TARTÓSAN ÉS SÚLYOSAN AKADÁLYOZOTT TANULÓK 

(RÉSZKÉPESSÉGZAVAR) FEJLESZTÉSÉT SEGÍTŐ PROGRAM 

 

 

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 magatartásjellemzõk, 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 

együttjárást. 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 mozgáskoordináció és a beszéd szintje között. 

 

3.6.1. Kiemelt célok, feladatok 

o Kudarctűrő képesség növelése. 

o A tanulási zavarok kialakulásáért felelős funkciók fejlesztése. 

o A sajátos nevelési igényű tanulók túlterhelésének elkerülése a fejlesztő folyamatban. 

o Tankötelezettségük teljesítését szakember segítségével végezzék. 

o Önbizalom, önismeret, önértékelés fejlesztése, reális énkép kialakítása. 

o Pontos diagnózis és fejlesztési szempontok, módszerek igénylése, vizsgálatok 

elvégeztetése. 

o A tanuló fejlettségének megfelelően egyéni továbbhaladás biztosítása. 

o Testnevelés és sport műveltségi területen az első tanévben szenzoros integrációs 

program és/vagy gyógyúszás alkalmazása. 
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o Önállóságra nevelés. 

Kiemelt feladatok diszlexia, diszgráfia esetén: 

 testséma biztonságának kialakítása, 

 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 stb. 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 

o minden tanórán, 

o fejlesztő, felzárkóztató foglalkozáson, 

 

Kiemelt feladatok diszkalkulia esetén: 

 testséma kialakítása, 

 téri relációk biztosítása, 

 a relációk nyelvi megalapozása, a matematikai nyelv tudatosítása, 

 számfogalmak kialakítása és 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 

o matematika óra, 

o rehabilitációs célú fejlesztő foglalkozás, 

o felzárkóztató foglalkozások, 

o szabadidő (képességfejlesztő játékok). 
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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: 

o a vizuális, az akusztikus, a mozgásos észlelés folyamatait, 

o a motoros képességeket, 

o a beszéd és nyelvi készség állandóságát. 

 

A különleges gondozás igényeit gyógypedagógus végzi. 

o Tanácsadás osztályfőnöknek, tanítónak, szaktanárnak, szülőnek. 

o Együttműködés a pszichológussal. 

 

A megvalósítás színterei 

o tanóra, 

o napközi, tanulószoba, 

o gyógypedagógiai foglalkozás egyéni terápiás terv alapján. 

 

1.6.4 A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkózását segítő program 

 

Az iskolánkba érkező gyermekek jelentős része szociális, műveltségi hátránnyal küzd. 

Felzárkóztatásukhoz a tanórán kívüli korrepetálások, speciális, egyéni foglalkozások nyújtanak 

segítséget, és lehetővé teszik a hátrány minimalizálását vagy lehetőség szerinti megszüntetését. 

Ennek leghatékonyabb eszközei a rendszeres kapcsolattartás, beszélgetés, családlátogatások, 

szülői értekezletek, fogadónapok, nyílt tanítási napok. A felzárkóztatásra szoruló tanulókkal 

való foglalkozást differenciáltan, csoportbontással oldjuk meg. 

Felzárkóztatásra szorul a gyermek, ha 

- szórt figyelmű; 

- nehezen tud koncentrálni; 

- gyorsan felejti, és nehezen idézi fel a tanultakat, látottakat; 

- túlmozgásos vagy túlzottan lassú; 

- kézügyessége fejletlen; 

- lassan vált át egyik feladatról a másikra; 

- olvasási, helyesírási, matematikai problémái vannak; 

- a szakértői bizottság javaslata alapján egyéni fejlesztést igényel, valamely részképesség 

területén adódó lemaradás miatt. 

 

 

A felzárkóztatás célja 

- A környezeti hátrányok kompenzálása, az osztály illetve az iskolai közösségbe való 

bekapcsolódás és továbbhaladás lehetőségének biztosítása, az esélyegyenlőség 

megteremtése. 

- Készségek, képességek fejlesztése. 

- A napi tanulás feltételeinek biztosítása, a korrekciós tevékenység és a korrepetálás révén 

a napi lépéstartás megszervezése, az eredményes tanulási folyamat megszervezése. 

- Valamely részképesség területén megnyilvánuló hátrány kompenzálása. 
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- Viselkedési szokások kialakítása, változtatása, gyakorlati alkalmazása, az általános 

emberi normák, valamint az iskolai házirend szellemében. 

- Pályára irányítás, pályaválasztás, a beiskolázás segítése.  

- Reális önismeret kialakítására van szükség. Kapjanak lehetőséget ezen tanulók 

önmaguk megmérésére, kipróbálására. 

- A tanulókat meg kell tanítani tanulni. A szaktanárok feladata, hogy a lemaradó 

tanulóknak magyarázzák el, hogy az adott tantárgy esetében, melyek a legjobb 

módszerek a megértéshez, a lényeg kiemeléséhez, az összefüggések látásához. 

- Fontos nevelési feladat, hogy felismerjük, ha szorongásos kudarcfélelem okozza a 

gyengébb teljesítményt, sikerélményt kell biztosítani tanulóinknak. Ugyanis a tanulás 

eredményessége szempontjából az elismerés hiánya, a közömbösség a leginkább 

ártalmas nevelési magatartást. (Még az elmarasztalás is jobb, mint a közömbösség!) 

 

Hogyan lehet sikerélményt biztosítani? 

 

- Kisebb csoportokban való foglalkozás: 

= könnyebb a megszólalás 

= könnyebb a tanár pozitív reagálása a legkisebb eredményekre, 

- Egyéni feladatok adása 

Pl. önálló megfigyelések „kutatások” tankönyvből, folyóiratokból, szakkönyvekből,  

Beszámolók, referátumok kiadása  dicséret. 

 

- A frusztrációt leginkább az irreális elvárások okozzák. Sem a család, sem az iskola ne 

követeljen többet a tanulótól, mint amit képes teljesíteni.  

Fel kell venni a kapcsolatot a tanulási kudarcnak kitett tanulók szüleivel. A szülők 

„nevelése” arra irányuljon, hogy ne legyen túlzott elvárásuk gyermekükkel szemben, ne 

féljen a gyermek otthon, ha rosszabb eredményt ér el, mint, amit a szülők szeretnének, mert 

ez még inkább csökkenti a teljesítményt. Tehát a tanár-szülő kapcsolatot kell erősíteni.  

 

- Eredményessé teheti a tanulást, ha sikerül a diákok érdeklődését felkelteni a tantárgy iránt.  

 

- Kapjon helyet az oktatásban a játékosság és a kreativitás. Ez is segítheti a kudarc élmény 

feledtetését, s hozzájárulhat a jobb eredmények eléréséhez. 

 

- Hagyományos módszerek a tanulási kudarc felszámolására: 

- Korrepetálások: 

Ezek arra vannak hivatva, hogy a tanulók egyes csoportjainak (néha csak egyes tanulóknak) 

gyengébb érdeklődés, alacsonyabb intelligenciahányados vagy betegség miatt 

bekövetkezett elmaradását próbáljuk pótolni. 

- Felzárkóztatás: 

Erre akkor kerülhet sor, ha környezeti adottságok vagy speciális helyzet (pl. külföldi 

tartózkodás, hosszabb kórházi ápolás) miatt a tananyag-feldolgozás hosszabb szakaszai 

„maradnak ki”, s ennek következtében kiegészítő tanulásról kell gondoskodni.  
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1.6.5 Az ifjúságvédelemi feladatok ellátása 

 

A gyermek- és ifjúságvédelem az általános iskolából kapott információkon, saját 

megfigyeléseinken, utánajárásunkon, esetlegesen szülői tájékoztatáson alapul.  

Feladatunk igény szerint előadók biztosítása az alábbi témákban: 

- Káros szenvedélyek 

- Drog- és bűnmegelőzési programok 

- Egyéb aktuális problémák 

Feladatunk felmérni a segítségre szorulók körét. Ebben fontos szerepük van az 

osztályfőnököknek, illetve a gyermek- és ifjúságvédelmi felelősnek.  

 

A megelőzés szempontjából nagy feladat hárul az osztályfőnökökre. Hiszen ők találkoznak 

legtöbbet osztályuk tanulóival, ők állnak legközelebb hozzájuk. Az osztályközösség 

kialakításában, irányításában meghatározó a jelenlétük. El kell érniük, hogy a tanulók 

bizalommal legyenek irántuk, érezzék, tudják problémáikat és adott esetben cselekvően 

vegyenek részt az események feltárásában körültekintően, pedagógiai felkészültséggel, 

tapasztalattal tudják orvosolni azokat. Ha a problémák hatáskörükön túlmennek, forduljanak az 

ifjúság védelmi felelősökhöz, aki meg tudja tenni a további lépéseket. Ő tartja a kapcsolatot a 

gyermekjóléti, a családsegítő szervekkel és a pedagógiai szakszolgálat munkatársaival.  

 

A megkülönböztetett figyelmet igénylő tanulók többsége az alábbi csoportokba sorolható: 

- anyagilag hátrányos helyzetű (pl.: munkanélküli szülők), 

- családi kapcsolatok miatt veszélyeztetett (csonka családban élő), 

- kulturális helyzete miatt hátrányos helyzetű (a szülők alacsonyabb iskolázottsága, a 

kultúra megbecsülésének hiánya, az önművelődés lebecsülése…), 

- egészségileg hátrányos helyzetű, 

- káros szenvedélye miatt veszélyeztetett, 

- deviáns, nehezen kezelhető gyermek. 

 

1.6.6 A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység 

 

Iskolánkban fokozatosan nő a munkanélküli szülők gyermekeként, illetve az egyre nehezebb 

körülmények között élő tanulók száma. 

 A tanulóink esélyegyenlősége egyéni bánásmóddal segíthető elő. Figyelembe kell venni 

az eltérő képességű, tapasztalatú, érdeklődésű, vallású, egészségű, családi és társadalmi hátterű 

gyermekek sokféleségét, így nevelni lehet őket a különbözőségek elfogadására és megértésére 

is. 

Célunk: 

Segíteni azon tanulók beilleszkedését, ismeretelsajátítását, egyéni ütemű fejlődését, akik: 

 

Szociális körülményeiket tekintve hátrányos helyzetűek: 

- családi mikrokörnyezetükből adódóan hátrányos helyzetűek, 

- családi házon kívüli környezet miatt hátrányos helyzetűek, 

- iskolai körülményeiket tekintve hátrányos helyzetűek,  

- csonka családban felnövő gyermekek (elvált szülők, árva, félárva gyerekek),  

- munkanélküli szülők gyermekei, 

Átmenetileg hátrányos helyzetűek: 

- áttelepült, beköltözött (új) tanulók,  

- tartós betegség miatt hátrányos helyzetűek. 

 

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va



 40 

Minden évben központi keretből juttatunk támogatást (tankönyvtámogatás) a rászoruló 

tanulóknak. 

Az iskolából kölcsönözhető tankönyvek csökkentik a szülők tanév eleji kiadásait. 

 

A szociális hátrányok enyhítését iskolánkban az alábbit tevékenységi formák szolgálják: 

- A felzárkóztató, illetve tehetséggondozó programok szervezés 

- Mentálhigiénés programok  

- Pályaorientációs tevékenység 

- Felvilágosító munka a szociális juttatások lehetőségeiről szülői értekezleteken, 

fogadóórákon, családlátogatásokon értesítés (levél, telefon) 

- Helyi, regionális, országos támogatások megszerzésének ösztönzése 

- Motiválás arra, hogy a gyermek kollégiumi ellátásban részesüljön 

- Kapcsolatfelvétel a Pedagógiai Szakszolgálat szakembereivel  

- Pályázatok figyelése, részvétel a pályázatokon 

 

1.7 Az intézményi döntési folyamatban való tanulói részvételi rendje 

 

Az intézmény tanulói a törvény adta lehetőségekhez mérten részt vesznek az iskola döntéseinek 

folyamatában. Ezt a diákkörök és a diákszervezet keretei között tehetik meg. Az intézményben 

diákkörök és diákönkormányzat működhet. Diákkör létrehozását minimum 15 fő tanuló 

kezdeményezheti. Az iskolában csak tantárgyi, kulturális, sport, szakmai diákkörök alakíthatók.  

 

Intézményünkben minden osztály maximum 2-2 tagot delegálhat az iskolai diákszervezetbe. 

Ezek a tagok képviselik az osztályok érdekeit, tájékoztatják társaikat az őket érintő fontos 

kérdésekről, társaik véleményének kikérése után gyakorolják a véleményezési jogot és vezetőt 

választanak maguk közül, aki kapcsolatot tart iskolavezetéssel. A diákszervezet évenkénti 

döntése alapján részt vesz az iskolai programok szervezésében, tervezésében, önálló 

programokat szervezhet.  

 

A diákszervezet tanévenként egy tanítás nélküli munkanap programjáról dönt, melyről a 

nevelőtestület az éves program elfogadásakor nyilvánít véleményt.  

A diákszervezet munkáját e feladatra kijelölt személy segíti, akit az igazgató bíz meg. 

 

Az iskolai döntéshozatali folyamatban a diákszervezet véleményét minden esetben ki kell kérni:  

 az iskolai SZMSZ jogszabályban meghatározott rendelkezéseinek elfogadása előtt, 

 tanulói szociális juttatások elosztási elveinek meghatározása előtt, 

 ifjúsági célokra biztosított pénzeszközök felhasználásakor, 

 házirend elfogadása előtt. 

 

A tanulók nagyobb közössége (a tanulói létszám minimum 25%-a) véleményt formálhat az őket 

érintő kérdésben. Amennyiben egy adott ügy minimum ezt a tanulólétszámot érinti, ki kell kérni 

a diákönkormányzat véleményét a döntés előtt. 

A véleményeket, észrevételeket minden estben a diákszervezet juttatja el az iskolavezetésnek, 

írott formában a diákszervezet vezetőjének aláírásával. 
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1.8 Kapcsolattartás a szülőkkel, tanulókkal, az iskola partnereivel 

 

Az iskola, mint oktató-nevelő intézmény csak akkor működhet eredményesen, ha a tanulói 

érdeklődésre épít és figyelembe veszi a szülői érdekeket. Az iskolai nevelés, a gyermeki 

személyiség harmonikus fejlesztésének elengedhetetlen feltétele a szülői ház és a pedagógus 

közösség (iskolai és kollégiumi) koordinált aktív együttműködése.  

 

 

A tanulók közösségét érintő kapcsolattartási formák 

 

A diákokkal való kapcsolattartás elsődlegesen a mindennapi érintkezés során történik a tanítási 

órákon, az órák közti szünetekben, a tanítás előtt és után. A diákok bármely tanárukat 

megkereshetik javaslataikkal és egyéni gondjaikkal, személyükről és az osztályközösségről 

információkat kérhetnek tőlük és az iskola vezetőitől. A diákok személyét érintő problémákkal 

elsődlegesen az osztályfőnök és a szaktanárok foglalkoznak. 

 

A szülők közösségét érintő együttműködési formák: 

 

Szülői értekezlet  

Az iskola éves munkatervébe beütemezett szülői értekezletek feladata, hogy tájékoztassa a 

szülőket gyermekük előmeneteléről, az osztály aktuális problémáiról, az osztályban és az 

iskolában jelentkező feladatokról. A szülői értekezleten minden alkalommal nevelési kérdések 

is előkerülnek, valamint áttekintő képet ad az osztályfőnök osztálya neveltségi szintjének 

alakulásáról. Szülői értekezletet évente legalább két alkalommal tartunk. Ha az osztály helyzete, 

problémái, a csoport előtt álló feladatok azt indokolják, az iskola igazgatója rendkívüli szülői 

értekezletet hívhat össze a szülők tájékoztatására, a problémák közös megoldási lehetőségének 

megtalálására.  

 

Fogadóóra 

Célja, hogy a szülők egyénileg információt kapjanak gyermekük előmeneteléről, 

magatartásáról, a szaktanár róla alkotott véleményéről, valamint a pedagógus tanácsokat 

adhasson a tanuló nevelésével kapcsolatosan. Az iskola biztosítja, hogy a fogadóórán a szülő 

négyszemközt beszélhessen gyermeke tanárával személyes problémáiról. A fogadóórákat a 

szülővel előre egyeztetett időpontban tartjuk. 

 

A szülők írásos tájékoztatása  
A szülőket folyamatosan értesítjük tanítványunk előrehaladásáról, hiányzásáról, késéseiről, 

valamint a személyét érintő dicsérő és elmarasztaló intézkedésekről. A tanuló félévi és év végi 

eredményeiről a szülő tájékoztatást kap a félévi értesítő és az év végi bizonyítvány révén. Az 

iskola minden jelentős intézkedését írásban közli a szülőkkel. Az osztályfőnök folyamatosan 

figyelemmel kíséri a diákok osztályzatait, a tanulói hiányzásokat és késéseket.  

 

A köznevelési törvény hatályos előírása szerint a szülőket a megelőző tanév végén tájékoztatjuk 

azokról a tankönyvekről, tanulmányi segédletekről, taneszközökről, ruházati és más 

felszerelésekről, amelyekre a következő tanévben a nevelő és oktató munkához szükség lesz. 

Tájékoztatjuk őket továbbá az iskolától kölcsönözhető tankönyvekről, taneszközökről és más 

felszerelésekről, valamint arról is, hogy az iskola milyen segítséget tud nyújtani a szülői 

kiadások csökkentéséhez.  
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Nyílt nap  
A nyílt napot az iskolába készülő általános iskolások számára szervezi az intézmény 

igazgatósága és tantestülete. Célja bepillantást adni az iskola életébe, információt adni az 

intézmény által indított osztályokról, a képzés formájáról és tartalmáról, a nyelvoktatásról. A 

nyílt napon szülők és pedagógusok is részt vehetnek.  

 

Az iskola és a szülők  együttműködésének 

- alapja: a gyermek iránt érzett közös nevelési felelősség, 

- megvalósulási formái: a kölcsönös támogatás és a koordinált pedagógiai 

tevékenység, 

- feltétele: a kölcsönös bizalom és tájékoztatás, az őszinteség, 

- eredménye: a családi és iskolai nevelés egysége és ennek nyomán kedvezően fejlődő 

gyermeki személyiség. 

Az együttműködés formáit a pedagógiai feladatokra építettük és az alábbi két témakör köré 

rendeztük: 

A szülők részéről a nevelőmunka segítéséhez az alábbi közreműködési formákat várjuk el: 

- aktív részvételt az iskolai rendezvényeken, 

- ötletnyújtást az előadások témáihoz, 

- őszinte véleménynyilvánítást, 

- együttműködő magatartást, 

- nevelési problémák őszinte megbeszélését, közös megoldását, 

- a családi nevelésben jelentkező nehézségek közös legyőzését, 

- érdeklődő-segítő hozzáállást, 

- szponzori segítségnyújtást. 

Iskolánk a gyermek helyes neveléséhez a következő segítségnyújtási formákat kínálja: 

- nyílt napok szervezése 

- rendszeres és folyamatos tájékoztatás a tanuló előmeneteléről, magatartásáról, 

- igény esetén változatos témájú szakkörök indítása, ahol a tanuló gyakorolhatja a 

helyes viselkedési módokat, 

- előre tervezett szülői értekezletek, 

- rendkívüli szülői értekezletek, 

- fogadóórák, 

- ellenőrző 

- előadások szervezése (logopédus, Pedagógiai Szakszolgálat, pszichológus, 

egészségügyi szakember – orvos, védőnő – meghívásával), 

- Szülői Szervezet ülései, 

- Pályaválasztási tanácsadás, 

- Közös kirándulások. 

Iskolánk kollégiumi férőhelyet biztosít, segíti a tanulók kollégiumi elhelyezését. 

 

1.9. A tanulmányok alatti vizsga vizsgaszabályzata 

 

A különbözeti és a beszámoltató vizsgákra tanévenként két vizsgaidőszakot jelölünk ki. 

Javítóvizsga letételére az augusztus 15-étől augusztus 31-éig terjedő időszakban, osztályozó, 

különbözeti és beszámoltató vizsga esetén a vizsgát megelőző három hónapon belül kell a 

vizsgaidőszakot kijelölni azzal, hogy osztályozó vizsgát az iskola a tanítási év során bármikor 

szervezhet. A vizsgák időpontjáról a vizsgázót a vizsgára történő jelentkezéskor írásban 

tájékoztatjuk. 
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Tanulmányok alatti vizsgát – az e rendeletben meghatározottak szerint – független 

vizsgabizottság előtt, vagy abban a nevelési-oktatási intézményben lehet tenni, amellyel a 

tanuló jogviszonyban áll. A szabályosan megtartott tanulmányok alatti vizsga nem ismételhető. 

 

Az iskolában tartott tanulmányok alatti vizsga esetén az igazgató, a független vizsgabizottság 

előtti vizsga esetén a megyeszékhely szerinti járási hivatal vezetője engedélyezheti, hogy a 

vizsgázó az első bekezdés szerint előre meghatározott időponttól eltérő időben tegyen vizsgát. 

 

Tanulmányok alatti vizsgát legalább háromtagú vizsgabizottság előtt kell tenni. Amennyiben a 

nevelési-oktatási intézményben foglalkoztatottak végzettsége, szakképzettsége alapján erre 

lehetőség van, a vizsgabizottságba legalább két olyan pedagógust kell jelölni, aki jogosult az 

adott tantárgy tanítására. 

 

A tanulmányok alatti vizsga követelményeit, részeit a pedagógiai program 3. számú melléklete 

tartalmazza. 

 

Általános szabályok 
A javító, különbözeti és osztályozó vizsgák beosztását az igazgatóhelyettesek készítik el. Az 

igazgatóhelyettesek az érintett tanulókat írásban tájékoztatják a vizsga helyéről, időpontjáról, 

időtartamáról és a vizsga típusáról. Ezzel egy időben a vizsgabeosztást a tanári szobában is 

közzé teszik. A szaktanárok a vizsga időpontjára összeállítják a feladatlapokat, tételsorokat. A 

szóbeli vizsgára a szaktanár legalább 10 tételt készít. 

A vizsgabizottságokat az igazgató jelöli ki. 

A javító, osztályozó és különbözeti vizsgák írásbeli, gyakorlati vagy szóbeli részből állhatnak. 

Az érdemjegyek megállapításánál a vizsgarészeket egyenlő arányban vesszük figyelembe. 

 

Az értékelés az alábbiak szerint történik: 

 0 - 39 %  elégtelen (1) 

 40 - 54 %  elégséges (2) 

 55 - 69 %  közepes (3) 

 70 - 84 %  jó (4) 

 85 - 100 %  jeles (5) 

 

A tanulmányok alatti vizsga – ha azt az iskolában szervezik – vizsgabizottságának elnökét és 

tagjait az igazgató, a független vizsgabizottság elnökét és tagjait a területileg illetékes 

megyeszékhely szerinti járási hivatal bízza meg. 

 

Javítóvizsga, Osztályozóvizsga, Különbözeti vizsga, Pótló vizsga, Független vizsgabizottság 

előtt zajló vizsga 

Javítóvizsga: 

Az a tanuló, akit a nevelőtestület határozatával javítóvizsgára utasít, az iskola 

Munkatervében meghatározott időpontban javítóvizsgát tehet. 

Javítóvizsgát tehet a vizsgázó, ha 

a tanév végén - legfeljebb három tantárgyból - elégtelen osztályzatot kapott, 

az osztályozó vizsgáról, a különbözeti vizsgáról számára felróható okból elkésik, 

távol marad, vagy a vizsgáról engedély nélkül eltávozik. 

Ha a tanuló több mint 3 tantárgyból kapott elégtelent, tanulmányait csak az évfolyam 

megismétlésével folytathatja. 
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A tantárgyak témaköreit a tanuló a bizonyítvánnyal együtt megkapja, az átvételt 

igazolja. A javítóvizsgák időpontját jogszabály határozza meg: augusztus 15-augusztus 

31. A tanulót a vizsga eredményéről a vizsga napján tájékoztatni kell. 

Osztályozóvizsga: 

Osztályozóvizsgát kell tennie: 

- Magántanulónak 

- A tantervi követelményeknek egy tanévnél (az előírtnál) –engedéllyel- rövidebb 

idő alatt eleget tevő tanulónak 

- A jogszabályban meghatározott időnél többet mulasztott, s emiatt érdemjeggyel 

nem osztályozható tanulónak, amennyiben azt a nevelőtestület a számára 

engedélyezi 

- Másik iskolából való átvétel esetén, ha az iskola igazgatója előírja 

- Felnőttoktatásban részt vevő tanulónak 

- Független vizsgabizottság előtt tett vizsga esetén 

Osztályozóvizsgát tehet: 

- Bármely tanuló, aki szüleivel együtt gyakorolja az osztályozóvizsga letételére 

vonatkozó jogát (pl. előrehozott érettségi vizsga feltételeként) 

Az osztályozóvizsgát a következő tanév tantervi anyagából mindig a tanév megkezdését 

megelőzően kell tenni. 

Csoport-, osztály- vagy iskolaváltás miatt előírt osztályozó vagy különbözeti vizsgát az 

igazgató által megadott határidőig kell letenni, lehetőleg a tanév megkezdése előtt.  

Az osztályozóvizsgák időpontjait a tanév munkaterve tartalmazza: 

- január első két hete 

- lehetőség szerint április utolsó két hete (jelentkezési határidő: március 1.) 

- június első két hete (jelentkezési határidő: március 1.) 

- augusztus utolsó két hete (jelentkezési határidő: június 15.) 

 

 

 

Osztályozóvizsgát megismételni, eredményén javítani nem lehet. Ha a szabályosan megtartott 

osztályozóvizsga elégtelen, a tanulónak tanévet kell ismételni. 

Tudnivalók a nyelvvizsgákról: 

- C típusú középfokú állami nyelvvizsgával rendelkező tanuló az idegen nyelv óráinak 

látogatása alól nem mentesül csak abban az esetben, ha előrehozott érettségi vizsgán az 

előírt követelményeket sikeresen teljesítette. 

- A vagy B típusú középfokú állami nyelvvizsgával rendelkezők, valamint az egynyelvű 

vizsgával rendelkező tanulók kötelesek az órákat látogatni. 

- Aki középfokú állami nyelvvizsgára megy, C típusú vizsga esetén 4 nap felkészülési 

időt, A és B típusú vizsgák esetén 2 napot vehet igénybe, tetszés szerint megosztva a 

szóbeli és írásbeli vizsgák előtt, nyelvenként egy alkalommal. 

- Alapfokú nyelvvizsgákért nem járnak a fenti kedvezmények.  

Különbözeti vizsga: 

Annak a tanulónak, aki a tanév közben másik iskolából való átvételét kéri, vagy külföldi 

tanulmányok magyarországi folytatása feltételeként, vagy az iskolán belül az esti 

oktatás munkarendje szerinti képzésből a nappali oktatás munkarendje szerinti képzésbe 

való átvételét kéri, az alacsonyabb évfolyamon tanult vagy hiányzó tantárgyakból, 

tantárgyrészekből az igazgató által kijelölt időpontban különbözeti vizsgát kell tennie. 

A különbözeti vizsga tantárgyainak, tartalmának meghatározása során mindig egyedileg 

kell az Intézmény vezetőjének határozatot hoznia a jelentkező tanuló ügyében. A 

különbözeti vizsgák időpontját az igazgató határozza meg. 
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Pótló vizsga: 

Abban az esetben, ha a tanuló önhibáján kívül nem tudja teljesíteni az osztályozó/ pótló/ 

különbözeti vizsga követelményeit, a teljes vizsga anyagából, vagy a nem teljesített 

vizsgarészből - kérelmére - pótló vizsgát tehet. Időpontját egyéni elbírálás alapján az 

igazgató jelöli ki. 

 

 

Független vizsgabizottság előtt zajló vizsga: 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján a tanuló joga, hogy 

kérelmére független vizsgabizottság előtt adjon számot tudásáról, tanulmányok alatti 

vizsgát tehet, amely lehet osztályozó-, és javítóvizsga. 

A tanuló - kiskorú tanuló esetén a szülője aláírásával - a félév, illetve a szorgalmi idő 

utolsó napját megelőző 30. munkanapig, amennyiben hiányzás miatt nem értékelhető és 

osztályozó vizsga letételére kap engedélyt, az engedély megadását követő három napon 

belül jelentheti be, ha független vizsgabizottság előtt kíván vizsgát tenni. 

A tanuló, amennyiben a tanév végén valamely tantárgyból / tantárgyakból megbukott és 

javítóvizsgát tehet, a bizonyítvány átvételét követő tizenöt napon belül kérheti, hogy a 

javítóvizsgát független vizsgabizottság előtt tehesse le. 

 

1.10 Az iskolaváltás, valamint a tanuló átvételének szabályai 

Átjelentkezés, átvétel esetén más középiskolából, illetve iskolán belüli osztályváltás esetén, ha a 

tantárgyak eltérése indokolja, akkor az igazgatói határozat különbözeti, osztályozó vizsga letételét 

írhatja elő. 

 

1.11 A felvételi eljárás különös szabályai, szakképzési felvételi eljárás 

A felvételi eljárás során a 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi eredményeket vesszük 

figyelembe az alábbi tantárgyakból:  

Magyar nyelv és irodalom, Történelem, Matematika, Idegen nyelv, Fizika 

A felvételi rangsor összeállítása a tanulmányi átlag alapján történik. 

Az intézménybe történő felvételi eljárás során előnyt élvez a baptista felekezetű családból 

érkező vagy a Magyarországi Baptista Egyház belső egyházi jogi személyei által fenntartott 

intézményből érkező tanuló. 

A szakképzési évfolyamra a tanévet megelőző 03.01. és 08.31. között lehet jelentkezni. A 

beiratkozás feltétele a jogszabály által előírt iskolai végzettség igazolása. 
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2. Az intézmény helyi tanterve 

 

Az intézmény képzési szerkezete 

 

5 évfolyamos angol-magyar két tanítási nyelvű gimnázium 

4 évfolyamos gimnázium 

4 évfolyamos gimnázium (nappali, esti) - felnőttoktatás 

4 évfolyamos szakgimnázium (szakközépiskola régi) informatika, közgazdaság, rendészet és 

közszolgálat és sport ágazatban 

3 évfolyamos szakközépiskola, Számítógép szerelő és karbantartó szakképesítés 

 

Érettségi utáni szakképzés: 

Gazdasági informatikus 

Informatikai rendszerüzemeltető 

Műszaki informatikus 

Szoftverfejlesztő 

Irodai titkár 

Vállalkozási és bérügyintéző 

Közszolgálati ügyintéző 

Sportedző (ökölvívás) 

 

2.1 A választott kerettanterv megnevezése 

 

Az EURO Baptista Két Tanítási Nyelvű Gimnázium, Szakgimnázium és Szakközépiskola az alábbi 

kerettantervek és szakmai programok alapján készítette el helyi tantervét. 

 

Közismereti kerettantervek 

Jogszabályi háttér: 

51/2012. (XII.21.) EMMI rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről (Kt. 

rendelet) 

Középfokú nevelés- oktatás szakasza, gimnázium, 9-12. évfolyam (Kt. rendelet 3. melléklet) 

Középfokú nevelés- oktatás szakasza, szakközépiskola, 9-12. évfolyam, közismereti képzés 

(Kt. rendelet 6. melléklet) (2016./2017. tanév előtt indult kifutó évfolyamok) 

Középfokú nevelés- oktatás szakasza, szakgimnázium, 9-12. évfolyam, közismereti képzés 

(Kt. rendelet 14. melléklet) 

Középfokú nevelés- oktatás szakasza, szakközépiskola, 9-13. évfolyam, közismereti képzés 

(Kt. rendelet 15. melléklet) 

Kerettanterv a felnőttoktatás 9-12. évfolyam számára (Kt. rendelet 12. melléklet) 

 

4/2013. (I.11.) EMMI rendelet a két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelvének kiadásáról 

Két tanítási nyelvű oktatás irányelve szerint 

 

Szakmai kerettantervek 

Jogszabályi háttér: 

14/2013. (IV.5) NGM rendelet (kifutó évfolyamok) 

30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelet 

 

Informatika ágazat kerettanterve, 9-12. évfolyam 

Közgazdaság ágazat kerettanterve, 9-12. évfolyam 

Rendészet és közszolgálat ágazat kerettanterve, 9-12. évfolyam 
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Sport ágazat kerettanterve, 9-12. évfolyam 

Számítógép-kezelő, karbantartó 

Gazdasági informatikus 

Informatikai rendszerüzemeltető 

Műszaki informatikus 

Szoftverfejlesztő 

Irodai titkár 

Vállalkozási és bérügyintéző 

Sportedző (ökölvívás) 

 

2.1.1. A felnőttoktatás sajátosságai 

Iskolánk iskolarendszerű felnőttoktatás keretén belül érettségire készít fel nappali és esti 

munkarendben. A felnőttoktatás igazodik s tanuló munkahelyi, családi vagy más irányú 

elfoglaltságához. 

 

Felvétel 

Felvételi eljárás nincs. A felvétel az előzőleg benyújtott jelentkezési lap, illetve a beiratkozás 

napján bemutatott személyi okmányok és az legmagasabb iskolai végzettséget igazoló 

dokumentumok alapján történik. 

 

Előzetes eredmények beszámítása 
Az igazgató a tanuló felvételi kérelme, valamint előzetes tanulmányai alapján dönt a tanuló 

évfolyamba sorolásáról. Ebben az esetben a felvett tanuló adatai mellett a beírási naplóban, a 

törzslapban és a bizonyítványban rögzíteni és záradékolni kell az alsóbb évfolyamok elvégzését. 

 

 Nappali munkarend szerinti felnőttoktatás  

4 évfolyamos gimnázium – 9-12. évfolyam 
A nappali munkarend szerinti oktatás heti 5 napos iskolába járással történik.  

A tanulók a Köznevelési törvényben meghatározottak szerint kötelesek a tanítási órákon részt venni, 

teljesítményüket tanév közben folyamatosan értékeljük, a nappali képzés értékelési rendszerének 

megfelelően.  

 

Négyéves képzés 

Jelentkezhet, aki 

 nem tanköteles 

 általános iskola 8. évfolyamát sikeresen elvégezte 

 

Két éves képzés (előzetes eredmények beszámításával) 

Jelentkezhet, aki 

 nem tanköteles 

 gimnáziumban vagy szakgimnáziumban a 9. - 10. évfolyamot sikeresen elvégezte 

 a különbözeti vizsgák szükségességéről az igazgató dönt 

 

Esti munkarend szerinti felnőttoktatás 

4 évfolyamos gimnázium – 9-12. évfolyam 
Az esti munkarend szerinti oktatás heti 2-3 napos iskolába járással történik.  

A tanulók a Köznevelési törvényben meghatározottak szerint kötelesek a tanítási órákon részt venni, 

teljesítményüket félévkor és év végén osztályozó vizsgán értékeljük.  
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Négyéves képzés 

Jelentkezhet, aki 

 nem tanköteles 

 általános iskola 8. évfolyamát sikeresen elvégezte 

 

Két éves képzés (előzetes eredmények beszámításával) 

Jelentkezhet, aki 

 nem tanköteles 

 gimnáziumban vagy szakgimnáziumban a 9. - 10. évfolyamot sikeresen elvégezte 

 a különbözeti vizsgák szükségességéről az igazgató dönt 

 

Felnőttoktatási helyi tanterv elkészítésének és alkalmazásának elvei  

A helyi tantervet és az óratervet a felnőttoktatási kerettanterv alapján készítettük el. Iskolánk 

felnőttoktatási helyi tantervében a kötelező tanítási órák keretében tanított tantárgyak tananyagai és 

követelményei teljes egészében megegyeznek a mindenkor hatályos kerettantervekben 

meghatározott tananyaggal és követelményekkel. Mivel a kerettantervek által előírt tananyagok a 

tantárgyak számára rendelkezésre álló időkeretnek csak kilencven százalékát fedik le, a fennmaradó 

tíz százalékot iskolánk pedagógusai a kerettantervben szereplő tananyag, követelmények 

elmélyítésére, gyakorlására, a tanulói képességek, a tantervben meghatározott kompetenciák 

fejlesztésére használják fel. Ennek pontos leírását a helyi tanterv tartalmazza. 

 

2.2 A választott kerettanterv feletti óraszám 

A kötelező közismereti óraszám feletti szabadon felhasználható óraszámokat a kerettantervben 

szereplő tantárgyak között osztottuk szét. Az óraszám felosztása a helyi tanterv táblázataiban, 

a heti tanórák száma szabadon meghatározható részének tartalma e fejezetben található meg.  

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 32.§ (2) bekezdése alapján az etika 

tantárgyat a hittan tartárgyba integráltuk. A helyi tanterv a hittan vonatozásában tartalmazza az 

etikára meghatározott fejlesztési követelményeket és tartalmakat. 

 

Ha az óraszám nem egész szám, akkor a tantárgyat csak az egyik félévre osztjuk be. 

 

 

Az intézmény helyi tantervi óraszámai és tantervi tartalmai 
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2.2.1 Két tanítási nyelvű gimnázium 

 

Öt évfolyamos angol célnyelvű két tanítási nyelvű gimnáziumi oktatás: 

 

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

Magyar nyelv és irodalom 2 4 4 4 4 

Célnyelv (angol nyelv) 18* 3*+3* 3*+3* 3*+2* 3*+2* 

Célnyelvi civilizáció  +1* +1* +2* +2* 

II. idegen nyelv (német)  3 3 3 3 

Matematika 1,5 3* 3* 3* 3* 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek 

 
2* 2* 3* 3* 

Hittan   +1 +1  1**+1 +2  

Biológia – egészségtan B    2 2 2 

Fizika A  2 2 2   

Kémia B  2 2     

Földrajz  2* 2*     

Ének-zene A  1 1   

Vizuális kultúra  1 1   

Dráma és tánc  1    

Művészetek (dráma és tánc)    2 2 

Informatika 3,5 1 1 +1  +2  

Életvitel és gyakorlat     1 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 1 

Szabadon tervezhető órakeret  4+1 4+1 6 8 

Rendelkezésre álló órakeret 30+1 35+1 36+1 35 35 

Célnyelvű óra 18 14 14 13 13 

Megjegyzések: 

(*) Célnyelvű vagy célnyelven tanított tantárgyak 

(**) Az etika tantárgyat a hittan tantárgyba integráltuk 

 

 

A kerettantervek közül az alábbiakat alkalmazzuk: 

Tantárgy megnevezése      Változat 

Fizika A változat 

Kémia B változat 

Biológia B változat 

Ének-zene A változat 

 Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va



 50 

Magyar nyelv és irodalom 9.KNY 

Nyelvi előkészítő évfolyam kerettanterve (7. MELLÉKLET) 

Kerettantervi óraszámok témakörönként 

Tematikai egység Órakeret 

1. Anyanyelvünk 0 óra 

2. A kommunikáció 0 óra 

3. Helyesírás 0 óra 

4. Szövegolvasás, szövegértés 0 óra 

5. Szövegalkotás 0 óra 

Számonkérés 0 óra 

Ismétlés, rendszerezés 0 óra 

Kötelező összesen: 0 óra 

 

A helyi tanterv óraszámai évfolyamonként 

Évfolyam Heti óraszám Éves óraszám 
Kötött 

tartalom 

Szabadon 

felhasználható 

9. KNY 0+2=2 óra 0+72=72 óra 0 óra 72 óra 

 

 Óraszámok bontása évfolyamonként, témakörönként 

Témakör 
Összes 

kötelező 

Összes 

szabad 

9. KNY 

évfolyam 

kötelező 

9. KNY 

évfolyam 

szabad 

1. Anyanyelvünk 0 óra 3 0 3 

2. A kommunikáció 0 óra 20 0 20 

3. Helyesírás 0 óra 10 0 10 

4. Szövegolvasás, 

szövegértés 
0 óra 15 0 15 

5. Szövegalkotás 0 óra 15 0 15 

Számonkérés 0 óra 4 0 4 

Ismétlés, 

rendszerezés 
0 óra 5 0 5 

Összesen: 0 óra 72 0 72 

 

9. KNY évfolyam 
 

Szabadon tervezhető órakeret tartalma (72 óra) 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
1. Anyanyelvünk 

Órakeret 

3 óra 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A magyar nyelv.  

A beszéd és a nyelv.  

Anyanyelvünk zenéje  

Idegen nyelvek: 

nyelvtan, szókincs, 

hangsúlyozás 
A szövegfonetikai eszközök alkalmazása páros munkában, 

szövegfeldolgozás segítségével.  

A mindennapi kommunikáció során törekvés a hangsúly, a hanglejtés, 

a hangerő, a beszédszünet, a beszédtempó helyes megválasztására.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Nyelv, beszéd, szövegfonetika 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
2. A kommunikáció 

Órakeret 

20 óra 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A kommunikáció kifejezés értelmezése. 

A kommunikációs folyamat tényezői. 
Definíciómagyarázat, szótár használatával. A feladó, címzett, kód, 

valóság, ismereteink, üzenet, kapcsolat, csatorna, beszédhelyzet, a  

kommunikációs folyamat tényezőinek alkalmazása szituációs 

formában.  

Társadalomismeret: 

társadalmi 

kommunikáció, 

tömegkommunikáció, 

centrum-periféria. 

Természetismeret, 

matematika: 

kommunikációs 

képességeket fejlesztő 

gyakorlatok. 

Idegen nyelv: 

nonverbális 

kommunikáció, 

testbeszéd, eltérő 

szabályok különböző 

kultúrákban. 

 

A kommunikációs kapcsolat. 

A kommunikációs megnyitó formák szokásainak, szabályainak 

megismerése irányított vázlattal, megegyezésjáték formájában. A 

tanult szabályok betartásával különböző szituációkban alkalmazni 

tudja a kapcsolatteremtés alábbi formáit: köszönés, a megszólítás, 

a bemutatkozás, a bemutatás, a kérés, tudakozódás.  

A kommunikáció jelei. 

A kommunikáció nyelvi és nem nyelvi jelekkel történő 

megismerése megfigyelési feladatokkal  

A kommunikáció nyelvi jelei.  

A nyelvi jelek szerepének megismertetése irodalmi szöveg 

feldolgozásával.  

Nem nyelvi jelek a szóbeli és írásbeli kommunikációban.  

A nem nyelvi jelek (a hangjelek, tekintet, arcjáték, taglejtések, 

testtartás, térköz, külsőnk, a csend), szerepének megfigyeltetése 

kommunikációs helyzetgyakorlatok alkalmazásával. 

Az íráskép, a szöveg külalakjának, a margó, a szóköz, a bekezdés 

fontosságának bemutatása hivatalos levél elemzésével. 

Plakátkészítés, különös tekintettel a szöveg képére. 

Az egyirányú és kétirányú kommunikáció.  

Szöveg feldolgozása kiscsoportokban az egy- ill. kétirányú 

kommunikáció sajátosságainak figyelembevételével. Monologikus, 

dialogikus szövegrész keresése ajánlott irodalmi műből.  

A közvetett és közvetlen kommunikáció.  

Tankönyvi szöveg feldolgozása páros munkaformában.  

Az életből vett példák segítségével egyénileg és párban történő 

bemutatása és felismerése és alkalmazása.  

A jegyzetelés. 

Ismeretterjesztő szöveg felhasználásával önálló munkavégzés.  

A vázlatírás.  

Lényegkiemelés különböző sport témájú művek részleteinek 

felhasználásával  

Fogalmazási ismeretek felelevenítése.  

Összefüggő szöveg alkotása a tanult műfajok köréből. 

A felelet és a beszámoló.  

A sikeres felelet és beszámoló titkának elsajátítása saját és mások 

szóbeli megnyilvánulásainak elemzésével. Próbafelelet kedvenc és a 

legkevésbé kedvelt anyanyelvi témakörből.  

Vázlat formájában a különböző beszámoló fajták jellemzőinek 

bemutatása.  
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A kiselőadás.  

A kiselőadás készítéseinek lépései szakirodalom feldolgozásával. 

Kiselőadás közösség előtti bemutatása irodalmi mű feldolgozásával.  

A hozzászólás és a felszólalás.  

Az egymással rokon szövegtípusok megismerése parlamenti 

közvetítések megfigyeltetésével. A megismert két megnyilatkozási 

forma alkalmazásának gyakorlása különböző témakörökben. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Kommunikáció, kommunikációs folyamat, adó, vevő, kód, üzenet, 

csatorna, szituáció 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
3. Helyesírás 

Órakeret 

10 óra 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A magyar ábécé. 

A betűrendbe sorolás. 

Az elválasztás. 

A helyesírási alapelvek. 

A magyar és az idegen betűkkel kibővített teljes ábécé ismerete 

táblázat készítésével. A betűrendbe sorolás szabályainak 

elsajátítása, az egyszerű- és összetett szavak elválasztásának 

különbözőségei, az igekötős igék elválasztásának szabályai. A 

helyesírási alapelvek alkalmazásának szabályrendszere a Magyar 

Helyesírási Szótár alapján. 

Társadalomismeret, 

idegen nyelv, 

természetismeret, 

matematika: helyesírás. 

Idegen nyelv: a nyelvek 

egyedisége és 

rokonsága. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Elválasztás; hagyományos, szóelemző, egyszerűsítő, kiejtés szerinti 

írásmód 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
4. Szövegolvasás, szövegértés 

Órakeret 

15 óra 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Szépirodalmi, ismeretterjesztő szabadon választott szövegek 

hangos olvasása, a szövegre vonatkozó feladatok megoldása 

Központi szövegértési feladatsorok megoldása 

Szövegtömörítés, lényegkiemelés 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek: különböző 

típusú források 

feldolgozása; esszéírás.  

Valamennyi tantárgy: 

vázlatírás, jegyzetelés. 

Informatika: 

információkezelés, 

forrásfelhasználás, 

hivatkozás, szöveges 

adatbázis, az 

internethasználat jogi, 

etikai kérdései. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
5. Szövegalkotás 

Órakeret 

15 óra 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fogalmazási ismeretek ismétlése 

A szöveg fő részei: bevezetés, tárgyalás, befejezés 

Szövegtömörítés, lényegkiemelés 

Különböző szövegtípusok ismerete, megalkotása: párbeszéd, levél, 

üzenet, kérvény 

Kiselőadások tartása, irányított fogalmazás különféle témákban a 

tanórán 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek: esszéírás.  

 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Számonkérés 

Órakeret 

4 óra 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Számonkérés 

A kommunikáció témakör végén témazáró dolgozat 

 

Számonkérés 

Helyesírás témakör végén feladatsor megoldása 

 

Számonkérés 

Olvasásfelmérés 

 

Számonkérés 

Irányított fogalmazás megírása 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Ismétlés, rendszerezés 

Órakeret 

5 óra 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Tanév végi rendszerező összefoglalás  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 

 

Magyar nyelv és irodalom 9-10. 

 

Választott kerettanterv: 

Kerettanterv a gimnáziumok 9-12. évfolyama számára (3. melléklet) 

Kerettantervi óraszámok témakörönként – magyar irodalom 

Tematikai egység Órakeret 

1. Világirodalom 58 óra 

2. Színház- és drámatörténet 28 óra 

3. Középkori nyelvemlékek 3 óra 

4. Portrék 51 óra 

5. Látásmódok 14 óra 

6. Életművek 12 óra 

Kötelező összesen: 166 óra 
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Kerettantervi óraszámok témakörönként – magyar nyelv 

Tematikai egység Órakeret 

1. Kommunikáció, tömegkommunikáció 12 óra 

2. Nyelvi szintek, a nyelv grammatikai jellemzői 20 óra 

3. Szövegértés, szövegalkotás 13 óra 

4. Helyesírási ismeretek 12 óra 

5. A szöveg 22 óra 

6. Stilisztikai alapismeretek 10 óra 

7. Jelentéstan 8 óra 

Kötelező összesen: 97 óra 

 

A helyi tanterv óraszámai évfolyamonként 

Évfolyam 
Heti 

óraszám 
Éves óraszám 

Kötött 

tartalom 

Szabadon 

felhasználható 

9. 

4 óra (2 

irod.+2 

nyelv) 

144 óra (72 

irod.+72 

nyelv) 

130 óra 

(65 

irod.+65 

nyelv) 

7 irod.+7 

nyelv 

10. 

4 óra (3 

irod.+1 

nyelv) 

144 óra (108 

irod.+36 

nyelv) 

129 óra 

(97 

irod.+ 32 

nyelv) 

7 irod.+4 

nyelv 

 

Óraszámok bontása évfolyamonként, témakörönként – magyar irodalom 

Témakör 
Összes 

kötelező 

Összes 

szabad 

9. 

évfolyam 

kötelező 

9. 

évfolyam 

szabad 

10. 

évfolyam 

kötelező 

10. 

évfolyam 

szabad 

1. Világirodalom – görög 

mitológia, antik görög epika 

és líra 

10 2 10 2   

2. Színház- és 

drámatörténet – az antik 

színház és dráma 

6  6    

3. Világirodalom – antik 

római irodalom 

4  4    

4. Világirodalom - Biblia 10 2 10 2   

5. Világirodalom – az 

európai irodalom a 4-15. 

században (középkor) 

6 1 6 1   

6. Világirodalom – az 

európai irodalom a 14-16. 

században (reneszánsz) 

5  5    

7. Színház- és 

drámatörténet – 

drámajátékos tevékenységgel 

4  4    

8. Középkori 

nyelvemlékek 

3  3    
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9. Janus Pannonius 

portréja 

6  6    

10. Balassi Bálint portréja 8  8    

11. Világirodalom – késő 

reneszánsz, barokk, 

klasszicizmus (16-17. század) 

3 2 3 2   

12. Színház- és 

drámatörténet – az angol 

színház a 16-17. században és 

Shakespeare 

6    6  

13. Színház- és 

drámatörténet – a francia 

klasszicista színház (17. 

század) 

6 1   6 1 

14. Látásmód – Zrínyi 

Miklós: Szigeti veszedelem 

6    6  

15. Világirodalom – az 

európai irodalom a 18. 

században 

8    8  

16. Magyar irodalom a 18. 

században – portrék: 

Csokonai Vitéz Mihály, 

Berzsenyi Dániel 

20 2   20 2 

17. Világirodalom – az 

európai irodalom a 19. 

század első felében 

12    12  

18. Színház- és 

drámatörténet – Katona 

József: Bánk bán 

6    6  

19. Magyar irodalom a 19. 

század első felében – portrék: 

Kölcsey Ferenc, Vörösmarty 

Mihály 

17 2   17 2 

20. Életmű – Petőfi Sándor 12 2   12 2 

21. Látásmód – Jókai Mór 8    8  

Összesen 166 14 65 7 101 7 
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9. évfolyam  - magyar irodalom 

Heti tanóra 10%-ának tartalma (7 óra) 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Világirodalom – görög mitológia, antik görög epika és 

líra 

Órakeret 

2 óra  

Ismeretek 
Fejlesztési követelmények 

Kapcsolódási 

pontok 

Homérosz: Iliász 
Az irodalom filmen: a Trója című 

film megtekintése 

Vizuális kultúra: az 

antik-görög művészet 

néhány alkotása; 

illusztrációk és 

irodalmi művek 

párhuzamai 

Földrajz: topológiai 

tájékozódás. 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: az ókori 

történelem. 

Mitológiai történetek és hősök 

különféle feldolgozásokban 

  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

antikvitás, mítosz, mitológia, eposz, eposzi konvenciók, kaland, utazás mint 

cselekményszervező elv 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Világirodalom - Biblia 

Órakeret 

2 óra  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Témazáró dolgozat Számonkérés  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Világirodalom – az európai irodalom a 4-15. században 

(középkor) 

Órakeret 

1 óra  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Témazáró dolgozat Számonkérés  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Világirodalom – késő reneszánsz, barokk, klasszicizmus 

(16-17. század) 

Órakeret 

2 óra  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Témazáró dolgozat Számonkérés  
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10. évfolyam – magyar irodalom 

Heti tanóra 10%-ának tartalma (7 óra) 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Színház- és drámatörténet – a francia klasszicista színház 

(17. század) 

Órakeret 

1 óra  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Különböző korszakok színháza és 

a színjátszás 

Színháztörténeti áttekintés a 

témakör végén; ismeretek 

rendszerezése 

Vizuális kultúra; 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: görög és 

római 

színházépítészet. 

Dráma és tánc: 

színházművészet, 

színháztörténet 

Vizuális kultúra; 

Ének-zene; 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret: 

illusztrációk, zenei és 

filmes feldolgozások 

Shakespeare-

művekből. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Színház, esztétikai minőség, tragikum, komikum, tragédia, komédia, 

dialógus, akció, dikció, alapszituáció, konfliktus, drámai szerkezet, kar, 

katarzis; felvonás, jelenet, díszlet, jelmez, szerzői utasítás, hármas egység, 

mértéktartás, helyzetkomikum, jellemkomikum, nyelvi komikum, 

jellemtípus, bizalmas, rezonőr. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Magyar irodalom a 18. században – portrék: Csokonai 

Vitéz Mihály, Berzsenyi Dániel 

Órakeret 

2 óra  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Esszé a két költő műveiből 
Számonkérés a témakör 

(Berzsenyi) végén 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Magyar irodalom a 19. század első felében – portrék: 

Kölcsey Ferenc, Vörösmarty Mihály 

Órakeret 

2 óra  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Esszé Számonkérés a témakörök végén  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Életmű – Petőfi Sándor 

Órakeret 

2 óra  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Esszé Számonkérés a témakör végén  
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Óraszámok bontása évfolyamonként, témakörönként – magyar nyelv 

Témakör 
Összes 

kötelező 

Összes 

szabad 

9. 

évfolyam 

kötelező 

9. 

évfolyam 

szabad 

10. 

évfolyam 

kötelező 

10. 

évfolyam 

szabad 

1. Kommunikáció, 

tömegkommunikáció 

12 óra 1 12 1   

2. Nyelvi szintek, 

a nyelv grammatikai 

jellemzői 

20 óra 3 20 3   

3. Szövegértés, 

szövegalkotás 

13 óra 1 13 1   

4. Helyesírási 

ismeretek 

12 óra 1 12 1   

5. A szöveg 22 óra 2   22 2 

6. Stilisztikai 

alapismeretek 

10 óra 2   10 2 

7. Jelentéstan 8 óra 1 8 1   

Összesen 97 óra 11 65 7 32 4 

 

 

9. évfolyam – magyar nyelv 
Heti tanóra 10%-ának tartalma (7 óra) 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Kommunikáció, tömegkommunikáció 

Órakeret  

1 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Témazáró dolgozat Számonkérés a témakör végén  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Nyelvi szintek, a nyelv grammatikai jellemzői 

Órakeret  

1 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Hangtan, morfémák, szavak, 

szintagmák 

Rendszerezés, gyakorlás az 

altémák (hangtan, morfémák, 

szavak, szintagmák ) végén 

Idegen nyelvek: a 

tanult idegen nyelv 

hangtana, alaktani 

szerkezete, 

szóalkotási módjai, 

mondatszerkezete. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Hang, fonéma, hangtörvény, szóelem (morféma): szabad és kötött morféma, 

szótő, képző, jel, rag.  

Szófaj: alapszófaj, viszonyszó, mondatszó. 

Szószerkezet (szintagma): alárendelő, mellérendelő szintagma. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Nyelvi szintek, a nyelv grammatikai jellemzői 

Órakeret  

1 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 
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Mondatrészek, mondatok 

Rendszerezés, gyakorlás az 

altémák (mondatrészek, 

mondatok) végén 

Idegen nyelvek: a 

tanult idegen nyelv 

hangtana, alaktani 

szerkezete, 

szóalkotási módjai, 

mondatszerkezete. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Mondatrész: alany, állítmány, tárgy, határozó, jelző. Vonzat. 

Mondat, a mondat szerkesztettsége, mondatfajta; egyszerű mondat, összetett 

mondat. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Nyelvi szintek, a nyelv grammatikai jellemzői 

Órakeret  

1 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Témazáró dolgozat Számonkérés a témakör végén  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Szövegértés, szövegalkotás 

Órakeret  

1 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Különböző magánjellegű és 

hivatalos szövegek szerkezetének, 

jellemzőinek megismerése, 

hivatalos szövegek alkotásának 

képessége. 

A témakörben tanultak 

rendszerezése, ismétlése 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek: különböző 

típusú források 

feldolgozása; esszéírás.  

Valamennyi tantárgy: 

vázlatírás, jegyzetelés. 

Informatika: 

információkezelés, 

forrásfelhasználás, 

hivatkozás, szöveges 

adatbázis, az 

internethasználat jogi, 

etikai kérdései. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Hivatalos levél, kérvény, önéletrajz, motivációs levél, meghatalmazás, 

elismervény. Esszé, értekezés, tanulmány. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Helyesírási ismeretek 

Órakeret  

1 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Témazáró dolgozat Számonkérés  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Jelentéstan 

Órakeret  

1 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Témazáró dolgozat Számonkérés a témakör végén  
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10. évfolyam – magyar nyelv 
Heti tanóra 10%-ának tartalma (4 óra) 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A szöveg 

Órakeret  

1 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

A szöveg fogalma, a szöveg 

szerkezete, szövegtípusok, 

szövegek összefüggése 

A tanultak rendszerezése, ismétlés 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: a 

forrásszövegek 

típusai. 

Idegen nyelvek: az 

idegen nyelvi 

szöveg/ek 

kultúrafüggő 

felépítése. 

Biológia-

egészségtan; Fizika; 

Kémia; Földrajz: a 

természettudományos 

ismeretterjesztő, 

illetve szakszövegek 

témahálózata, 

szókincse, felépítése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Szöveg, szövegösszefüggés, beszédhelyzet. 

Szövegmondat, bekezdés, tömb, szakasz. 

Szövegkohézió  

Szövegpragmatika 

Nyelvtani (szintaktikai) tényező (kötőszó, névmás, névelő, határozószó, 

előre- és visszautalás, deixis, egyeztetés) 

Szövegtípus 

Szövegműfaj 

Szövegfonetika 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A szöveg 

Órakeret  

1 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Témazáró dolgozat Számonkérés a témakör végén  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Stilisztikai alapismeretek 

Órakeret  

1 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Stílusárnyalatok, stílusrétegek, 

stílusgyakorlatok, 

szövegtranszformációk, 

stíluselemek, stíluseszközök 

szerepe; a metafora funkciója  

A tanultak rendszerezése, ismétlés 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: különböző 

forrásszövegek 
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stílusjellemzői. 

Idegen nyelvek: 

beszélt nyelvi 

stílusregiszterek. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

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). 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Stilisztikai alapismeretek 

Órakeret  

1 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Témazáró dolgozat Számonkérés a témakör végén  

 

Magyar nyelv és irodalom 11-12. 

 

Kerettantervi óraszámok témakörönként – magyar irodalom 

Tematikai egység Órakeret 

1. Világirodalom 26 óra 

2. Színház- és drámatörténet 20 óra 

3. Portrék 44 óra 

4. Látásmódok 29 óra 

5. Életművek 50 óra 

6. Magyar irodalom – a Nyugat és első nemzedéke 7 óra 

7. Regionális kultúra 2 óra 

8. Az irodalom határterületei 4 óra 

Kötelező összesen: 182 óra 

 

Kerettantervi óraszámok témakörönként – magyar nyelv 

Tematikai egység Órakeret 

1. Kommunikáció 4 óra 

2. Retorika 12 óra 

3. Szövegalkotás 7 óra 

4. Általános nyelvészeti ismeretek 4 óra 

5. Pragmatikai ismeretek 7 óra 

6. Nyelv és társadalom 9 óra 

7. Nyelvtörténet 8 óra 

8. Ismeretek a nyelvről 9 óra 

Kötelező összesen: 60 óra 
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A helyi tanterv óraszámai évfolyamonként 

Évfolyam 
Heti 

óraszám 
Éves óraszám 

Kötött 

tartalom 

Szabadon 

felhasználható 

11. 

4 óra (3 

irod.+1 

nyelv) 

144 óra 

(108+36) 

129 óra 

(97+32) 
11+4 

12. 

4 óra (3 

irod.+1 

nyelv) 

124 óra 

(93+31) 

112 óra 

(85+28) 
8+3 

 

Óraszámok bontása évfolyamonként, témakörönként – magyar irodalom 

Témakör 
Összes 

kötelező 

Összes 

szabad 

11. 

évfolyam 

kötelező 

11. 

évfolyam 

szabad 

12. 

évfolyam 

kötelező 

12. 

évfolyam 

szabad 

22. Életmű – Arany János 10 2 10 2   

23. Színház– és 

drámatörténet – Madách 

Imre: Az ember tragédiája 

6  6    

24. Világirodalom – az 

európai epika és líra a 

romantika után (19. sz. 

második fele) 

12  12    

25. Színház- és 

drámatörténet – az európai 

dráma és színház a 19. sz. 

második felében 

8  8    

26. Magyar irodalom a 19. 

század második felében – 

portré: Mikszáth Kálmán 

10 2 10 2   

27. Magyar irodalom – a 

Nyugat és első nemzedéke 

7  7    

28. Életmű – Ady Endre 10 2 10 2   

29. Portré – Móricz 

Zsigmond 

6  6    

30. Életmű – Kosztolányi 

Dezső 

10 4 10 4   

31. Látásmódok: Karinthy 

Frigyes, Krúdy Gyula 

8 1 8 1   

32. Életmű – Babits 

Mihály 

10  10    

33. Világirodalom – 

avantgárd irányzatok; a 

magyar avantgárd 

6 1   6 1 

34. Életmű – József Attila 10 2   10 2 

35. Világirodalom – epikai 

és lírai törekvések a 20. 

században és a kortárs 

irodalomban 

8    8  
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36. Színház- és 

drámatörténet – a 20. 

századi és a kortárs 

drámairodalom néhány 

törekvése 

6    6  

37. Portré – Radnóti 

Miklós 

4 2   4 2 

38. Portrék – Szabó 

Lőrinc, Márai Sándor, 

Pilinszky János, Weöres 

Sándor, Ottlik Géza 

15    15  

39. Látásmódok – Illyés 

Gyula, Németh László, 

Örkény István, Nagy László 

12    12  

40. Művelődéstörténeti, 

irodalomtörténeti 

tájékozódás – Portrék, 

látásmódok a 20. század 

magyar irodalmából 

(választható szerzők, művek) 

8    8  

41. Portrék, látásmódok a 

kortárs irodalomból 

(választható szerzők, művek) 

10    10  

42. Regionális kultúra 2    2  

43. Az irodalom 

határterületei 

4    4  

Év végi összefoglalás  3    3 

Összesen 182 19 97 11 85 8 

 

11. évfolyam  - magyar irodalom 

Heti tanóra 10%-ának tartalma (11 óra) 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Életmű – Arany János 

Órakeret  

2 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Esszé Számonkérés a témakör végén  
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Magyar irodalom a 19. század második felében – portré: 

Mikszáth Kálmán 

Órakeret  

2 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Mikszáth Beszterce ostroma című 

regénye 

Az irodalom filmen: A Beszterce 

ostroma című film megtekintése 

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. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Életmű – Ady Endre 

Órakeret  

2 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Esszé Számonkérés a témakör végén  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Látásmódok: Karinthy Frigyes, Krúdy Gyula 

Órakeret  

1 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Témazáró dolgozat Számonkérés  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Életmű – Kosztolányi Dezső 

Órakeret  

2 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Kosztolányi Édes Anna című 

regénye 

Az irodalom filmen: az Édes 

Anna című film megtekintése 

Etika; Filozófia: 

filozófiai, lélektani 

irányzatok, pl. a 

freudizmus és hatása. 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: 

urbanizáció, 

kulturális élet, sajtó. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Életmű – Kosztolányi Dezső 

Órakeret  

2 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Esszé Számonkérés a témakör végén  

 

 

12. évfolyam – magyar irodalom 

Heti tanóra 10%-ának tartalma (8 óra) 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Világirodalom – avantgárd irányzatok; a magyar 

avantgárd 

Órakeret  

1 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Avantgárd irányzatok 

Kitekintés – az avantgárd más 

művészeti ágakban (pl. festészet) 

Beszélgetés a művészeti 

alkotásokról 

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  

2 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Esszé Számonkérés a témakör végén  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Portré – Radnóti Miklós 

Órakeret  

2 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Esszé Számonkérés a témakör végén  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Év végi ismétlés, rendszerezés – 12. évfolyam 

Órakeret  

3 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Az évfolyamon tanult témakörök Ismétlés, rendszerezés  

 Érettségi vizsgára való felkészülés  
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Óraszámok bontása évfolyamonként, témakörönként – magyar nyelv 

Témakör 
Összes 

kötelező 

Összes 

szabad 

11. 

évfolyam 

kötelező 

11. 

évfolyam 

szabad 

12. 

évfolyam 

kötelező 

12. 

évfolyam 

szabad 

44. Kommunikáció 4 óra  4    

45. Retorika 12 óra 2 12 2   

46. Általános 

nyelvészeti ismeretek 

4 óra  4    

47. Pragmatikai 

ismeretek 

7 óra 1 7 1   

48. Szövegalkotás 7 óra 1 5 1 2  

49. Nyelv és 

társadalom 

9 óra 1   9 1 

50. Nyelvtörténet 8 óra 1   8 1 

51. Ismeretek a 

nyelvről 

9 óra 1   9 1 

Összesen 60 óra 7 32 4 28 3 
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11. évfolyam – magyar nyelv 
Heti tanóra 10%-ának tartalma (4 óra) 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Retorika 

Órakeret  

2 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

A szónoki beszéd felépítése, az 

érvelés; Milyen a jó szónok? 

Szabadon választott témában egy 

beszéd elkészítése és előadása 

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. 

 Önálló szóbeli megnyilvánulás 

felkészülés után 

 

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 
Pragmatikai ismeretek 

Órakeret  

1 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Témazáró dolgozat Számonkérés a témakör végén  

  

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Szövegalkotás 

Órakeret  

1 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Témazáró dolgozat Számonkérés a témakör végén  
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12. évfolyam – magyar nyelv 
Heti tanóra 10%-ának tartalma (3 óra) 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Nyelv és társadalom 

Órakeret  

1 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Témazáró dolgozat Számonkérés a témakör végén  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Nyelvtörténet 

Órakeret  

1 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Témazáró dolgozat Számonkérés a témakör végén  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Ismeretek a nyelvről 

Órakeret  

1 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Témazáró dolgozat Számonkérés  

 

 

Angol nyelv 9KNY 

 

Választott kerettanterv: 

Kerettanterv a 9.Ny évfolyam számára (7. MELLÉKLET) 

Állomány: 7.1.1._9_nyek.doc 

Kerettantervi óraszámok témakörönként 

Tematikai egység Órakeret 

1. Hello everybody! 15 

2. Meeting people 15 

3. The world of work 15 

4. Take it easy 15 

5. Where do you live 21 

6. Can you speak English 21 

7. Then and now 21 

8. A date to remember 22 

9. Food you like! 22 

10. Bigger and better! 22 

11. Looking good! 22 

12. Life is an adventure! 22 

13. Storytime 25 

14. Have you ever? 25 

15. Getting to know you 25 

16. Thwe way we live 25 

17. What happened next? 25 

18. The market place 25 

19. What do you want to do? 25 

20. Places and things 25 

21. Fame 25 
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22. Do’s and don’ts 25 

23. Going places 25 

24. Things that changed the world 25 

25. What if …? 25 

26. Trying your best 25 

Kötelező összesen: 583 

 

A helyi tanterv óraszámai évfolyamonként 

Évfolyam 
Heti 

óraszám 
Éves óraszám 

Kötött 

tartalom 

Szabadon 

felhasználható 

9.KNY 18 óra 648 óra 583 óra 65 

 

Javasolt tankönyvek: John and Liz Soars: New Headway Elementary and Pre-Intermediate 

Student’s Book and Workbook, Oxford University Press 

 

 9.KNY évfolyam 
Heti tanóra 10 %-ának tartalma (65 óra) 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Ételek, sütés-főzés 

Órakeret  

6 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

 Projekt munka, egy egyszerű étel elkészítése, 

videofelvétel készítése, annak kielemzése 

Biológia-egészségtan: 

egészséges életmód 

Kulcsfogalmak/ fogalmak Recipe, ingredients, istructions 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Öltözködés, divat 

Órakeret  

6 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

 Projekt munka, egy divatbemutató 

megszervezése, videofelvétel készítése, annak 

kielemzése 

Életvitel, életmód  

Kulcsfogalmak/ fogalmak Fashion show, designer clothes 

 

 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

 
Órakeret 

33 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 

Easy Reader: Heidi Irodalom: egy ismert 

mű rövidített 

változatának 

elolvasása 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Olvasott szöveg értése, szókincsbővítés, tartalommondás 

 

 

 

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va



 70 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

 
Órakeret  

20 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 Easy reader: Rainman 

Irodalom: egy ismert 

mű rövidített 

változatának olvasása 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Olvasott szöveg értése, szókincs bővítése, tartalommondás 

 

Angol nyelv  9-12 

 

Választott kerettanterv: 

A két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelvének kiadásáról szóló 4/2013. (I. 11.) számú 

EMMI rendelet kerettanterveket tartalmazó 3. melléklete: 

 

Éves óraszámok négy évfolyamos és az előkészítő évfolyamot tartalmazó ötéves két tanítási 

nyelvű középiskolai oktatás esetén: 

 

Óraterv: 

 

évfolyam 9. 10. 11. 12. 

heti 

óraszám 

6 6 5 5 

hetek  

száma 

37 37 37 32 

éves 

óraszám 

222 222 185 160 

KER  

szint 

B1 B2 B2* B2-C1** 

* Az elvárt minimális követelmény, melynek teljesítését szintméréssel is vizsgálják az, hogy a tanulók legalább 

ötven százaléka a tizedik évfolyamon érje el a KER szerinti B2 szintet. 

** Az elvárt minimális kimeneteli követelmény, melynek teljesítését szintméréssel is vizsgálják az, hogy a tanulók 

legalább kilencven százaléka érje el a KER szerinti B2 szintet,– de a kerettanterv általános nevelési-fejlesztési 

célja a középiskolai képzés végére a KER szerinti C1 szint. 

 
 

Tankönyvek: 9-12. évfolyam:  

 

Traveller Pre- Intermediate - H. Q. Mitchell; MM Publications 

Traveller Intermediate B1- H.Q. Mitchell; MM Publications 

Traveller Level B1+ - H. Q. Mitchell; MM Publications 

Traveller Level B2 – H.Q. Mitchell; MM Publications 

Matura Plus- Ábrahám Károlyné, Halápi Magdolna; MM Publications 

Matura Plus 2- H. Q. Mitchell; MM Publications 
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9. évfolyam 

Javasolt tananyag: 

Traveller Pre-Intermediate - H.Q.Mitchell; MMPublications 

 

Könnyített olvasmányok: 

H.Q.Mitchell; MMPublications 

Save the Forest 

In the Year of the Dragon 

The Canterville Ghost 

The Mysterious Island 

Treasure Island 

Oliver Twist 

Kidnapped 

Swiss Family Robinson 

 

 

Óraszám: 222/év, 6/hét 
 

Témakörök a 9. évfolyam számára 

Témakör Kapcsolódási pontok 

1.Ember és társadalom 

- emberek külső és belső jellemzése 

- baráti kör 

- a tizenévesek világa: kapcsolat a 

kortársakkal, felnőttekkel (példaképek, híres 

emberek) 

- kapcsolattartás 

Etika: társas kapcsolatok 

 

Etika: generációk kapcsolata 

2.Személyes élmények, tapasztalatok 

- kalandok, utazás, túra 

- felfedezés, személyes élmény 

- más kultúra megismerése 

- hihetetlen történetek 

Földrajz: más népek kultúrái. 

Technika, életvitel és gyakorlat: közlekedési 

ismeretek, baleset-megelőzés 

Földrajz: a kulturális élet földrajzi alapjai, 

nyelvek és vallások, egyes meghatározó 

jellegű országok 

3.Utazás, turizmus 

- közlekedési eszközök 

- veszélyes helyzetek 

- szállástípusok 

- természeti jelenségek, képződmények 

- idegen országok, népek kultúrájának 

megismerése 

- városi és vidéki élet 

Földrajz: más népek kultúrái 

Technika, életvitel és gyakorlat: közlekedési 

ismeretek, közlekedésbiztonság, 

fenntarthatóság, környezettudatosság a 

közlekedésben. 

Földrajz: a kulturális élet földrajzi alapjai, 

nyelvek és vallások, egyes meghatározó 

jellegű országok 

4.Tudomány és technika 

- a technika fejlődése 

- a technikai eszközök szerepe a mindennapi 

életben 

- találmányok 

- felfedezések 

- számítógép, Internet 

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, 
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élőszóval kísért bemutatók és felhasználható 

eszközeik. 

5.Életmód 

- egészségmegőrzés 

- betegségek 

- veszélyek 

 

Technika, életvitel és gyakorlat: testi és lelki 

egészség, balesetek megelőzése, egészséges 

ételek. 

Biológia-egészségtan: testrészek, egészséges 

életmód, a betegségek ismérvei, fogyatékkal 

élők, betegségmegelőzés, elsősegély. 

6.Szabadidő, művelődés, szórakozás 

- sportok 

- szabadidős tevékenységek 

- kulturális lehetőségek 

- mozi, színház 

- művészetek 

 

 

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. 

7.Munka világa 

- foglalkozások és a szükséges 

kompetenciák, rutinok, kötelességek 

- pályaválasztás, továbbtanulás vagy 

munkába állás 

- önéletrajz, állásinterjú 

- önképzés, továbbképzés 

Technika, életvitel és gyakorlat: 

pályaorientáció és munka. 

8.Kultúrák 

- kulturális különbségek 

- főzés, ételek 

- ünnepek 

Földrajz: más népek kultúrái. 

Magyar nyelv és irodalom: különböző 

kultúrák irodalma 
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Az éves óraszám felhasználása: 
 

Témakör óraszám 

1.Ember és társadalom 32 

2.Személyes élmények, tapasztalatok 23 

3.Utazás, turizmus 32 

4.Tudomány és technika 23 

5.Életmód 22 

6.Szabadidő, művelődés, szórakozás 23 

7.Munka világa 22 

8. Kultúrák 23 

Szabadon felhasználható: 

 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, számonkérés: az elsajátított 

ismeretek begyakorlása, elmélyítése a tanulók egyéni 

igényeinek megfelelően, azok számonkérése 

és/vagy 

 Projektmunkák: a témakörökhöz kapcsolódó 

projektmunkák készítése egyéni, pár-, vagy 

csoportmunkában 

 

22 

Összesen: 222 

 

 

10. évfolyam 
Javasolt tananyag: 

Traveller Intermediate B1- H.Q.Mitchell; MMPublications 
 

Könnyített olvasmányok: 

 

H.Q.Mitchell; MMPublications 
 

The Last of the Mohicans 

Excalibur 

Lost in the Cave 

Frankenstein 

 

Óraszám: 222/év, 6/hét 
 

Témakörök a 10. évfolyam számára 

Témakör Kapcsolódási pontok 

1.A bennünket körülvevő világ 

- kultúrák, népek, országok, nyelvek 

- nevezetességek 

- nyelvtanulás 

Földrajz: a kulturális élet földrajzi alapjai, 

nyelvek és vallások, egyes meghatározó 

jellegű országok 
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- nyelvi különbségek 

- kommunikáció 

2.Hősök, hőstettek 

- hőstettek 

- mindennapi hősök ma és régen 

- veszélyhelyzetek 

- természeti katasztrófák 

Etika 

 

Történelem 

3.Munka és szabadidő 

- szórakozás, hobbi, kedvenc időtöltés 

- sportok 

- színház, mozi, kiállítás, koncert 

- foglalkozások és a szükséges 

kompetenciák, rutinok, kötelességek. 

- pályaválasztás, továbbtanulás vagy 

munkába állás 

- önéletrajz, állásinterjú 

Technika, életvitel és gyakorlat: 

pályaorientáció és munka. 

 

Vizuális kultúra: művészi alkotások leírása, 

értelmezése. 

4. Földünk, környezetünk 

- növények és állatok a környezetünkben 

- időjárás, éghajlat 

- környezetvédelem 

- környezettudatosság 

- jövőkép 

Technika, életvitel és gyakorlat: 

fenntarthatóság, környezettudatosság otthon 

és a lakókörnyezetben, víz és energia- 

takarékosság, újrahasznosítás. 

Biológia-egészségtan: élőhely, életközösség, 

védett természeti érték, változatos élővilág. 

5. Furcsa események, történések 

- szokatlan események 

- furcsa épületek 

- bűncselekmények 

Etika és erkölcstan 

 

6. Utazás, turizmus 

- utazás belföldön és külföldön 

- turisztikai célpontok 

- utazási eszközök 

- utazási előkészületek 

- szállástípusok 

 

Technika, életvitel és gyakorlat: közlekedési 

ismeretek, közlekedésbiztonság, 

fenntarthatóság, környezettudatosság a 

közlekedésben. 

Földrajz: a kulturális élet földrajzi alapjai, 

nyelvek és vallások, egyes meghatározó 

jellegű országok 

7.Tudomány és technika 

- modern nyelvtanulási lehetőségek 

- számítógép, Internet 

- modern eszközök a mindennapokban 

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. 

8.Emberek, személyiségtípusok 

- személyiségvonások 

- babona, hiedelmek 

- személyes szokások 

- horoszkóp 

Pszichológia 

 

 

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va



 75 

Ajánlás az éves óraszám felhasználására: 
 

Témakör óraszám 

1. A bennünket körülvevő világ 23 

2.Hősök, hőstettek 23 

3.Munka és szabadidő 22 

4.Földünk, környezetünk 23 

5.Furcsa események, történések 22 

6.Utazás, turizmus 23 

7.Tudomány és technika 27 

8. Emberek, személyiségtípusok 28 

Szabadon felhasználható: 

 Kiegészítő ismeretek: a témakörök elmélyítése, a helyi 

sajátosságokkal való kiegészítés (saját iskolám, iskolám 

ünnepei, hazám és/vagy célnyelvi országok ünnepei, 

szokásai stb.)/Könnyített olvasmányok: The Last of the 

Mohicans, Excalibur, Lost in the Cave, Frankenstein 

és/vagy 

 Differenciálás, gyakorlás: az elsajátított ismeretek 

begyakorlása, elmélyítése a tanulók egyéni igényeinek 

megfelelően 

és/vagy 

 Projektmunkák: a témakörökhöz kapcsolódó 

projektmunkák készítése egyéni, pár-, vagy 

csoportmunkában 

31 

Összesen: 222 

 

 

11. évfolyam 
Javasolt tananyag: 

Traveller Intermediate B1+- H.Q.Mitchell; MMPublications 
 

Könnyített olvasmányok: 

H.Q.Mitchell; MMPublications 

 

Captain Grant’s Children 

The Turn of the Screw 

The Phantom of the Opera 

Drakula 

Great Expectations 

Óraszám: 185/év, 5/hét 
Témakörök a 11. évfolyam számára 

Témakör Kapcsolódási pontok 

1.Ember és társadalom 

- emberek közötti kapcsolatok: rokoni, baráti 

- kommunikáció, kapcsolattartás 

- fiatalok problémái, konfliktusai a 

kortársakkal és a felnőttekkel 

- életstílusok 

Technika, életvitel és gyakorlat: család és 

háztartás. 

 

Etika: generációk kapcsolata, családi élet. 
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2.Utazás, nyaralás 

- utazási célpontok 

- nyaralási tevékenységek 

 

Földrajz: más népek kultúrái. 

Technika, életvitel és gyakorlat: közlekedési 

ismeretek, közlekedésbiztonság, 

fenntarthatóság, környezettudatosság a 

közlekedésben. 

Földrajz: a kulturális élet földrajzi alapjai, 

nyelvek és vallások, egyes meghatározó jellegű 

országok 

3.Munka világa 

- foglalkozások 

- karrier 

- pályaválasztás, továbbtanulás vagy 

munkába állás 

- önéletrajz, állásinterjú 

- diákmunka 

Technika, életvitel és gyakorlat: 

pályaorientáció és munka. 

4. Tudomány és technika 

- a tudomány hatása a jövőnkre 

- találmányok 

- a tudomány területei 

- felfedezések, kutatások 

- virtuális valóság 

- technikai eszközök a mindennapokban 

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. 

5.Szabadidő, szórakozás 

- tematikus parkok 

- szórakozási lehetőségek 

- szabadidős tevékenységek: mozi, fesztivál 

- hobbik 

Ének-zene: népzene, klasszikus zene, popzene. 

Dráma és tánc: a szituáció alapelemei, 

beszédre késztetés, befogadás, értelmezés. 

Vizuális kultúra: művészi alkotások leírása, 

értelmezése. 

6.Természet, környezetünk 

- növények és állatok a környezetünkben. 

- időjárás, éghajlat 

- környezetvédelem 

- ökoturizmus 

- állatvédelem, állatgondozás 

- természeti katasztrófák 

Technika, életvitel és gyakorlat: 

fenntarthatóság, környezettudatosság otthon és 

a lakókörnyezetben, víz és energia- 

takarékosság, újrahasznosítás. 

 

 

7.Életmód 

- egészség, egészségmegőrzés 

- gyógymódok 

- wellness 

- egészséges ételek, táplálkozás 

- fitness, sportok 

Technika, életvitel és gyakorlat: testi és lelki 

egészség, balesetek megelőzése, egészséges 

ételek. 

Biológia-egészségtan: testrészek, egészséges 

életmód, a betegségek ismérvei, fogyatékkal 

élők, betegségmegelőzés, elsősegély. 

Testnevelés és sport: a rendszeres testedzés 

szerepe, 

8.Modern élet 

- vásárlás 

- boltok, bevásárló központok 

- hirdetések, reklámok 

- városi és a vidéki élet  

Technika, életvitel és gyakorlat: tudatos 

vásárlás. 

 

Történelem, társadalmi és állampolgári 

ismeretek. lakóhely és környék hagyományai 
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Ajánlás az éves óraszám felhasználására: 
 

Témakör óraszám 

1. Ember és társadalom 15 

2.Utazás, nyaralás 17 

3.Munka világa 15 

4.Tudomány és technika 15 

5.Szabadidő, szórakozás 17 

6.Természet, környezetünk 15 

7.Életmód 17 

8. Modern élet 15 

Szabadon felhasználható: 

 Kiegészítő ismeretek: a témakörök elmélyítése, a helyi 

sajátosságokkal való kiegészítés (saját iskolám, iskolám 

ünnepei, hazám és/vagy célnyelvi országok ünnepei, 

szokásai stb.), könnyített olvasmányok feldolgozása 

(Drakula, The Turn of the Screw, The Phantom of the 

Opera) 

és/vagy 

 Differenciálás, gyakorlás: az elsajátított ismeretek 

begyakorlása, elmélyítése a tanulók egyéni igényeinek 

megfelelően 

és/vagy 

 Projektmunkák: a témakörökhöz kapcsolódó 

projektmunkák készítése egyéni, pár-, vagy 

csoportmunkában 

 

40 

Heti tanóra 10%-a: 

 számonkérés, gyakorlás, rendszerezés 

19 

Összesen: 185 

 

12. évfolyam 
 

Javasolt tananyag: 

Traveller Level B2 – H.Q. Mitchell; MM Publications 

Matura Plus ----Ábrahám Károlyné, Halápi Magdolna; MM Publications 

Matura Plus 2 ---H. Q. Mitchell; MM Publications 

 

Könnyített olvasmányok: 

 

The Man Who Would Be King 

Back in the Dreamtime 

Jekyll and Hyde 

The African Queen 

Wuthering Heights 

The Coral Island 

 

 

Óraszám: 160/év, 5/hét 
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Témakörök a 12. évfolyam számára 

Témakör Kapcsolódási pontok 

1.Személyes vonatkozások, család Technika, életvitel és gyakorlat: család és 

háztartás. 

 

Etika: generációk kapcsolata, családi élet. 

2.Ember és társadalom Történelem, társadalmi és állampolgári 

ismeretek 

3.Környezetünk 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. 

4.Iskola Történelem, társadalmi és állampolgári 

ismeretek: a tudás fogalmának átalakulása, a 

tanulás technikái, élethosszig tartó tanulás. 

Informatika: digitális tudásbázisok, 

könyvtári információs rendszerek. 

5.Munka világa Technika, életvitel és gyakorlat: 

pályaorientáció és munka. 

6.Életmód Technika, életvitel és gyakorlat: testi és lelki 

egészség, balesetek megelőzése, egészséges 

ételek. 

Biológia-egészségtan: testrészek, egészséges 

életmód, a betegségek ismérvei, fogyatékkal 

élők, betegségmegelőzés, elsősegély. 

Testnevelés és sport: a rendszeres testedzés 

szerepe, relaxáció. 

7.Szabadidő, szórakozás 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. 
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Vizuális kultúra: művészi alkotások leírása, 

értelmezése. 

8.Utazás, turizmus Technika, életvitel és gyakorlat: közlekedési 

ismeretek, közlekedésbiztonság, 

fenntarthatóság, környezettudatosság a 

közlekedésben. 

Földrajz: a kulturális élet földrajzi alapjai, 

nyelvek és vallások, egyes meghatározó 

jellegű országok 

9.Tudomány, technika 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. 

 

 

Ajánlás az éves óraszám felhasználására: 
 

Témakör óraszám 

1. Személyes vonatkozások, család 10 

2. Ember és társadalom  10 

3. Környezetünk 10 

4.Iskola 10 

5. Munka világa 10 

6. Életmód  9 

7. Szabadidő, szórakozás  9 

8. Utazás, turizmus 9 

9. Tudomány és technika 9 

Szabadon felhasználható: 

 Kiegészítő ismeretek: a témakörök elmélyítése, a helyi 

sajátosságokkal való kiegészítés (saját iskolám, iskolám 

ünnepei, hazám és/vagy célnyelvi országok ünnepei, 

szokásai stb.), rendszerező ismétlés, gyakorlás az 

érettségire, típusfeladatokkal való ismerkedés 

és/vagy 

 Differenciálás, gyakorlás: az elsajátított ismeretek 

begyakorlása, elmélyítése a tanulók egyéni igényeinek 

megfelelően 

és/vagy 

 Projektmunkák: a témakörökhöz kapcsolódó 

projektmunkák készítése egyéni, pár-, vagy 

csoportmunkában 

 

64 

Heti tanóra 10%-a: 10 
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 számonkérés, gyakorlás, érettségire való készülés 

Összesen: 160 

 

 
Célnyelvi civilizáció 

 

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

EMMI rendelet 

A két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelvének kiadásáról szóló 4/2013. (I. 11.) számú 

EMMI rendelet 

4. melléklet - Kerettanterv a két tanítási nyelvű általános iskolai, középiskolai célnyelvi 

civilizáció tantárgy oktatásához alapján 

 

9-10. évfolyam 

 

Heti óraszám: 1 

Éves óraszám: 36 
9. évfolyam 

 

Tematikai egység Órakeret 
1. A célnyelvi országok természetföldrajza 6 óra 

2. A célnyelvi országok gazdasága 6 óra 

3. A célnyelvi országok politikai berendezkedése 7 óra 

4. A célnyelvi országok társadalmi viszonyai 7 óra 

5. Hagyományok, szokások, életmód 6 óra 

A Heti tanóra 10%-a számonkérésre fordítandó  4 óra 

 

10. évfolyam 

Tematikai egység Órakeret 

1. Környezetvédelem   8 óra 

2. Tömegkommunikáció 8 óra 

3. Sport 8 óra 

4. Tudományok 8 óra 

 
11-12. évfolyam 

Heti óraszám: 2 

11. évfolyam éves óraszáma: 72 

12. évfolyam éves óraszáma: 64 

11. évfolyam 

Heti óraszám: 2 

Éves óraszám: 72 

Tematikai egységek Órakeret 

1. A célnyelvi országok gazdasága 13 óra 

2. Acélnyelvi országok politikai berendezkedése 13 óra 

3. A célnyelvi országok politikai viszonyai 13 óra 

4. Hagyományok, szokások, életmód 13 óra 

5. Környezetvédelem 13 óra 

Heti tanóra 10%-a számonkérésre fordítandó 7 óra 
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Témakör Óraszám Tananyag Kapcsolódási 

pontok 

1.A célnyelvi 

országok gazdasága 

14 óra A célnyelvi országok 

gazdaságának a világ 

társadalmi-gazdasági 

rendszerében betöltött szerepe, 

a magyar vonatkozások, 

valamint a fenntartható 

gazdaság lehetőségeinek 

megismerése. 

A célnyelvi országokban való 

munkavállalás lehetőségei és a 

lehetséges kockázatok 

számbavétele. 

Mindennapi gyakorlati 

gazdasági és pénzügyi 

ismeretek (fizetőeszköz, 

számlanyitás, bankrendszer, 

adózás). 

A célországok kapcsolatának 

megismerése a nemzetközi 

gazdasági szervezetekkel 

(IMF, Világbank, WTO, 

Európai Unió), e kapcsolatok 

bemutatása. 

A tőke és a munkaerő-

mobilitás előnyeinek, 

hátrányainak számbavétele. 

A fogyasztóvédelem, a 

fogyasztói kifogások orvoslási 

lehetőségeinek megismerése. 

Néhány összefüggés 

felismerése az életszínvonal, a 

globális problémák és a 

fenntarthatóság között. 

Önálló információszerzés és az 

információk értelmezése, az 

ismeretlen nyelvi elemek 

jelentésének kikövetkeztetése, 

a különböző típusú hírforrások 

összevetése az aktuális és 

alapvető gazdasági kérdések 

területén. 

Földrajz: iparágak, 

nemzetközi 

szervezetek, 

pénzügyi fogalmak, 

tőke- és a 

munkaerő-mobilitás, 

közlekedés. 

Társadalmi, 

állampolgári és 

gazdasági 

ismeretek: a pénz és 

formái, 

pénzintézetek és 

tevékenységük, 

vállalkozói 

alapismeretek, a 

gazdaság szerkezete, 

nemzeti, uniós és 

globális gazdaság. 

Matematika: 

grafikonok, adatok 

gyűjtése, 

következtetések 

levonása. 

2. A célnyelvi 

országok politikai 

berendezkedése 

15 óra A célországok és 

Magyarország választási 

rendszerének sajátosságai, 

ezek összevetése. 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: a 
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A jelentős politikai pártok 

szerepe a célországokban, a 

tevékenységüket meghatározó 

jogrend. 

A társadalmi, politikai, 

erkölcsi problémák 

felismerése, megfogalmazása, 

lehetséges javaslatok a 

konfliktusok elrendezésére. 

Politikai események elemzése 

és értelmezése segítséggel és 

önállóan, következtetések 

levonása. 

politikai rendszerek 

és az állampolgárok 

közötti viszony 

történelmi formái, 

az állampolgári 

jogok és 

kötelességek, 

országgyűlési 

választások. 

Informatika: 

digitális 

tudásbázisok, 

könyvtári 

információs 

rendszerek. 

3. A célnyelvi 

országok társadalmi 

viszonyai 

14 óra A célnyelvi országok 

társadalmi viszonyainak 

tanulmányozása, problémák 

feltárása, megoldáskeresés a 

feszültségek oldására.  

A munka világának 

bemutatása (pályaválasztás, 

munkavállalás, a célországba 

irányuló munkaközvetítés, 

munkanélküliség kérdései, 

érdekképviseletek); munkaerő-

piaci információk 

gyűjtése, a célnyelvi országok 

munkaerő-piaci lehetőségeinek 

feltérképezése (pl. állások és 

elvárások). 

Egészségügyi, 

társadalombiztosítási 

ismeretek a célországokról. 

Leggyakoribb civilizációs és 

környezeti ártalmak, 

mentálhigiénés problémák 

felismerése. 

A vallás és az egyházak 

szerepének megértése a 

társadalomban. 

A társadalmat érintő alapvető 

globális problémák 

tudatosítása (pl. bűnözés, 

droghelyzet), és a 

segítségnyújtás lehetőségeinek 

feltárása. 

A célnyelvi dialektusok 

ismerete, szerepe a 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: a 

jövedelem szerepe a 

családban, kiadás, 

bevétel, 

megtakarítás, hitel, 

rezsi, zsebpénz; a 

tudás fogalmának 

átalakulása, a 

tanulás technikái, 

egész életen át tartó 

tanulás. 

Földrajz: 

társadalomföldrajz. 

Biológia-

egészségtan: az 

ember megismerése 

és egészsége, 

magatartása és lelki 

egészsége;  

Etika: társas 

kapcsolatok, 

előítélet, tolerancia, 

bizalom, 

együttérzés; 

fogyatékkal élők, 

szegények és 

gazdagok. 

Technika, életvitel 

és gyakorlat: 

pályaorientáció és 

munka. 
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nyelvhasználatban, néhány 

példa említése. 

 

4.Hagyományok, 

szokások, életmód 

14 óra A gyermekek helyzetének 

bemutatása a társadalomban, 

ezek összevetése a hazai 

viszonyokkal, valamint a 

gyermekvállalással és a 

gyermekneveléssel 

kapcsolatos közvélekedés 

megismerése.  

A célnyelvi országok 

tradicionális és modern 

konyhaművészetének 

tanulmányozása; az életmód 

változásának hatása a modern 

konyhára. 

A kultúrára jellemző 

gondolkodásmód, ideálok, 

értékek feltárása, a célnyelvi 

országokban elvárt 

magatartásformák 

megismerése, gyakorlása.  

A városiasodás és az 

életminőség alakulásának 

bemutatása. 

Technika, életvitel 

és gyakorlat: család 

és háztartás; testi és 

lelki egészség, 

egészséges ételek. 

Etika: önismeret, 

ember az időben: 

gyermekkor, ifjúság, 

felnőttkor, öregkor, 

családi élet. 

Biológia-

egészségtan: 

egészséges életmód, 

fogyatékkal élők. 

Testnevelés és sport: 

a rendszeres 

testedzés hatása a 

szervezetre, 

relaxáció. 

Informatika: e-

könyvek, 

médiatudatosság 

5.Környezetvédelem 15 óra A környezetszennyezés fajtái, 

az éghajlati változások 

ismerete, a változások okainak 

értelmezése. A hosszú távú 

következmények felismerése. 

Hulladékkezelés. 

Energiaforrások. 

Környezetvédelmi 

szervezetek. 

Környezetvédelem. 

Ökológiai szemlélet és 

felelősségvállalás a 

mindennapi életben, a 

környezettudatos magatartás 

fontosságának felismerése (pl. 

szelektív hulladékgyűjtés, 

újrahasznosítás). 

A fogyasztói társadalom és az 

urbanizáció új jelenségeinek 

felismerése, érvelés ezek 

mellett vagy ellen (pl. 

környezetkímélő közlekedés, 

túlfogyasztás). 

Technika, életvitel 

és gyakorlat: 

fenntarthatóság, 

újrahasznosítás, 

környezettudatosság 

otthon és a 

lakókörnyezetben. 

Biológia-

egészségtan: 

természetvédelem, a 

biológiai sokféleség 

védelme, a 

környezeti állapot és 

az ember egészsége 

közötti összefüggés. 

Földrajz: 

településtípusok, 

globális problémák, 

életminőségek 

különbségei, pl. az 

éhezés és a 

szegénység okai. 
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A célnyelvi országok és 

hazánk törekvései a környezeti 

károk enyhítésére és a 

fenntartható fejlődés 

megteremtésére; ezek 

eredményei és kudarcai.  

A genetika legújabb 

eredményei és ezek veszélyei 

(pl. génmódosított 

élelmiszerek); az alkalmazás 

dilemmái. 

Etika: etikus 

kereskedelem (fair 

trade). 

Kémia: vegyi 

anyagok hatásai a 

környezetre. 

Földrajz: 

talajerózió, 

felmelegedés hatásai 

az éghajlatra.  

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: 

természetes 

erőforrások 

változásának hatása 

a gazdaságra. 

 
12. évfolyam 

Heti óraszám: 2 

Éves óraszám: 64 

Tematikai egység Órakeret 

1. Tömegkommunikáció, média 16 óra 

2. Irodalom, történelem, művészetek 16 óra 

3. Tudományok 16 óra 

Heti tanóra 10%-a számonkérésre fordítandó 6 óra 

Rendszerező ismétlés az érettségire 10 óra 

 

 
Témakör Óraszám Tananyag Kapcsolódási pontok 

1.Tömegkommu

nikáció, média 
18 óra A kereskedelmi TV-csatornák, 

a hírcsatornák és a 

közszolgálati TV helyzete, 

szerepe és feladata a célnyelvi 

országokban és hazánkban. 

A média tömegformáló 

szerepének felismerése és 

értékelése; önálló 

véleményalkotás példákkal és 

érvekkel alátámasztva. 

A tömegkommunikációs 

csatornákból szerzett 

információk kritikus kezelése, 

hitelességük ellenőrzése más 

források, pl. az internet 

segítségével. 

Etika: újságírói etika; 

reklámmal kapcsolatos 

megfontolt fogyasztói 

szerep kialakítása; 

információs 

önrendelkezési jog; 

manipuláció, 

médiaszabályozás. 

Magyar nyelv és irodalom: 

a tömegkommunikációs 

források nyelvezete; a 

média hatása a nyelv 

változására. 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: a 

cenzúra és a 
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A reklámok etikusságának 

vizsgálata. 

A tömegkommunikációra és 

médiára vonatkozó törvények 

és a sajtószabadság 

fogalmának megbeszélése. 

A sajtó politikai függetlensége 

és a sajtószabadság 

megvalósulása, a 

sajtószabadság és a média 

szerepének összehasonlítása a 

célnyelvi országok és hazánk 

viszonylatában a különböző 

történelmi korokban. 

Logikus, érvekkel 

alátámasztott vélemény 

megfogalmazása a sajtó teljes 

szabadsága mellett vagy ellen. 

sajtószabadság a 

történelem folyamán. 

Informatika: az internet 

mint 

tömegkommunikációs 

forrás, az internet szerepe 

a XXI. század 

tömegkommunikációjában. 

2.Irodalom, 

történelem, 

művészetek 

18 óra A legfontosabb történelmi 

korszakok megnevezése, és az 

ezekhez kapcsolódó művészeti 

stílusok azonosítása; a 

történelem és művészetek 

kapcsolódási pontjai (pl. 

középkor: román és gótikus 

stílus).  

A célnyelvi országok néhány 

kiemelkedő jelentőségű 

klasszikus és kortárs 

szerzőjének, képző- és 

előadóművészének, történelmi 

személyiségének megismerése 

és bemutatása.  

A célnyelvi országok néhány 

kiemelkedő irodalmi és 

filmművészeti alkotásának 

megismerése, értelmezése, az 

alkotók bemutatása. 

Irodalmi és filmművészeti 

alkotások 

olvasása/megtekintése 

célnyelven; drámarészletek 

előadása célnyelven. 

A célnyelvi országok 

legfontosabb történelmi 

eseményeinek, történelmi 

személyiségeinek megismerése 

és bemutatása.  

A célnyelvi országokra 

jellemző építészeti, 

Ének-zene: zenei műfajok; 

hangszerek; klasszikus és 

populáris zene, 

zeneirodalom kiemelkedő 

alakjai, művei. 

Dráma és tánc: színház- és 

drámatörténet, színházi 

előadás megtekintése, 

beszélgetés a látottakról. 

Vizuális kultúra: 

műalkotások elemzése, 

művészettörténeti 

korszakok stílusjegyei. 

Magyar nyelv és irodalom: 

epikai, lírai, drámai művek 

olvasása és értelmezése, 

színház; filmművészet. 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: 

történelmi korok, 

események; a kultúra és a 

történelem összefüggései. 

Művészetek: 

képzőművészet; előadó-

művészet; építészet. 

Informatika: az internet-

kultúra közvetítő szerepe. Fen
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képzőművészeti stílusok 

ismerete és néhány kiemelkedő 

fontosságú épület, műalkotás 

jellemzőinek bemutatása. 

A célnyelvi országok néhány 

kiemelkedő fontosságú 

múzeumának, színházának 

megismerése és bemutatása; 

lehetőség szerint színházi 

előadások megtekintése 

célnyelven. 

A tömegkommunikáció 

fejlődésének hatása a kultúra 

közvetítésére és 

népszerűsítésére a célnyelvi 

országokban és hazánkban. 

A kulturális élet és a kultúra 

intézményei, eseményei, 

szerepe a célnyelvi 

országokban és hazánkban. 

Logikus, érvekkel 

alátámasztott vélemény 

megfogalmazása történelmi 

eseményekről, művészeti 

alkotásokról és tudományos 

témákról. 
3.Tudományok 18 óra Az emberiség történetének 

legfontosabb, új korszakot 

nyitó, a célnyelvi országokhoz 

és hazánkhoz kötődő 

találmányainak, vívmányainak 

megismerése és bemutatása 

(pl. penicillin, gravitáció, 

elektromosság, műtéti 

technikák). 

Tudományetikai kérdések 

megvitatása, pl. tanulói 

felvetések vagy aktuális hírek 

alapján. Logikus, érvekkel 

alátámasztott 

vélemények/ellenvélemények 

megfogalmazása, viták 

összefoglalása. 

Biológia-egészségtan, 

Fizika, Kémia: 

tudománytörténeti 

jelentőségű felfedezők 

(Arisztotelész, 

Kopernikusz, Newton, 

Galilei, Watt, Darwin, 

Pasteur stb.), a 

biotechnológia lehetőségei 

és etikai kérdései. 

Informatika: az 

infokommunikációs 

eszközök előnyei és 

kockázatai; netikett. 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: az 

ipari forradalom 

találmányai és hatásuk. 

4.Érettségire 

való felkészülés 
10 óra A négy év anyagának 

rendszerezése, tematikus 

ismétlése 
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Német nyelv (második idegen nyelv) 

 

KERETTANTERV:  

3. melléklet - Kerettanterv a gimnáziumok 9-12. évfolyama számára 

 

ÓRATERV: 

 

Évfolyam 9. 10. 11. 12. 

Heti 

óraszám 

3 3 3 3 

Hetek  

száma 

36 36 36 32 

Éves 

óraszám 

108 108 108 96 

Heti tanóra 97 97 97 86 

Szabadon felhasználható óraszám  11 11 11 10 

KER  

szint 

 A1  A2 

 

 

9. ÉVFOLYAM 

 

TÉMAKÖRÖK 

 

Éves 

óra-

szám 

Témák Kapcsolódási pontok 

13+1 Személyes vonatkozások, család  

A tanuló személye, életrajza, életének fontos 

állomásai. 

Családi élet. 

Otthoni teendők. 

Családtagok bemutatása. 

Etika: önismeret, ember az időben: 

gyermekkor, ifjúság, felnőttkor, 

öregkor, családi élet. 

13+1 Ember és társadalom  

Emberek belső jellemzése.  

Konfliktusok és kezelésük. 

Társadalmi szokások nálunk és a 

célországokban. 

Etika: társas kapcsolatok, előítélet, 

tolerancia, bizalom, együttérzés; 

fogyatékkal élők, szegények és 

gazdagok. 

13+1 Környezetünk 

Az otthon, a lakóhely és környéke (a 

lakószoba, a lakás, a ház bemutatása, bútorok). 

Lakáskeresés. 

Lakberendezési stílusok. 

Időjárás, éghajlat. 

Biológia-egészségtan: az időjárás 

tényezői. 

 

 

10 Az iskola 

A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe, 

fontossága. 

Az internet szerepe az iskolában, a tanulásban. 

Történelem, társadalmi, és 

állampolgári ismeretek: a tudás 

fogalmának átalakulása, a tanulás 

technikái, élethosszig tartó tanulás. 

Informatika: digitális tudásbázisok, 

könyvtári információs rendszerek. 
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10 A munka világa 

Továbbképzések, tanulási lehetőségek. 

Az iskolán kívüli tanulás. 

Technika, életvitel és gyakorlat: 

pályaorientáció és munka. 

13+1 Életmód 

Napirend, időbeosztás. 

Mindennapi teendők. 

Napszakok. 

Életünk és a stressz. 

Ételek, italok kedvenc ételek, sütés-főzés. 

Bevásárlás.  

Étkezdében, étteremben. Receptek.  

Biológia-egészségtan: testrészek, 

egészséges életmód, a betegségek 

ismérvei, fogyatékkal élők, 

betegségmegelőzés, elsősegély. 

 

Testnevelés és sport: a rendszeres 

testedzés hatása a szervezetre, 

relaxáció. 

14+1 Szabadidő, művelődés, szórakozás 

Szabadidős elfoglaltságok, hobbik. Színház, 

mozi, koncert, kiállítás. 

Sportolás, kedvenc sport. 

Olvasás, rádió, tévé, 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, 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. 

11+1 Utazás, turizmus 

Turistaként a célországban.  

Turisztikai célpontok. 

 

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. 

5 Év végi rendszerező ismétlés  

 
10. ÉVFOLYAM 

 

Éves 

óra-

szám 

Témák Kapcsolódási pontok 

12+1 Személyes vonatkozások, család  Technika, életvitel és gyakorlat: 

család és háztartás.  
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A tanuló személye, életrajza, életének fontos 

állomásai. 

Személyes tervek.  

 

Etika: önismeret, ember az időben: 

gyermekkor, ifjúság, felnőttkor, 

öregkor, családi élet. 

14+1 Ember és társadalom  

Emberek külső jellemzése. 

Baráti kör.  

Ünnepek, családi ünnepek. Ünnep 

megszervezése, vendégek meghívása, 

meghívás elfogadása, lemondása.  

Ünnepek a célországban. 

Öltözködés, divat. Ruhadarabok. 

Divatkatalógusok. 

Vásárlás áruházban.  

Etika: társas kapcsolatok, előítélet, 

tolerancia, bizalom, együttérzés; 

fogyatékkal élők, szegények és 

gazdagok. 

 

13+1 A munka világa 

Foglalkozások és a szükséges kompetenciák.  

Önéletrajz, állásinterjú. Motivációs levél. 

Szakmai gyakorlat. 

Álláshirdetés. 

Különleges foglalkozások. 

Technika, életvitel és gyakorlat: 

pályaorientáció és munka. 

13+1 Életmód 

Napirend, időbeosztás. 

A testmozgás szerepe az egészség 

megőrzésében, testápolás). 

Gyakori betegségek, sérülések, baleset. 

Gyógykezelés (orvosnál). 

Életmód nálunk és a célországokban.  

Testrészek. 

Tanácsadás, gyógykezelési praktikák. 

Alternatív gyógykezelési módok, stresszoldás.  

Technika, életvitel és gyakorlat: 

testi és lelki egészség, balesetek 

megelőzése, egészséges ételek. 

Biológia-egészségtan: testrészek, 

egészséges életmód, a betegségek 

ismérvei, fogyatékkal élők, 

betegségmegelőzés, elsősegély. 

Testnevelés és sport: a rendszeres 

testedzés hatása a szervezetre, 

relaxáció. 

10 Szabadidő, művelődés, szórakozás 

Szabadidős elfoglaltságok, hobbik. 

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, 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. 

13+1 Utazás, turizmus Technika, életvitel és gyakorlat: 

közlekedési ismeretek, 
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A közlekedés eszközei, lehetőségei, a 

tömegközlekedés, a kerékpáros közlekedés. 

Menetrendek, tájékoztatók. 

Reptéren, pályaudvaron. 

Egy idegen városban. 

Útbaigazítás, turistainformáció. 

Látnivalók, szórakozási lehetőségek a 

célországban. 

Utazási előkészületek, egy utazás 

megtervezése, megszervezése.  

Szálláslehetőségek (camping, ifjúsági szállás, 

szálloda, bérelt lakás vagy ház, lakáscsere stb.). 

Turisztikai célpontok. 

közlekedésbiztonság, 

fenntarthatóság, 

környezettudatosság a 

közlekedésben. 

Földrajz: a kulturális élet földrajzi 

alapjai, nyelvek és vallások, egyes 

meghatározó jellegű országok 

turisztikai jellemzői. 

11 Tudomány és technika 

A technikai eszközök szerepe a mindennapi 

életben.  

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. 

11+1 Gazdaság és pénzügyek 

A pénz szerepe a mindennapokban. 

Vásárlás, szolgáltatások (például posta, bank). 

Háztartási eszközök javíttatása, szerelő hívása 

telefonon. 

Telefonos ügyintézés, üzenethagyás.  

 

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. 

5 Év végi rendszerező ismétlés  

 

 

11. ÉVFOLYAM 

 

 

TÉMAKÖRÖK 

 

Éves 

óra-

szám 

Témák Kapcsolódási pontok 

12+1 Személyes vonatkozások, család  

A tanuló személye, életrajza, életének fontos 

állomásai. 

Technika, életvitel és gyakorlat: 

család és háztartás. 
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Személyes tervek. 

Családi élet, családi kapcsolatok. 

A családi élet mindennapjai, otthoni teendők. 

Etika: generációk kapcsolata, 

családi élet. 

11+1 Ember és társadalom  

Emberek külső és belső jellemzése.  

Ünnepek, családi ünnepek. 

Ajándékozás, ünnepi készölődés, szervezés.  

Társadalmi szokások nálunk és a 

célországokban. 

Etika: társas kapcsolatok, előítélet, 

tolerancia, bizalom, együttérzés; 

fogyatékkal élők, szegények és 

gazdagok. 

Technika, életvitel és gyakorlat: 

tudatos vásárlás. 

13+1 Környezetünk 

Az otthon, a lakóhely és környéke (a 

lakószoba, a lakás, a ház bemutatása). 

Bútorok, berendezés. 

Teendők otthon és a ház körül. 

A lakóhely nevezetességei, szolgáltatások, 

szórakozási lehetőségek. 

Lakhatási formák, együttélés másokkal. Az 

együttélés szabályai. 

Különleges építészeti stílus a célországban. 

Környezetvédelem a szűkebb környezetünkben.  

Növények és állatok a környezetünkben. 

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. 

13+1 Az iskola 

Tantárgyak, tanulmányi munka. 

Iskolai sikerek, sikertelenség. Tanulmányi 

eredmény. 

Saját iskolánk bemutatása. 

Az ismeretszerzés különböző módjai.  

Iskolarendszer a célországban. 

Iskolai tapasztalatok, lehetőségek az oktatási 

rendszerben. 

Továbbképzési lehetőségek.  

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: a tudás 

fogalmának átalakulása, a tanulás 

technikái, élethosszig tartó tanulás. 

Informatika: digitális tudásbázisok, 

könyvtári információs rendszerek. 

13+1 A munka világa 

Diákmunka, nyári munkavállalás. 

Foglalkozások és a szükséges kompetenciák. 

Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába 

állás.  

Szakmai gyakorlat. Telefonálás a 

munkahelyen. 

Munka és szabadidő. 

A hivatás megtalálása. 

Technika, életvitel és gyakorlat: 

pályaorientáció és munka. 

14+1 Életmód 

Napirend, időbeosztás. 

Az egészséges életmód (a helyes és a helytelen 

táplálkozás, a testmozgás szerepe az egészség 

megőrzésében, testápolás). 

Életünk és a stressz. 

Technika, életvitel és gyakorlat: 

testi és lelki egészség, balesetek 

megelőzése, egészséges ételek. 

Biológia-egészségtan: testrészek, 

egészséges életmód, a betegségek 
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Függőségek. 

Ételek, kedvenc ételek, sütés-főzés. 

A sportolás jótékony hatása. Sportágak, extrém 

sportok.  

Étkezés családban, éttermekben, 

gyorséttermekben.  

Étkezési szokások és ételek a célországban. 

Étkezés vendégségben. 

ismérvei, fogyatékkal élők, 

betegségmegelőzés, elsősegély. 

Testnevelés és sport: a rendszeres 

testedzés szerepe, relaxáció. 

11 Szabadidő, művelődés, szórakozás 

Szabadidős elfoglaltságok, hobbik. 

 

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. 

10 Utazás, turizmus 

Turisztikai célpontok a célnyelvi országokban. 

Az egyéni és társas utazás előnyei és hátrányai. 

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. 

5 Év végi rendszerező ismétlés  

12. ÉVFOLYAM 

Éves 

óra-

szám 

Témák Kapcsolódási pontok 

11 Személyes vonatkozások, család  

A tanuló személye. 

Személyes tervek. 

Családi élet, családi kapcsolatok. 

Konfliktusok a családban. 

Fontos családi események, életutak. 

Gyerekkori emlékek. 

Technika, életvitel és gyakorlat: 

család és háztartás. 

 

Etika: generációk kapcsolata, 

családi élet. 

11 Ember és társadalom  Etika: társas kapcsolatok, előítélet, 

tolerancia, bizalom, együttérzés; 
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A tizenévesek és a fiatalok világa: kapcsolat a 

kortársakkal, elnőttekkel. 

Női és férfi szerepek, ismerkedés, házasság. 

Konfliktusok a házasságban és azok 

megoldása. Élőítéletek.  

Ajándékozás.  

Társadalmi szokások nálunk és a 

célországokban. 

fogyatékkal élők, szegények és 

gazdagok. 

Technika, életvitel és gyakorlat: 

tudatos vásárlás. 

 

Földrajz; biológia-egészségtan: 

biotermékek. 

10 Környezetünk 

Személyes tárgyak és bútorok a lakásban.  

Időjárás, éghajlat. 

Globális kihívások. 

A városi és vidéki élet összehasonlítása. 

Technika, életvitel és gyakorlat: 

fenntarthatóság, 

környezettudatosság otthon és a 

lakókörnyezetben, víz és energia- 

takarékosság, újrahasznosítás. 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek. lakóhely és 

környék hagyományai, azén falum, 

az én városom. 

Biológia-egészségtan: élőhely, 

életközösség, védett természeti 

érték, változatos élővilág. 

Földrajz: településtípusok; globális 

problémák, környezettudatosság, 

életminőségek különbségei; az 

időjárás tényezői, a Föld szépsége, 

egyedisége. 

10 Életmód 

Napirend, időbeosztás. Mindennapi 

kötelezettségek, teendők.  

Életmód nálunk és a célországokban.  

 

Technika, életvitel és gyakorlat: 

testi és lelki egészség, balesetek 

megelőzése, egészséges ételek. 

Biológia-egészségtan: testrészek, 

egészséges életmód, a betegségek 

ismérvei, fogyatékkal élők, 

betegségmegelőzés, elsősegély. 

Testnevelés és sport: a rendszeres 

testedzés szerepe, relaxáció. 

11 Szabadidő, művelődés, szórakozás 

Szabadidős elfoglaltságok, hobbik. 

Hétvégi programok. 

Színház, mozi, koncert, kiállítás stb. 

Sportolás, kedvenc sport. 

 

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. 
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Vizuális kultúra: művészi alkotások 

leírása, értelmezése. 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utazás, turizmus 

A közlekedés eszközei, lehetőségei, a 

tömegközlekedés, a kerékpáros közlekedés. Az 

autó és a kerékpár karbantartása. 

Útbaigazítás. 

Közlekedés a városban. A közlekedés 

szabályai. Közlekedési hírek. 

Autóval a célországban. 

Különleges közlekedése eszközök. 

Nyaralás itthon, illetve külföldön. 

Utazási előkészületek, egy utazás, útvonal 

megtervezése, megszervezése. 

Utazási iroda, katalógusok, ajánlatok, 

hirdetések.  

Szálláslehetőségek (camping, ifjúsági szállás, 

szálloda, bérelt lakás vagy ház, lakáscsere stb.). 

Turisztikai célpontok 

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. 

10 Tudomány és technika 

A technikai eszközök szerepe a mindennapi 

életben.  

A modern kommunikáció. 

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. 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gazdaság és pénzügyek 

Családi gazdálkodás.  

A pénz szerepe a mindennapokban. 

Mindennapi kiadások, megtakarítás. 

Vásárlás, szolgáltatások (például posta, bank). 

Pénzügyi problémák. 

Ügyintézés a bankban és az interneten. 

Vásárlás piacon, szaküzletben és áruházban.  

Fogyasztás. 

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. 

Matematika: alapműveletek, 

grafikonok értelmezése. 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: a 

jövedelem szerepe a családban, 

kiadás, bevétel, megtakarítás, hitel 

rezsi, zsebpénz. 
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Matematika 

 

9.KNY 

Választott kerettanterv: 

Nyelvi előkészítő évfolyam kerettanterve (7. MELLÉKLET) 

Kerettantervi óraszámok témakörönként 

Tematikai egység Órakeret 

1. Gondolkodási és megismerési módszerek 0 óra 

2. Számtan, algebra 0 óra 

3. Összefüggések, függvények, sorozatok 0 óra 

4. Geometria 0 óra 

5. Valószínűség, statisztika 0 óra 

Számonkérés 0 óra 

Ismétlés, rendszerezés 0 óra 

Kötelező összesen: 0 óra 
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A helyi tanterv óraszámai évfolyamonként 

Évfolyam Heti óraszám Éves óraszám 
Kötött 

tartalom 

Szabadon 

felhasználható 

9. KNY 0+1,5=1,5 óra 0+54=54 óra 0 óra 0+54=54 óra 

Óraszámok bontása évfolyamonként, témakörönként 

Témakör 
Összes 

kötelező 

Összes 

szabad 

9.KNY 

évfolyam 

kötelező 

9.KNY 

évfolyam 

szabad 

1. Gondolkodási és 

megismerési 

módszerek 

0 óra 0+3 0 0+3 

2. Számtan, algebra 0 óra 0+27 30 0+27 

3. Összefüggések, 

függvények, 

sorozatok 

0 óra 0+6 0 0+6 

4. Geometria 0 óra 0+10 0 0+10 

5. Valószínűség, 

statisztika 
0 óra 0+0 0 0+0 

Számonkérés 0 óra 0+6 0 0+6 

Ismétlés, 

rendszerezés 
0 óra 0+2 0 0+2 

Összesen: 0 óra 0+54 0 0+54 

 

9.KNY évfolyam 
Szabadon tervezhető órakeret tartalma (54 óra) 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

1. Gondolkodási és megismerési módszerek 
Órakeret 

3 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Kombinatorika 

A kombinatorikai alapfeladatok felismerése.  

Szöveges feladatok értelmezése, az adatok helyes 

kijegyzetelése, a megfelelő összefüggések 

felírása, a feladat megoldása 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Permutáció, variáció, kombináció, megoldási terv 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
2. Számtan, algebra 

Órakeret 

27 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Műveletek racionális 

számokkal 

A négy alapművelet gyakorlása természetes 

számokkal, egész számokkal és tört 

számokkal. 

Közös nevező meghatározása. 

Törtek egyszerűsítése, bővítése. 

Zárójelek szerepe, műveleti sorrend 

módosítása. 

 

Százalékszámítás Alapfeladatok megoldása. 

A százalékszámítás alapfogalmainak 

felismerése, beazonosítása. 
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Szöveges feladatok megoldásának formai 

követelményei. 

Arányosság Egyenesen és fordítottan arányos mennyiségek 

ismerete. 

Az egyenes és fordított arányosság felismerése 

szöveges feladatokban. 

Fizika: fizikai 

mennyiségek arányai, 

pl.: út – idő - sebesség 

Egyenletek, 

egyenlőtlenségek 

Lineáris egyenletek felismerése, megoldása, a 

mérleg-elv használata 

Lineáris egyenlőtlenségek 

megoldáshalmazának meghatározása 

Lineáris egyenletek, egyenlőtlenségek felírása 

szöveges feladatokból 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

összeadás, kivonás, szorzás, osztás, műveleti sorrend, tört, közös nevező, 

tört egyszerűsítése, bővítése, százalékláb, százalékérték, százalék alap, 

egyenes arányosság, fordított arányosság, lineáris egyenlet 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
3. Összefüggések, függvények, sorozatok 

Órakeret 

6 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Elemi függvények Függvény definíciója, a Descartes-

féle koordinátarendszer ismerete, a 

lineáris, abszolút érték és hányados 

függvények ismerete, ábrázolása 

Lineáris egyenlet megoldása 

grafikusan, az algebra és a 

függvénytan összekapcsolása 

Informatika: 

táblázatkezelés, 

táblázatok, 

függvények, 

diagramok, 

matematikai 

programok 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

függvény, Descartes – féle koordinátarendszer, lineáris függvény, abszolút 

érték függvény, hányados függvény 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
4. Geometria 

Órakeret 

10 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Síkgeometriai alapfogalmak Pontok és egyenesek egymáshoz 

viszonyított helyzete a síkban 

Síkidomok csoportosítása 

 

Háromszögek Háromszögek csoportosítása 

szögek és oldalak szerint 

Háromszögek nevezetes vonalai, 

pontjai 

Háromszögek kerülete, területe 

 

Négyszögek Négyszögek csoportosítása: 

deltoid, trapéz, paralelogramma, 

rombusz, téglalap, négyzet 

Négyszögek kerülete, területe 

 

Kör A kör és részei, nevezetes 

vonalai 

Köt kerülete, területe 
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

pont, egyenes, konvex és konkáv síkidom, általános, egyenlő szárú és 

szabályos háromszög, hegyes szögű, derékszögű és tompaszögű háromszög, 

magasság, súlyvonal, súlypont, szögfelező, oldalfelező merőleges, deltoid, 

trapéz, paralelogramma, rombusz, téglalap, négyzet, kör, sugár, átmérő, 

szelő, húr, érintő, körszelet, körcikk 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Számonkérés 

Órakeret 

6 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Szintfelmérő és műveleti 

sebesség mérése 

Az általános iskolában tanultak 

felmérése, a műveleti sebesség 

kritikus kognitív kompetencia 

mérése 

 

Számonkérés Részismeretek számonkérése: 

műveletek természetes és egész 

számokkal, műveleti sorrend 

 

Számonkérés Részismeretek számonkérése: 

törtek egyszerűsítése, bővítése, 

műveletek törtekkel 

 

Számonkérés Részismeretek számonkérése: 

százalékszámítás, arányosság, 

egyenletek, egyenlőtlenségek 

 

Számonkérés A függvények témakör lezárása  

Számonkérés A geometria témakör lezárása  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Ismétlés, rendszerezés 

Órakeret 

2 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Tanév végi rendszerező 

összefoglalás 

  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 

 

Matematika 9-10 

 

Választott kerettanterv: 

Kerettanterv a gimnáziumok 9-12. évfolyama számára (3. MELLÉKLET) 

Kerettantervi óraszámok témakörönként 

Tematikai egység Órakeret 

1. Gondolkodási és megismerési módszerek 20 óra 

2. Számtan, algebra 66 óra 

3. Összefüggések, függvények, sorozatok 16 óra 

4. Geometria 60 óra 

5. Valószínűség, statisztika 10 óra 

Számonkérés 10 óra 

Ismétlés, rendszerezés 12 óra 

Kötelező összesen: 194 óra 
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A helyi tanterv óraszámai évfolyamonként 

Évfolyam Heti óraszám Éves óraszám 
Kötött 

tartalom 

Szabadon 

felhasználható 

9. 3 óra 108 óra 97 óra 11 óra 

10. 3 óra 108 óra 97 óra 11 óra 

Óraszámok bontása évfolyamonként, témakörönként 

Témakör 
Összes 

kötelező 

Összes 

szabad 

9. 

évfolyam 

kötelező 

9. 

évfolyam 

szabad 

10. 

évfolyam 

kötelező 

10. 

évfolyam 

szabad 

1. Gondolkodási és 

megismerési 

módszerek 

20 óra 1 10 1 10  

2. Számtan, algebra 66 óra 27 35 4 31  

3. Összefüggések, 

függvények, 

sorozatok 

16 óra 5 9 3 7  

4. Geometria 60 óra  28  32  

5. Valószínűség, 

statisztika 
10 óra 4 4  6 4 

Számonkérés 10 óra 7 5 1 5 3 

Ismétlés, 

rendszerezés 
12 óra 3 6 2 6 4 

Összesen: 194 óra 58 97 11 97 11 

 

9. évfolyam 
Heti tanóra 10 %-ának tartalma (11 óra) 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
1. Gondolkodási és megismerési módszerek 

Órakeret 

1 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Szöveges feladatok A feladat szövegének értelmezése. Az adatok 

módszeres lejegyzése. Összefüggések keresése. 

Számítások. Válasz megfogalmazása. Ellenőrzés 

a feladat szövegébe. 

 

Kulcsfogalmak/ fogalmak Szöveg, adat, összefüggés, válasz, ellenőrzés. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
2. Számtan, algebra 

Órakeret 

4 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

Arány, arányos 

osztás, 

százalékszámítás 

Feladatok arányos osztásra, az arányos osztás 

alkalmazása. A százalékszámítás alapfeladatai, 

felismerésük. 

 

Kulcsfogalmak/fogalmak Rész, egész, arány. Alap, százalékláb, százalékérték.  
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
3. Összefüggések, függvények, sorozatok 

Órakeret 

3 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Abszolútérték és 

másodfokú függvény 

transzformációja 

Függvény jellemzése 

Az alapfüggvények transzformálása 

síkbeli geometriai transzformációk 

segítségével. Igényes ábrák készítése. 

Jelölések megfelelő használata. 

Függvényjellemzés szempontjai. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Eltolás, tükrözés, nyújtás, zsugorítás. Értelmezési tartomány, érték készlet, 

szélsőérték, zérushely, monotonitás, paritás, párosság-páratlanság. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Számonkérés 

Órakeret 

1 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Témazáró A síkgeometriai anyagrész utáni számonkérés.  

Kulcsfogalmak/ fogalmak  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Ismétlés, rendszerezés 

Órakeret 

2 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Évvégi ismétlés A tanévben érintett fejezetek áttekintése, a 

tanév anyagának összefoglalása, 

rendszerezése 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 

 

 10. évfolyam 
Heti tanóra 10 %-ának tartalma (11 óra) 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
5. Valószínűség, statisztika 

Órakeret 

4 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

Kombinatorikai 

feladatok 

gyakorlása 

Valószínűség 

számítás 

Kombinatorikai alapfeladatok típusának felismerése, 

kulcsszavak jelentősége 

Összetett feladatok valószínűség számításra. Geometriai 

valószínűség alkalmazása  

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Permutáció, variáció, kombináció, binomiális együtthatók, klasszikus és 

geometriai valószínűség 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Számonkérés 

Órakeret 

3 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Négyzetgyök, n-dik gyök 

Síkbeli geometriai transzformációk 

Kombinatorika, valószínűség 

számítás 

Részismeretek 

számonkérése, előrejelzés a 

témazáró dolgozat előtt 

 

Kulcsfogalmak/ fogalmak  
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Ismétlés, rendszerezés 

Órakeret 

4 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Négyzetgyök, n-dik gyök 

Másodfokú egyenlet, algebrai 

törtek 

Évvégi rendszerezés 

Részismétlés a témaközi 

számonkérés előtt. 

A tanév anyagának 

rendszerezése. 

 

Kulcsfogalmak/ fogalmak  

 

Matematika 11-12.  

Választott kerettanterv: 

Kerettanterv a gimnáziumok 9-12. évfolyama számára (3. MELLÉKLET) 

Kerettantervi óraszámok témakörönként 

Tematikai egység Órakeret 

1. Gondolkodási és megismerési módszerek 11 óra 

2. Számtan, algebra 23 óra 

3. Összefüggések, függvények, sorozatok 28 óra 

4. Geometria 42 óra 

5. Valószínűség, statisztika 20 óra 

Számonkérés 12 óra 

Ismétlés, rendszerezés 45 óra 

Kötelező összesen: 181 óra 

 

A helyi tanterv óraszámai évfolyamonként 

Évfolyam Heti óraszám Éves óraszám 
Kötött 

tartalom 

Szabadon 

felhasználható 

11. 3 óra 108 97 óra 11 

12. 3 óra 93 óra 84 óra 9 

 

Óraszámok bontása évfolyamonként, témakörönként 

Témakör 
Összes 

kötelező 

Összes 

szabad 

11. 

évfolyam 

kötelező 

11. 

évfolyam 

szabad 

12. 

évfolyam 

kötelező 

12. 

évfolyam 

szabad 

1. Gondolkodási és 

megismerési 

módszerek 

11 óra 2 5 0 6 2 

2. Számtan, algebra 23 óra 3 23 3 0 0 

3. Összefüggések, 

függvények, 

sorozatok 

28 óra 2 11 0 17 2 

4. Geometria 42 óra 8 30 7 12 1 

5. Valószínűség, 

statisztika 
20 óra 2 10 0 10 2 

Számonkérés 12 óra 1 7 1 5 0 

Ismétlés, 

rendszerezés 
45 óra 2 11 0 34 2 

Összesen: 181 óra 20 97 11 84 9 
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11. évfolyam 
Heti tanóra 10 %-ának tartalma (11 óra) 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
2. Számtan, algebra 

Órakeret 

3 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

Hatványozás, 

gyökvonás, 

logaritmus 

A hatványozás azonosságainak gyakorlása. 

Negatív hatványkitevő használata. Műveletek 

hatványokkal 

Hatványozás és a logaritmus kapcsolatának 

felismerése 

 

Kulcsfogalmak/fogalmak hatványozás, alap, kitevő, hatvány, négyzetgyök,logaritmus 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
4.Geometria 

Órakeret 

7 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Műveletek 

koordinátákkal adott 

vektorokkal, 

egyenes egyenlete 

Képletek értelmezése, Geometria és algebra 

összekapcsolása, egyenest jellemző adatok, a 

közöttük felfedezhető összefüggések értése, 

használata 

 

Kulcsfogalmak/ fogalmak 
Koordináták, vektor, irányvektor, normálvektor, 

iránytangens 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Számonkérés 

Órakeret 

1 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Logaritmikus 

függvények, 

függvénytranszformáció 

Részismeretek számonkérése, előrejelzés 

a témazáró dolgozat előtt 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 

 

12. évfolyam 
Heti tanóra 10 %-ának tartalma (9 óra) 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
1. Gondolkodási és megismerési módszerek 

Órakeret 

2 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Szöveges feladatok A feladat szövegének értelmezése. Az adatok 

módszeres lejegyzése. Összefüggések keresése. 

Számítások. Válasz megfogalmazása. Ellenőrzés a 

feladat szövegébe. 

 

Kulcsfogalmak/ fogalmak Szöveg, adat, összefüggés, válasz, ellenőrzés. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
3. Összefüggések, függvények, sorozatok 

Órakeret 

2 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va



 104 

Mértani sorozat A sorozat felismerése, megfelelő képlet 

használata problémamegoldás során 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Sorozat elemei 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
4.Geometria 

Órakeret 

 1 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Henger, gúla, gömb  Érettségi feladatok megoldása   

Kulcsfogalmak/ fogalmak Henger, gúla, gömb, felszín, térfogat 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
5. Valószínűség, statisztika 

Órakeret 

2 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Adathalmazok jellemzése Műveletek adatokkal  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Átlag, módusz, medián, szórás 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Ismétlés, rendszerezés 

Órakeret 

2 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Ismétlés A tanévben érintett fejezetek 

áttekintése, a tanév anyagának 

összefoglalása, rendszerezése 

 

Kulcsfogalmak/ fogalmak  

 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 9-10. 

Választott kerettanterv: 
Kerttanterv a gimnáziumok 9-12. évfolyama számára 

Kerettantervi óraszámok témakörönként: 

Tematikai egység Órakeret 

Az őskor és az ókori Kelet 8 óra 

Az ókori Hellász 11 óra 

Az ókori Róma 12 óra 

A középkor 18 óra 

A magyarság története a kezdetektől 1490-ig 16 óra 

A világ és Európa a kora újkorban 12 óra 

Magyarország a kora újkorban 14 óra 

Felvilágosodás, forradalom és a polgárosodás kora 15 óra 

Az újjáépítés kora Magyarországon 9 óra 

Reformkor, forradalom és szabadságharc Magyarországon 15 óra 

Kötelező összesen: 130 óra 
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Évfolyam heti óraszám éves óraszám kötött szabad 

9. 2 72 65 7 

10. 2 72 65 7 

 

9. évfolyam 

Tematikai egységek Heti tanóra Szabadon 

felhasználható 

óraszám 

Összóraszám 

Az őskor és az ókori 

Kelet 

8  2 10 

Az ókori Hellász 11  2 13 

Az ókori Róma 12  1 13 

A középkor 18  1 19 

A magyarság 

története a 

kezdetektől 1490-ig 

16  1 17 

A szabadon felhasználható órák tartalma (7 óra): 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Az őskor és az ókori Kelet 

Órakeret 

2 óra  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Összefoglalás A fejezet áttekintése, a szerzett 

ismeretek rendszerezése 

 

Témazáró dolgozat Számonkérés  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Az ókori Hellász 

Órakeret 

2 óra  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Összefoglalás A fejezet áttekintése, a szerzett 

ismeretek rendszerezése 

 

Témazáró dolgozat Számonkérés  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Az ókori Róma 

Órakeret 

1 óra  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Témazáró dolgozat Számonkérés  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A középkor 

Órakeret 

1 óra  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Témazáró dolgozat Számonkérés  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A magyarság története a kezdetektől 1490-ig 

Órakeret 

1 óra  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Témazáró dolgozat Számonkérés  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 

 

10. évfolyam: 

Tematikai egységek Heti tanóra 

Szabadon 

felhasználható 

óraszám 

Összóraszám 

A világ és Európa a 

kora újkorban 

12 2 14 

Magyarország a 

kora újkorban 

14 2 16 

Felvilágosodás, 

forradalmak és a 

polgárosodás kora 

15 1 16 

Az újjáépítés kora 

Magyarországon 

9 1 10 

Reformkor, 

forradalom és 

szabadságharc 

Magyarországon 

15 1 16 
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A szabadon felhasználható órák tartalma (7 óra): 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A világ és Európa a kora újkorban 

Órakeret 

2 óra  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Összefoglalás A fejezet áttekintése, a szerzett 

ismeretek rendszerezése 

 

Témazáró dolgozat Számonkérés  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Magyarország a 16-17. században 

Órakeret 

2 óra  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Összefoglalás A fejezet áttekintése, a szerzett 

ismeretek rendszerezése 

 

Témazáró dolgozat Számonkérés  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Felvilágosodás, forradalmak és a polgárosodás kora 

Órakeret 

1 óra  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Témazáró dolgozat Számonkérés  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Az újjáépítés kora Magyarországon 

Órakeret 

1 óra  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Témazáró dolgozat Számonkérés  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Reformkor, forradalom és szabadságharc 

Magyarországon 

Órakeret 

1 óra  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Témazáró dolgozat Számonkérés  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 

 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 11-12. 

Választott kerettanterv: 
Kerttanterv a gimnáziumok 9-12. évfolyama számára 

Kerettantervi óraszámok témakörönként: 

Tematikai egység órakeret 

A nemzetállamok és a birodalmi politika kora 16 

A kiegyezéshez vezető út és a dualizmus kora Magyarországon 16 

Az első világháború és következményei 16 

Európa és a világ a két világháború között 18 

Magyarország a két világháború között 
16 

A második világháború 
15 

Hidegháborús konfliktusok és a kétpólusú világ kiépülése. A két 

világrendszer versengése, a szovjet tömb felbomlása 

16 

Magyarország 1945–1956 között. A Kádár-korszak jellemzői 20 

Az egységesülő Európa, a globalizáció kiteljesedése. A demokratikus 

viszonyok megteremtése és kiépítése Magyarországon 

14 

Társadalmi és állampolgári ismeretek.  Pénzügyi és gazdasági kultúra. 

Munkavállalás 

18 

Rendszerező ismétlés az érettségire 18 

Kötelező összesen 183 

 

 

évfolyam heti óraszám éves óraszám kötött  szabad 

11. 3 108 97 11 

12. 3 96 86 10 
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11. évfolyam 

Tematikai egységek Heti tanóra Szabadon 

felhasználható 

óraszám 

Összóraszám 

A nemzetállamok és a 

birodalmi politika 

kora 

16 1 17 

A kiegyezéshez 

vezető út és a 

dualizmus kora 

Magyarországon 

16 2 18 

Az első világháború és 

következményei 

16 2 18 

Európa és a világ a két 

világháború között 

18 2 20 

Magyarország a két 

világháború között 

16 2 18 

A második 

világháború 

15 2 17 

 

A szabadon felhasználható órák tartalma (11 óra): 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

A nemzetállamok és a birodalmi politika kora/ 

Témazáró dolgozat 

Órakeret 

1 óra  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Témazáró dolgozat Számonkérés  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

A kiegyezéshez vezető út és a dualizmus kora 

Magyarországon/ Összefoglalás, témazáró 

Órakeret 

2 óra  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Magyarország története a 19. 

század második felében. 

 

 

 

 

 

 

 

Témazáró dolgozat 

A fejezetben tanultak 

rendszerezése, ismétlés. 

Időmeghatározás konkrét 

kronológiai adatokkal 

Az európai történelem és a 

magyar történelem 

kölcsönhatásainak elemzése. A 

történelmi tér változásainak 

leolvasása különböző térképekről. 

Számonkérés 

Földrajz: 

Magyarország 

földrajza, 

nemzetiségi, 

gazdasági és politikai 

térképek használata 
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Kulcsfogalmak/ 

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, Tisza 

Kálmán, Baross Gábor, Wekerle Sándor, Tisza István, Jászi Oszkár, Kandó 

Kálmán, Puskás Tivadar, Ganz Ábrahám. 

Topográfia: Arad, Osztrák-Magyar Monarchia, Budapest, Bécs, Fiume, 

Bosznia-Hercegovina. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Az első világháború és következményei/  

Összefoglalás, témazáró 

Órakeret 

2 óra  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Az első világháború története, 

Magyarország az első 

világháborúban 

 

 

 

 

 

 

Témazáró dolgozat 

A fejezetben tanultak 

rendszerezése, ismétlése. 

Időmeghatározás konkrét 

kronológiai adatokkal 

Kronológiai adatok rendezése. 

Néhány kiemelt esemény, 

jelenség topográfiai adatainak 

elhelyezése vaktérképen.  

 

Számonkérés 

Földrajz: 

térképhasználat, 

frontvonalak 

elhelyezkedése. A 

világháború a 

térképeken. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Fogalmak: villámháború – állóháború/állásháború, központi hatalmak, 

frontvonal, hátország, antant, jóvátétel, Népszövetség, revízió, reváns, 

bolsevik, szovjet, kommunizmus, őszirózsás forradalom, Kommunisták 

Magyarországi Pártja (KMP), egypártrendszer, proletárdiktatúra, 

ellenforradalom, kormányzó, vörösterror, fehérterror. 

Személyek: Lenin, Trockij, Wilson, Clemenceau, IV. Károly, Károlyi 

Mihály, Jászi Oszkár, Garami Ernő, Kun Béla, Apponyi Albert, Horthy 

Miklós. 

Topográfia: Szarajevó, Doberdó, Szentpétervár, Szerb-Horvát-Szlovén 

Királyság, Csehszlovákia, a balti államok, Lengyelország, a trianoni 

Magyarország. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Európa és a világ a két világháború között/ 

Összefoglalás, témazáró 

Órakeret 

2 óra  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

A két világháború közötti időszak 

történelme. 

 

 

 

Rendszerezés, ismétlés. 

Időmeghatározás konkrét 

kronológiai adatokkal 

A történelmi tér változásainak 

leolvasása különböző térképekről. 
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Témazáró dolgozat 

Történelmi időszakok 

összehasonlítása a változások 

mennyisége és gyorsasága 

szempontjából.  

 

Számonkérés 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

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: Köztes-Európa, Szovjetunió, Brit Nemzetközösség, Berlin, 

weimari köztársaság, Moszkva, Saar-vidék, Rajna-vidék, Szudéta-vidék. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Magyarország a két világháború között/  

Összefoglalás, témazáró 

Órakeret 

2 óra  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Magyarország története a 20-as, 

30-as években. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Témazáró dolgozat 

A fejezetben tanultak 

rendszerezése, ismétlése. 

Időmeghatározás konkrét 

kronológiai adatokkal 

A világtörténet, az európai 

történelem, a magyar történelem 

eltérő időbeli ritmusának és 

kölcsönhatásainak elemzése. 

Néhány kiemelt esemény, 

jelenség topográfiai helyének 

elhelyezése vaktérképen.  

 

Számonkérés 

Földrajz:Magyarorsz

ág közigazgatása. A 

területi változások 

térképes 

nyomonkövetése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Fogalmak: konszolidáció, antiszemitizmus, numerus clausus, földreform, 

népszövetségi kölcsön, pengő, Magyar Nemzeti Bank, revízió, 

irredentizmus, kultúrfölény, társadalombiztosítás, agrárolló, a népi 

mozgalom, a 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. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A második világháború/ Összefoglalás, témazáró 

Órakeret 

2 óra  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

A második világháború története. 

Magyarország a második 

világháborúban. 

 

 

 

 

 

 

Témazáró dolgozat 

Rendszerezés, ismétlés. A 

történelmi tér változásainak 

leolvasása térképekről. 

Kronológiai adatok rendezése. 

Primer történelmi források 

elemzése, különféle társadalmi-

történelmi összefüggések 

felderítése.Érvelés 

 

Számonkérés 

Földrajz: A 2. 

világháború 

topográfiája. 

Magyar nyelv és 

irodalom: A háború 

borzalmai a magyar 

költészetben. 

(Radnóti versei, 

Örkény: Tóthék) 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Fogalmak: háromhatalmi egyezmény, tengelyhatalmak, koncentrációs 

tábor, megsemmisítő tábor, népirtás, emberirtás, holokauszt, 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 

 

12. évfolyam 

Tematikai egységek Heti 

tanóra 

Szabadon 

felhasználható 

óraszám 

Össz-

óraszám 

Hidegháborús konfliktusok és a 

kétpólusú világ kiépülése. A két 

világrendszer versengése, a szovjet tömb 

felbomlása 

16 2 18 

Magyarország 1945–1956 között. A 

Kádár-korszak jellemzői 

20 2 22 

Az egységesülő Európa, a globalizáció 

kiteljesedése. A demokratikus viszonyok 

megteremtése és kiépítése 

Magyarországon 

14 2 16 

Társadalmi és állampolgári ismeretek.  

Pénzügyi és gazdasági kultúra. 

Munkavállalás 

18 4 22 

Rendszerező ismétlés az érettségire 18  18 
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A szabadon felhasználható órák tartalma (10 óra): 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Hidegháborús konfliktusok és a kétpólusú világ 

kiépülése.  A két világrendszer versengése, a szovjet tömb 

felbomlása/Összefoglalás, témazáró 

Órakeret 

2 óra  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

A hidegháborús időszak története, 

1945-től 1989-ig. 

 

 

 

 

Témazáró dolgozat 

Rendszerezés, ismétlés. Önálló 

vélemény megfogalmazása 

történelmi eseményekről, 

szereplőkről, jelenségekről, 

filozófiai kérdésekről.  

 

Számonkérés 

Földrajz: 

Térképhasználat, a 

hidegháborús 

konfliktusok 

topográfiája. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

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 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Magyarország 1945–1956 között. A Kádár-korszak 

jellemzői/Összefoglalás, témazáró 

Órakeret 

2 óra  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Magyarország története 1945-

1989-ig. 

 

 

 

Témazáró dolgozat 

Rendszerezés, ismétlés. 

A világtörténet, az európai és a 

magyar történelem 

kölcsönhatásainak elemzése. 

Számonkérés 

Magyar nyelv és 

irodalom: betiltott 

művek a Kádár-

korszakban 

Rajz és vizuális 

kultúra: Plakátok, 

filmek a Rákosi- és 

Kádár-korszakról. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Fogalmak: Szövetséges Ellenőrző Bizottság, földosztás, Független 

Kisgazdapárt, Nemzeti Parasztpárt, Magyar Kommunista Párt, 

Szociáldemokrata Párt, Magyar Dolgozók Pártja (MDP), államosítás, 

népköztársaság, internálás, osztályharc, ÁVH, beszolgáltatás, iparosítás, 

kétkeresős családmodell, aranycsapat, Petőfi Kör, MEFESZ, intervenció, 

Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP), pluralizmus, jogállam, nemzeti 

kerekasztal, sarkalatos törvények, Alkotmánybíróság. 

Személyek: Kádár János, Nagy Imre, 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. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Az egységesülő Európa, a globalizáció kiteljesedése. A 

demokratikus viszonyok megteremtése és kiépítése 

Magyarországon/ Összefoglalás, témazáró 

Órakeret 

 óra  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

A hidegháború utáni egyetemes és 

magyar történelem. 

 

 

 

 

Témazáró dolgozat 

Rendszerezés, ismétlés. A 

világtörténet, az európai 

történelem, a magyar történelem 

eltérő időbeli ritmusának és 

kölcsönhatásainak elemzése.  

 

Számonkérés 

Földrajz:A politikai 

határok változása a 

hidegháború után. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Fogalmak: globalizáció, multikulturalizmus, nemzetközi terrorizmus, 

vallási fanatizmus, 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. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Társadalmi és állampolgári ismeretek.  Pénzügyi és 

gazdasági kultúra. Munkavállalás / Összefoglalás, témazáró 

Órakeret 

4 óra  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Társadalmi és állampolgári 

ismeretek. 

 

 

 

 

 

Témazáró dolgozat 

 

A gazdaság működése, a 

munkaerőpiac. 

 

 

 

Témazáró dolgozat 

A társadalom makro- és 

mikrostruktúráját alkotó elemek 

azonosítása. A társadalmi 

felelősségvállalás elvi 

szükségességének megértetése és 

néhány gyakorlati módjának 

megismertetése.  

Számonkérés 

Az alapvető pénzügyi és 

gazdasági fogalmak 

megismertetése, a gazdasági 

folyamatok fő hatótényezőinek 

megértetése. Az adók és járulékok 

szerepének megértése a modern 

nemzetgazdaságok működésében. 

Számonkérés 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

választás, választási rendszer, unió, országgyűlés, helyhatóság, politikai 

részvétel, parlamenti küszöb, állampolgári jogok biztosa, Állami 

Számvevőszék. 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,  
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Hittan (etika) 

 

A tantárgy órakerete: 

Évfolyam Hetek száma Heti órakeret Évi órakeret 

9. 36 1 36 

10. 36 1 36 

11. 36 1+1* 36+36* 

12. 31 2 62 

 

A tantárggyal kapcsolatos pedagógiai szervezési megjegyzések: 

 A hittan tantárgyat helyi tanterv kötelező óraként tartalmazza. 

 11. évfolyamon az etika tantárgy a hittan tantárgyba integrálva. 

 

A helyi tanterv tantárgyi tantervének áttekintése: 

 

9. évfolyam: 

Tematikai egység rövid címe 
Kerettantervi 

óraszám 

Helyi többlet- 

óraszám (±) 

Témakör 

összidőkerete 

Biblia - - 7 

„Mi Atyánk” - - 7 

Jézus Krisztus személye - - 10 

Isten szólt… - - 12 

Évfolyam összesen - +36 36 

 

10. évfolyam: 

Tematikai egység rövid címe 
Kerettantervi 

óraszám 

Helyi többlet- 

óraszám (±) 

Témakör 

összidőkerete 

A Nagy Parancsolatok - - 13 

Királyok és Próféták I. - - 12 

Az apostolok cselekedetei - - 11 

Évfolyam összesen - +36 36 

 

11. évfolyam: 

Tematikai egység rövid címe 
Kerettantervi 

óraszám 

Helyi többlet- 

óraszám (±) 

Témakör 

összidőkerete 

Királyok és próféták II. - - 11 

Pál levelei - - 9 

Zsoltárok - - 8 

Újszövetségi levelek, Jelenések könyve - - 8 

Évfolyam összesen - +36 36 

 

+ 36 óra Etika 
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12. évfolyam: 

Tematikai egység rövid címe 
Kerettantervi 

óraszám 

Helyi többlet- 

óraszám (±) 

Témakör 

összidőkerete 

Helyem a világban - - 12  

A Gyülekezet - - 18 

Bölcsességirodalom - - 18 

Életünk nagy kérdései - - 14  

Évfolyam összesen - +62 62 

 

 

9. osztály 

Heti óraszám: 1 

Éves óraszám: 36 

 

Tematikai egység Biblia 
Órakeret

7 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 Újszövetség 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 Újszövetség? 

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 Újszövetség 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 

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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A Holt-tengeri tekercsek 

A Biblia világa 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Biblia, Bibliai nyelvek, Ószövetség, Újszövetség, Megbízhatóság, 

Ihletettség, Bizonyíték 

Helyi többlet 

óraszám: 1 óra 

A megszerzett ismeretek bevésése: keresés számítógépes bibliai 

szövegekben. Biblia-olvasó napló készítése. 

 

Tematikai egység „Mi Atyánk” 
Órakeret

7 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  

Helyi többlet 

óraszám: 1 óra 

Összefoglalás – számonkérés: A memoriterek változatos formában 

történő számonkérése. Bibliai helyek visszakeresése. Alapfogalmak 

értelmező jellegű használata. 
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Tematikai egység Jézus Krisztus személye 
Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás, 

tapasztalat 

A megelőző tematikai egységek Jézus Krisztusról szóló tanításai. 

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 

Helyi többlet 

óraszám: 1 óra 

„Passió” c. film elemzése 
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Tematikai egység 

Isten szólt… 

Isten üzenete az Ószövetségben az özönvíztől Dávid 

királyig 

Órakeret

12 óra 

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 

Helyi többlet 

óraszám: 1 óra 

Vita: Rend és fegyelem, vagy mindenki azt csináljon, amit akar? 

Beszélgetés: a vezetők feladatai, kötelességei és lehetőségei. 

 

10. osztály 

Heti óraszám: 1 

Éves óraszám: 36 

 

Tematikai egység A Nagy parancsolatok 
Órakeret

13 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 

Természetismeret:  

Természeti törvények 

 

Erkölcstan: 

A tisztelet fogalma, 

határai, hatásai, 

elvárások, tekintély 
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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 

 

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 

Helyi többlet 

óraszám: 1 óra 

Beszélgetés a szeretetről / boldogságról: kinek mit jelent. A szeretet/ 

boldogság jellemzőinek kigyűjtése. Opció: A szeretet himnuszának vagy 

egy részének memoriter ismerete. 

 

 

 

Tematikai egység Királyok és próféták I. 
Órakeret

12 óra 

Előzetes tudás, 

tapasztalat 

A 9. osztályos Bibliaismeret „Isten szólt…” tematikai egysége, a 10. 

osztályos Bibliaismeret „Nagy parancsolatok” 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 

Salamon 

Salamon királysága 

Salamon bölcsességet kér az Úrtól 

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 

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. 
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Naámán gyógyulása 

  

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 

Helyi többlet 

óraszám: 1 óra 

Kooperatív csoportmunkával készített kiselőadások és azok bemutatása. 

 

 

Tematikai egység Az apostolok cselekedetei 
Órakeret

11 óra 

Előzetes tudás, 

tapasztalat 

A 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. 

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, 
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fantázia, megjelenítés 

játékai. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Mennybemenetel, Pünkösd, Megtérés, Szentlélek, Gyülekezet, Egyház, 

Misszió,  

Helyi többlet 

óraszám: 1 óra 

Forráselemzés: a vonatkozó bibliai történet értelmezése. 

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. 

11. osztály 

Heti óraszám: 1 

Éves óraszám: 36 

 

Tematikai egység Királyok és próféták II. 
Órakeret

11 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 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek:  

Ókori birodalmak, 

Asszíria, Új babilóniai 

birodalom, Egyiptom, 

történetírás, 

forráselemzés 

Magyar nyelv és 

irodalom: A 
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A király álma 

Dániel az oroszlánok vermében 

Jónás próféta 

Jónás könyve  

Jónás az engedetlen próféta 

Ninive megtérése 

kommunkációs 

szituációk 

megfigyelése, 

megbeszélése és 

elemzése 

 

 

Kulcsfogalmak/

fogalmak 

Királyság, Próféta, Fogság, Ítélet, Közbenjárás, Kijelentés, Megtérés 

Helyi többlet 

óraszám: 1 óra 

Diákok beszámolója egyéni kutatás alapján olyan rokon vagy ismerős 

életéről, aki fogságban volt. Vita: A fogság ítélet vagy lehetőség? 

 

 

Tematikai egység Pál levelei 
Órakeret

9 óra 

Előzetes tudás, 

tapasztalat 

A 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. 

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 Újszövetség 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, Újszövetség, Törvény, Kegyelem, Lelki fegyverzet, 

Keresztény család 

Helyi többlet 

óraszám: 1 óra 

Gyülekezeti kiszállás lehetőség: szolgálat és beszélgetés gyülekezeti 

tagokkal 
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Tematikai egység Zsoltárok 
Órakeret

8 óra 

Előzetes tudás, 

tapasztalat 

A 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 kommu-

nikáció; alkalmazkodás, 

áldozatvállalás, konflik-

tuskezelés, probléma 

feloldás; 

Kulcsfogalmak/

fogalmak 

Zsoltár, Isten dicsőítése, Magasztalás, Messiás, Prófécia, Metafora, 

Bűnbánat, Alázat,  

Helyi többlet 

óraszám: 1 óra 

Projektmunka: kiscsoportban értékeljük Dávid király életszakaszait, és 

jelenítsük meg egy-egy állóképben 

 

Tematikai egység Újszövetési levelek, Jelenések könyve 
Órakeret

8 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 

Új 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 
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társadalomban; 

állampolgári jogok és 

kötelességek; 

Kulcsfogalmak/

fogalmak 

Hit, példakép, kísértés, tisztelet, engedelmesség, hatalom, apokaliptika, 

végidők, feltámadás, ítélet, új teremtés 

Helyi többlet 

óraszám: 1 óra 

Összefoglaló jegyzet készítése. 

 

Etika gimnázium, 11. évfolyam 

 

Kerettanterv neve:  

Kerettanterv a gimnáziumok 9-12. évfolyama számára (3. MELLÉKLET) 

Állomány: 3.2.06_etika_11-12.doc 

Etika 11. 

Heti 1 óra, évi 36 óra 

Kerettanterv alapján: 36*0,9=32,4 32 óra kötött + 4 óra szabad 

Kerettantervben szereplő óraszámok: 

Tematikai egység Órakeret 

1. Alapvető etika 9 óra 

2. Egyén és közösség 10 óra 

3. Korunk kihívásai 9 óra 

Számonkérés 4 óra 

Kötelező összesen: 32 óra 

 

Évfolyam Heti óraszám Éves óraszám Kötött Szabad 

11. 1 36 32 4 

 

 

Témakör 
Összes 

kötelező 

Összes 

szabad 

11. 

évfolyam 

kötelező 

11. 

évfolyam 

szabad 

1. Alapvető etika 9 óra  9  

2. Egyén és közösség 10 óra  10  

3. Korunk kihívásai 9 óra  9  

Számonkérés 4 óra  4  

Ismétlés, 

rendszerezés 
 4  4 

Összesen: 32 4 32 4 

 

 

Órafelosztás: 32+4 óráról a kerettanterv kötött tartalmának formájában 
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Tematikai egység Alapvető etika 
Órakeret 

9 óra 

Előzetes tudás 

A nyelvi/fogalmi gondolkodás és a tudatos környezetformálás (munka) 

szerepe a kulturális evolúcióban. Az Ó- és Újszövetség legismertebb 

részletei. A felelősségvállalás, illetve az ezzel kapcsolatos mulasztások 

irodalmi példái. 

Ismeretek, fejlesztési feladatok Kapcsolódási pontok 

Az erkölcsi gondolkodás alapjai 

Tények és értékek. Ismeret, megértés, értékelés, elhatározás. 

Elmélet és gyakorlat.  

A társas lény: erkölcsi lény. A Másik szerepe az öntudatos én 

kialakulásában. 

Etika és nyelv: bizalom, megértés, egyetértés, vita, párbeszéd. 

Erkölcsi érzék, tanult viselkedés, az erkölcsi szabályok 

természete, az egyén erkölcsi méltósága. 

A munka mint az önkiteljesítés alapvető eszköze. 

Jó és rossz. A rossz eredete – különféle megközelítések. A 

szenvedés kérdése. 

 

Bibliai erkölcsi értékek a világi etikában 

Az ember kitüntetett léthelyzete. A világvallások emberképe és 

etikája. 

A szeretet erkölcsi jelentősége.  

A lelkiismeret szabadsága és a személyes felelősség 

elháríthatatlansága. 

 

Mit kell akarnom? Az erkölcsi döntés 

Az erkölcsi gondolkodás fejlődése. Szokáserkölcs, hagyomány, 

törvény.  

A lelkiismeret szava. Példakövetés, tekintélytisztelet. A mások 

igazsága.  

Párbeszéd, vita, kétely. Értékkonfliktusok. 

Kötelesség és szabadság. A kanti kötelességetika és bírálata. 

 

A felelősség kérdése 

Az erkölcsi cselekedet. A jóakarat. Felelősség a tetteinkért – 

felelősség másokért. 

 

Az erények és a jó élet céljai  

Önmegvalósítás, önkorlátozás, önismeret, önértékelés. A jólét 

és a jó élet fogalmának megkülönböztetése. A boldogság mint 

etikai kérdés. Az erények és a jellem. Az erkölcsi nevelés. 

Önállóság és példakövetés. Magánérdek és közjó.   

Filozófia: Az elérhető 

boldogság. A szabad akarat 

és a rossz kérdései. Az 

értékteremtő ember és a 

hatalom. Szabadság, 

választás, felelősség, 

szorongás. 

 

Társadalmi, állampolgári 

ismeretek: Pályakezdés, 

álláskeresés. 

Munkaerő-piaci elvárások 

itthon és külföldön.  
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Erkölcsi érték, értékítélet, gyakorlat, erkölcs, etika, öntudat, munka; hit, 

szeretet, kiválasztás, bűn, kegyelem; lelkiismeret, szabadság, kötelesség, 

törvény, megértés; felelősség, szándék, következmény, erény, boldogság, 

jellem, önigazolás. 

Ismétlés, rendszerezés 1 

Számonkérés 1 

 

 

Tematikai egység Egyén és közösség 
Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás 

Irodalmi példák törvénytisztelet és lelkiismeret összeütközésére. A haza 

szolgálatának és védelmének történelmi példái. A nemzetállamok 

kialakulásának sajátosságai Közép-Kelet-Európában. Nemzetiségi 

konfliktusok, vallásüldözés a magyar történelemben. A cigányság 

történetével, helyzetével kapcsolatos alapismeretek. Hátrányos 

élethelyzetek, a szegénység alapvető társadalmi összetevőinek ismerete. 

Ismeretek, fejlesztési feladatok Kapcsolódási pontok 

A kapcsolatok etikája 

Az emberek közti testvériség eszméje. Barátok és ellenfelek. 

Szeretetkapcsolatok. Párválasztás. Felelősség a társakért. 

Szexuáletika.  

Házasság. Családi élet. Otthonteremtés. Családi szerepek. Szülők és 

gyermekek. A családi élet válságai. 

 

Társadalmi szolidaritás 

Hátrányos élethelyzetek. Társadalmi igazságosság és/vagy 

kölcsönös segítség. 

A betegekkel és szegényekkel való törődés mint erkölcsi 

kötelesség. 

 

Törvény és lelkiismeret  

A szabadság rendje. Jogok és kötelességek. Erkölcs és politika. A 

lelkiismeret és véleménynyilvánítás szabadsága. Felelősségünk 

magunkért és a világért. A cselekvés halaszthatatlansága. 

 

Szavak és tettek 

Visszaélés a szólásszabadsággal. Uszítás, rágalmazás, az ember 

lealacsonyítása, az erőszak népszerűsítése, megtévesztő reklámok. 

Szavak és tettek: a nyilvános beszéd a tömegmédiumokban. 

Médiaetika. 

 

Hazaszeretet 

Állampolgárság és nemzeti érzés. Nemzeti szolidaritás. Áldozat a 

hazáért, és ennek elfogadható mértéke. A társadalmi önazonosság 

(identitás) felépülése és torzulásai. 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek: A jóléti 

társadalom. 

A magyar társadalom a 

rendszerváltozás után. 

A cigány (roma) 

társadalom története, 

helyzete és 

integrációjának 

folyamata. 

 

Földrajz: Magyarország 

és a Kárpát-medence 

földrajza; a magyarság 

által lakott, 

országhatáron túli 

területek. 

 
Mozgóképkultúra és 
médiaismeret: 
A média társadalmi 

szerepe. 

Médiareprezentáció, 
valószerűség, 
hitelesség. 
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Többség és kisebbség 

Az etnokulturális csoportok, nemzeti és vallási kisebbségek, illetve 

a többségi társadalom közti konfliktusok, az együttélés erkölcsi 

problémái. Előítéletek, sztereotípiák, esélykülönbségek.   

A nemzeti fejlődés traumái – Kárpát-medencei sajátosságok. A 

kirekesztő, elnyomó nemzetstratégiák erkölcsi megítélése. 

Médiaetika, 

médiaszabályozás. 

 

Társadalmi, 

állampolgári ismeretek: 

Kulturális és etnikai 

kisebbségek hazánkban. 

Esélyegyenlőtlenség és 

hátrányos társadalmi 

helyzet. 

Szolidaritás és 

társadalmi 

felelősségvállalás. 
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Család, felelősség a társainkért, hűség, szeretet, szerelem; erkölcsi érték, 

erény, boldogság, jellem; törvény, törvénytisztelet, emberiesség, polgári 

engedetlenség; nemzet, identitás; nacionalizmus, sovinizmus, együttélés, 

idegengyűlölet, antiszemitizmus, hátrányos megkülönböztetés, 

kisebbség; igazságosság, előítélet, sztereotípia, kirekesztés, befogadás, 

sokszínűség, szolidaritás, önkéntesség. 

Ismétlés, rendszerezés 1 

Számonkérés 1 

 

 

Tematikai egység Korunk kihívásai 
Órakeret 

9 óra 

Előzetes tudás 

A műszaki-tudományos haladás vívmányai, hatásai. Természet- és 

társadalom-földrajzi ismeretek. Pszichés funkciók a magasabb rendű 

állatoknál, biodiverzitás, ökológiai rendszerek. Kulturális hagyomány, 

jövőkép, az utódokról való gondoskodás szerepe és változásai a 

civilizáció történetében. 

Ismeretek, fejlesztési feladatok Kapcsolódási pontok 

A tudományos-technikai haladás etikai kérdései 

Az emberi cselekvés megváltozott természete. Technika és etika.  

A tudósok felelőssége. 

 

Bioetika 

Születés és halál. Családtervezés. Mesterséges megtermékenyítés. 

Béranyaság. Terhességmegszakítás.  

Genetikailag módosított élőlények.  

Egészségvédelem és etika. Szembenézés a halállal. Eutanázia. 

 

A felelősség új dimenziói a globalizáció korában 

Az egyén felelőssége és cselekvési lehetőségei a globális 

hálózatok korában.  

Magánérdek és közjó. A fenntarthatóság fogalma. Lokalizáció és 

önrendelkezés: az emberi lépték helyreállítása.  

Világszegénység – a szegények világa. A szegénység új arcai: 

környezetrombolás, adósságcsapda, szélsőséges jövedelmi 

egyenlőtlenségek, létbizonytalanság, népbetegségek, 

népességrobbanás, tömeges migráció. 

 

 

Ökoetika 

Az ökológiai válság mint erkölcsi kérdés. Számít-e erkölcsileg, 

amit más lényekkel teszünk? Érvek az állatok védelmében: a 

szenvedésokozás tilalma, szolidaritás lénytársainkkal, a biológiai 

sokféleség értéke, megóvásának és fenntartásának lehetősége. Az 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek: A 

tudományos-technikai 

forradalom. Az 

emberiség az 

ezredfordulón: a globális 

világ és problémái. 

A globális világgazdaság 

fejlődésének új kihívásai 

és ezek hatása hazánk 

fejlődésére. 

 

Földrajz: globális 

kihívások, migráció, 

mobilitás.  

 

Biológia-egészségtan: 

környezet és 

fenntarthatóság. 

 

Filozófia: Az ökológiai 

válság etikai 

vonatkozása. Bioetikai 

állásfoglalások 

napjainkban. 
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élet tisztelete. Az etika emberközpontúságának értelmezése. Az 

ember felelőssége egy több mint emberi világban. 

 

A közösség és a korrupció problémája 

Tisztességes és tisztességtelen érdekérvényesítés. Jogos és jogtalan 

előnyszerzés, a megvesztegetés, a megvesztegethetőség. 

Magánérdek és közjó. A korrupció jelensége és veszélyei, 

hatalommal való visszaélés és korrupció a mindennapokban. 

Hogyan lehet a megvesztegetést, a korrupciót megszüntetni? 

Lehet-e hála jele a hálapénz? Ki hibázik, aki adja, vagy aki kapja? 

A korrupció elleni fellépés lehetőségei, az egyén és a közösség 

felelőssége.  

 

Felelősség utódainkért 

Az emberiség közös öröksége. A jövő nemzedékek jogai. A ma 

élők felelőssége. 

Kulcsfogalmak/

fogalmak 

Uralom a természet felett, ökológiai elővigyázatosság; globális felelősség, 

környezettudatosság, fenntarthatóság, közjó, korrupció, korrupció-

megelőzés; élet, halál, egészség; környezeti etika, állati jólét, 

fajsovinizmus, emberközpontúság, mélyökológia; az emberiség közös 

öröksége, a jövő nemzedékek jogai. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

A tanulók ismerik az erkölcsi hagyomány legfontosabb elemeit, s e tudás 

birtokában képesek a mindennapi életben felmerülő erkölcsi problémák 

felismerésére és kezelésére.  

Értékítéleteiket ésszerű érvekkel tudják alátámasztani, képesek a felelős 

mérlegelésen alapuló döntésre. Rendelkeznek az etikai és közéleti 

vitákban való részvételhez, saját álláspontjuk megvédéséhez, illetve 

továbbfejlesztéséhez szükséges készségekkel és képességekkel.  

Képesek elfogadni, megérteni és tisztelni a magukétól eltérő nézeteket.  

Ismerik azokat az értékelveket, magatartásszabályokat és beállítódásokat, 

amelyeknek a közmegegyezés kitüntetett erkölcsi jelentőséget tulajdonít. 

Ismétlés, rendszerezés 2 

Számonkérés 2 
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12. osztály 

Heti óraszám: 2 

Éves óraszám: 62 

 

Tematikai egység Helyem a világban 
Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás, 

tapasztalat 

A 9. osztályos Bibliaismeret „Mi Atyánk” tematikai egysége 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A személyes jövőkép kialakításának ösztönzése, az egyéni és közösségi 

boldogulást támogató értékek melletti elköteleződés támogatása. 

Istentől származó értékes személyiségünk elfogadása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

A mester terve 

Isten okkal, céllal teremtett 

Istennek terve van az életemmel 

Személyiségünk felfedezése 

Ki vagyok én? 

Az vagyok kinek mások mondanak? 

Személyiségtesztek 

Önmagunk elfogadása  

Külső és belső értékek 
 

Istentől kapott értékeink 

Értékesség  

Használd, amid van 

Isten vezetése az életünkben  

  

Természetismeret: 

Kamaszkori 

változások: testkép, 

testalkat; az egészséges 

táplálkozás alapelvei; a 

serdülő 

személyiségének 

jellemző vonásai; az 

önismeret és az 

önfejlesztés eszközei; 

veszélyforrások 

különféle 

élethelyzetekben; káros 

szenvedélyek. 

Dráma és tánc: ön- és 

társismereti játékok.  

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek: nemzetisé-

gek és etnikai kisebb-

ségek; a cigány (roma) 

népesség helyzete. 

Kulcsfogalmak/

fogalmak 

Személyiség, énkép, életcél, értékesség, elfogadás, Isten vezetése, külső és 

belső értékek  

 

Tematikai egység A Gyülekezet 
Órakeret 

18 óra 

Előzetes tudás, 

tapasztalat 

A 10. osztályos Bibliaismeret Apostolok cselekedet tematikai egysége,  

A 11. osztályos Bibliaismeret Pál levelei, Újszövetségi levelek tematikai 

egységei. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Felfedezni az Egyház, Gyülekezet páratlan tisztességét. 

Megérteni az egyházi, gyülekezeti élet sokszínűségét. 

Bátorítani az egyházi, gyülekezeti szolgálatba való részvételre. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

A Gyülekezet felépítése 

Egyház, gyülekezet, eklézsia fogalma 

Templom, Imaház fogalma 

A Gyülekezet, mint Krisztus teste 

Földrajz: a világvallások 

társadalmat, gazdaságot, 

környezetet befolyásoló 

szerepe; kultúrák 
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A gyülekezet szolgálattevői 

Szolgálati ajándékok 

A Gyülekezeti élet alapjai 

Újjászületés 

Bemerítés, keresztség 

Úrvacsora 

Bizonyságtétel 

Istentisztelet 

Szentlélek munkája 

találkozásai a Föld 

különféle térségeiben. 

 

 

Kulcsfogalmak/

fogalmak 

Egyház, Gyülekezet, Eklézsia, templom, imaház,presbiter, diakónus, 

újjászületés, bemerítés, keresztség, úrvacsora, bizonyságtétel, Istentisztelet, 

Szentlélek.  

Helyi többlet 

óraszám: 2 óra 

A keresztyén egyház megpróbáltatásai a XX. században: Beszámolók 

illetve dramatikus megjelenítés pl. Albert Schweitzer, Teréz anya, Billy 

Graham életműve. Dramatikus megjelenítés: keresztyén helytállás XX. 

sz.-i morális kérdésekben. 

 

Tematikai egység Bölcsességirodalom 
Órakeret 

18 óra 

Előzetes tudás, 

tapasztalat 

A 11. osztályos Bibliaismeret Zsoltárok tematikai egységei. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A bibliai bölcsességirodalom által megfigyelni Isten jelenlétét a 

különböző élethelyzetekben. 

Elkötelezettség kialakítása a bilbiai értékrend iránt. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Jób könyve 

A láthatatlan világ hatása a látható világban. 

A szenvedés jelenléte és feldolgozása az emberi életben 

A Példabeszédek könyve 

Isten bölcsessége 

Lustaság, a munkához való viszony 

Kapcsolati kérdések  

A szív szerepe  

A prédikátor könyve 

Mindennek megvan az ideje 

Az élet mulandóság,  

Idősek tisztelete 

Énekek éneke  

A szerelem szerepe életünkben 

A vágyaink kifejezése 

Vizuális kultúra: 

személyes véleményt 

kifejező vizuális 

megjelenítés adott 

témában.  

Magyar nyelv és 

irodalom: A példázatok, 

példabeszédek, 

metafórák felismerése, 

megértése és használatuk 

 

Kulcsfogalmak/

fogalmak 

Láthatatlan világ, látható világ, szenvedés, bölcsesség, lustaság, szív. 

mulandóság, tisztelet, szerelem  

Helyi többlet 

óraszám: 2 óra 

Kooperatív csoportmunkával készített kiselőadások és azok bemutatása. 
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Tematikai egység Életünk nagy kérdései 
Órakeret 

14 óra 

Előzetes tudás, 

tapasztalat 

A 12. osztályos Bibliaismeret Helyem a világban tematikai egysége. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Segítséget adni az élet legnagyobb kérdéseinek megválaszolásában. 

Bátorítani az életutat befolyásoló jó döntések meghozatalát.  

Kérni és felismerni Isten vezetését a választások során.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Az életünk lelki (szellemi) döntési, választásai 

Szabad akarat kérdése 

Isten terve: Válaszd az életet! 

Áldás és átok 
 

Az Istenbe vetett hit és következményei életünkben 

Vetés és aratás törvényszerűsége  

Istennel vagy nélküle  

Odaszánás, tanítványság 
 

Párkapcsolataink 

Készülődés a párválasztásra 

Párválasztás – „nem jó az embernek egyedül” 

Gyermekvállalás – Válaszd az életet! 

 

Egészséges jövőkép, egészséges énkép 

A múlthoz elrendezése és feldolgozása 

Reménységgel a jövő felé 

Célorientáltság –Tudom, hogy mit akarok 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek: egyenlőség és 

egyenlőtlenségek a 

társadalomban; 

állampolgári jogok és 

kötelességek; 
 

Biológia   egészségtan: 

leány és női, fiú és férfi 

szerepek a családban, a 

társadalomban; 

Vizuális kultúra: 

személyes véleményt 

kifejező vizuális 

megjelenítés adott 

témában.  

 

Kulcsfogalmak/

fogalmak 

Szabad akarat, áldás, átok, hit, odaszánás, tanítványság, párválasztás, 

gyermekvállalás, jövőkép, énkép, célorientáltság   

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

- Részvétel a közös feladatokban, beszélgetésekben, játékokban.  

- Ismerje a atnult királyok és próféták történetét. 

- A Péld 16:6.,  a Szeretet himnusza 1.Kor 13:1-8 és a 23.Zsoltár 

memoriter szintű ismerete 

- Életkorának megfelelően definiálja a következő fogalmakat: 

kegyelemből való üdvösség, alázat, felettes hatalmaknak való 

engedelmesség, zsoltár 

-   Krisztushimnusz Fil 2:2-11; Péld 1:2-9; 2 Pt 2:9-10; 127. zsoltár 

memoriter szintű ismerete. 

- Életkorának megfelelően definiálja a következő fogalmakat: szabad 

akarat, újjászületés, tanítványság. 

- Tudja megfogalmazni az egyház és a gyülekezet közötti különbséget, az 

úrvacsora, az istentisztelet, a bemerítés lényegét 
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Biológia 10-12. 

A tantárgy nevelési és fejlesztési célrendszere megvalósításának iskolai keretei: 

4 és 5 évfolyamos gimnáziumok 10 - 12. évfolyamain osztálykeretek között szervezett tanítás 

A tantárgy órakerete:  

 A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 

10. évfolyam 2 72 

11. évfolyam 2 72 

12. évfolyam 2 62 

 

A helyi tanterv alapját jelentő kerettanterv: 

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

EMMI-rendelet 3. sz. mellékletében kiadott Biológia-egészségtan tantárgyi kerettanterv 

(B-változata) alapján készült helyi tanterv. 

 

A tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret 

 

10. évfolyam 

Tematikai egység rövid címe 
Elméleti 

óra 

Gyakorlati 

óra 
Összefoglalás 

Számon-

kérés 

Összes 

óra 

Bevezetés a biológiába. 

A biológia tárgya és módszerei 
2 0 0 0 2 

Az egyed szerveződési szintje. 

Nem sejtes rendszerek: vírusok,  

szubvirális rendszerek 

2 0 0 0 2 

Önálló sejtek. Szerkezet és 

működés a prokarióták 

világában 

4 0 0 1 5 

Az egyszerű eukarióták 

általános jellemzői 
2+1 2 0 0 5 

Többsejtűség. Sejtfonalak, 

teleptest  

és álszövet: gombák, szivacsok 

2 1 0 1 4 

Az állati sejt és a főbb 

szövettípusok jellemzői 
3 2 0 1 6 

Szerkezet és működés az állatok 

világában. 

Csalánozók, férgek, 

puhatestűek,  

ízeltlábúak 

5 1 0 1 7 
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Tüskésbőrűek, elő- és 

fejgerinchúrosok, gerincesek 

testfelépítése és működése. 

A gerincesek nagy csoportjai 

6 1 1 1 9 

Az állatok viselkedése 5 1 0 1 7 

A növényi sejt. Szerveződési 

formák 
2 1 0 1 4 

A növények országa. Valódi 

növények 
7 3 1 1 12 

A növények élete 7 1 0 1 9 

Összesen 47+1 13 1+1 3+6 72 

 

 

11. évfolyam 

Tematikai egység rövid címe 
Elméleti 

óra 

Gyakorlati 

óra 
Összefoglalás 

Számon-

kérés 
Összes 

óra 

Ökológia. Az élőlények 

környezete 
6 2 0 0 8 

Ökoszisztéma 3 1 1 1 6 

Életközösségek 6 terepgyakorlat 0 1 7 

Sejtbiológia: a sejtek kémiai 

felépítése, 

elektronmikroszkópos 

szerkezete és anyagcseréje 

16 3 1 1 21 

Genetika: az öröklődés 

molekuláris alapjai 
8 2 1 1 12 

Genetika: az öröklődés 10 5 1 1 17 

Év végi összefoglalás 0 0 1 0 1 

Összesen 49 13 3+2 1+4 72 

 

12. évfolyam 

Tematikai egység rövid címe 
Elméleti 

óra 

Gyakorlati 

óra 
Összefoglalás 

Számon-

kérés 

Összes 

óra 

Az emberi szervezet szabályozó 

működése. 
5 0 0 0 5 
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Jelátvitel testfolyadék révén 

Az emberi szervezet szabályozó 

működése. 

Jelátvitel szinapszisok révén, az 

idegrendszer felépítése és 

működése 

12 2 1 1 16 

Az ember önfenntartó 

működése és ennek 

szabályozása. Kültakaró és 

mozgás 

4 1 0 0 5 

Az ember önfenntartó 

működése és ennek 

szabályozása. 

Az ember táplálkozása, légzése 

és kiválasztása, a vér és 

vérkeringés 

12 2 1 0 15 

Szaporodás, egyedfejlődés és 

növekedés 
5 1 0 0 6 

Immunológiai szabályozás. 

Az immunválasz alapjai 
4 0 0 1 5 

Evolúció. Biológiai evolúció. 5 1 0 0 6 

Rendszerbiológia és evolúció 2 0 0 1 3 

Év végi összefoglalás 0 1 0 0 1 

Összesen 49 5+3 1+1 1+2 62 

 

Az óraszámok tanévenkénti óraszámokat jelentenek 
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A tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret 

felhasználása 

 

10. évfolyam 

Tematikai egység rövid címe 
Elméleti 

óra 

Gyakorlati 

óra 
Összefoglalás 

Számon-

kérés 

Önálló sejtek. Szerkezet és működés a 

prokarióták világában 
0 0 0 +1 

Az egyszerű eukarióták általános 

jellemzői 
+1 0 0 0 

Az állati sejt és a főbb szövettípusok 

jellemzői 
0 2 0 +1 

Szerkezet és működés az állatok 

világában. 

Csalánozók, férgek, puhatestűek,  

ízeltlábúak 

0 0 0 +1 

Tüskésbőrűek, elő- és 

fejgerinchúrosok, gerincesek 

testfelépítése és működése. 

A gerincesek nagy csoportjai 

0 0 +1 +1 

Az állatok viselkedése 0 0 0 +1 

A növények élete 0 0 0 +1 

Összesen +1 0 +1 +6 
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11. évfolyam 

Tematikai egység rövid címe 
Elméleti 

óra 

Gyakorlati 

óra 
Összefoglalás 

Számon-

kérés 

Ökoszisztéma 0 0 0 +1 

Sejtbiológia: a sejtek kémiai 

felépítése, elektronmikroszkópos 

szerkezete és anyagcseréje 

0 0 0 +1 

Genetika: az öröklődés molekuláris 

alapjai 
0 0 +1 +1 

Genetika: az öröklődés 0 0 0 +1 

Év végi összefoglalás 0 0 +1 0 

Összesen 0 0 +2 +4 

 

 

12. évfolyam 

Tematikai egység rövid címe 
Elméleti 

óra 

Gyakorlati 

óra 
Összefoglalás 

Számon-

kérés 

Az emberi szervezet szabályozó 

működése. 

Jelátvitel szinapszisok révén, az 

idegrendszer felépítése és működése 

0 0 0 +1 

Az ember önfenntartó működése és 

ennek szabályozása. 

Az ember táplálkozása, légzése és 

kiválasztása, a vér és vérkeringés 

0 +2 +1 0 

Immunológiai szabályozás. 

Az immunválasz alapjai 
0 0 0 +1 

Év végi összefoglalás 0 0 +1 0 

Összesen 0 +2 +2 +2 
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10. évfolyam 

Tematikai egység 
Önálló sejtek. 

Szerkezet és működés a prokarióták világában 

Órakeret 

1 óra 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Témazáró Prokarióta sejt, Baktériumok 

felépítése, működése, 

életmódja. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Prokarióta, autotróf, heterotróf, bakteriospóra, antibiotikum, kozmopolita 

faj, plankton, coccus, bacillus, spirillum, vibrió, reprodukció. 

 

Tematikai egység 
Az alacsonyabb rendű egyszerű eukarióták 

általános jellemzői 

Órakeret 

1 óra 

Problémák, jelenségek,  

gyakorlati alkalmazások,  

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az egyszerűbb eukarióták 

életmódja 

Autotróf és heterotróf 

eukarióták speciális 

sejtalkotói. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
színtest, sejtszáj, sejtgarat, lüktető-és emésztő űröcske 

 

Tematikai egység Az állati sejt és a főbb szövettípusok jellemzői 
Órakeret 

1 óra 

Témazáró Sejtalkotók felépítése, funkciói. 

Hámszövetek, Kötő- és 

támasztószövetek, 

izomszövetek, idegszövet. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Organellum, transzplantáció, implantáció, inger, ingerület, sejttest, 

dendrit, axon, gliasejt, végfácska, velőshüvely. 

 

Tematikai egység 
Szerkezet és működés az állatok világában. 

Csalánozók, férgek, puhatestűek, ízeltlábúak 

Órakeret  

1 óra 

Problémák, jelenségek,  

gyakorlati alkalmazások,  

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Számonkérés Fejlődési fokozatok az egyes 

törzsek szimmetriájában, 

tápcsatornáiban, 

érzékszervekben. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Sugaras és kétoldali szimmetria; béledényrendszer és háromszakaszos 

bélcsatorna; sejten belüli, sejten és testen kívüli emésztés; diffúz légzés, 
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kültakaró eredetű légzőszerv, zárt és nyílt keringés, kiválasztás 

sejtenként, vesécske típusú kiválasztószerv; diffúz és központosult 

dúcidegrendszer; hámizomsejt, bőrizomtömlő, átváltozás, kifejlés, teljes 

átalakulás, vedlés, hormonális/kémiai szabályozás. 

 

Tematikai egység 

Tüskésbőrűek, elő- és fejgerinchúrosok, gerincesek 

testfelépítése és működése. 

A gerincesek nagy csoportjai 

Órakeret 

2 óra 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások,  

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Összefoglalás Az állatok testfelépítésének, 

életmódjának áttekintése, 

kiemelve a fejlődési 

fokozatokat. 

 

Témazáró Az állatok testfelépítése, 

működése. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Újszájú, gerinchúr, csőidegrendszer, kopoltyúbél, hüllő- és madártojás, 

magzatburok, porcos és csontos hal, kopoltyú, ikra, haltej, ötujjú végtag, 

tolóláb, ugróláb, járóláb, madár- és denevérszárny; kettős légzés, változó 

és állandó testhőmérséklet, fészeklakó, fészekhagyó. 

 

Tematikai egység Az állatok viselkedése 
Órakeret 

1 óra 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Számonkérés Öröklött és tanult magatartási 

formák. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Viselkedés (magatartás), kulcsinger, motiváció, ösztön, reflex, társítás, 

tanulás és memória, agresszió, altruizmus, szocializáció, kommunikáció, 

tanulás, adaptáció, magatartáselem, magatartásegység. 

 

Tematikai egység A növények élete 
Órakeret 

1 óra 

Problémák, jelenségek,  

gyakorlati alkalmazások,  

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Témazáró Kétszakaszos egyedfejlődés, 

nyitvatermő, zárvatermő, 

hajtásos növények szervei, 

működése. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Gyökérszőr, diffúzió, ozmózis, passzív és aktív transzport, 

gyökérnyomás,  egylaki növény, kétlaki növény, ivartalan szaporodás, 
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regeneráció, kétszakaszos egyedfejlődés, növényi hormon, vízszállítás, 

párologtatás, csírázás, ivartalan szaporodás és szaporítás, taxis, nasztia, 

tropizmus. 

 

11. évfolyam 

Tematikai egység Ökoszisztéma 
Órakeret 

1 óra 

Problémák, jelenségek,  

gyakorlati alkalmazások,  

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Számonkérés Ökológiai fogalmak, 

táplálékhálózatok, környezeti 

problémák értelmezése. 

 

Kulcsfogalmak 

fogalmak 

Tápláléklánc, termelő (producens), fogyasztó (konzumens), lebontó 

(reducens), csúcsragadozó, táplálékhálózat, biogeokémiai ciklus, biológiai 

produkció, biomassza. 

 

Tematikai egység 
Sejtbiológia: a sejtek kémiai felépítése, 

elektronmikroszkópos szerkezete és anyagcseréje 

Órakeret 

1 óra 

Problémák, jelenségek,  

gyakorlati alkalmazások,  

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Témazáró A felépítő és lebontó folyamatok 

értelmezése (fotolízis, redukciós 

ciklus, glikolízis, citrát-köt, 

terminális oxidáció), és helyük a 

sejtben.  

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Biogén elem, kolloid rendszer, lipid, mono-, di- és  poliszacharid, 

aminosav, peptidkötés, egyszerű fehérje, összetett fehérje, ATP, NAD+, 

NADP+, koenzim-A, DNS, RNS.  

Citoplazma, sejtváz, membrán, endoplazmatikus hálózat, riboszóma, 

Golgi-készülék, lizoszóma, mitokondrium, színtest, sejtmag, kromoszóma, 

mitózis, meiózis.  

Enzim, glikolízis, citrát-kör, terminális oxidáció, erjedés, biológiai 

oxidáció, fotoszintézis, fotolízis, elektronszállító rendszer. 

 

 

 

Tematikai egység Genetika: az öröklődés molekuláris alapjai 
Órakeret 

2 óra 

Problémák, jelenségek,  

gyakorlati alkalmazások,  

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Összefoglalás A biológiai információáramlás, a  
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folyamat közben bekövetkező 

hibák, genetikai módosítások. 

Számonkérés Az öröklődés molekuláris alapjai 

utáni számonkérés 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Szemikonzervatív megkettőződés, triplet, a genetikai kód, kodon, 

antikodon genom, genomika, gén, allél, lac-operon, mobilis genetikai 

elem, mutáció, mutagén, rekombináns DNS-technológia, restrikciós 

enzim, transzgenikus élőlény, GMO-élőlény, genomprogram. 

 

 

Tematikai egység Genetika: az öröklődés 
Órakeret  

1 óra 

Témazáró 
Az öröklődés törvényszerűségei, 

egyszerűbb genetikai feladatok. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Genotípus, fenotípus, homozigóta, heterozigóta, ivari és testi kromoszóma, 

hemizigóta, minőségi jelleg, mennyiségi jelleg, gamétatisztaság elve, 

tesztelő keresztezés, reciprok keresztezés. 

 

 

 

Tematikai egység Év végi összefoglalás 
Órakeret 

1 óra 

Elméleti óra Gyakorlati óra Összefoglalás Számonkérés 

0 0 1 0 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Sejtbiológiai, genetikai ismeretek áttekintése. 

 

12. évfolyam 

Tematikai egység 

Az emberi szervezet szabályozó működése. 

Jelátvitel szinapszisok révén, az idegrendszer 

felépítése és működése 

Órakeret 

1 óra 

Problémák, jelenségek,  

gyakorlati alkalmazások,  

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Témazáró Elemi idegjelenségek, központi 

és környéki idegrendszer, az 

idegrendszer érző, mozgató 

működése. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Inger, ingerküszöb, neuron, dendrit, axon, axondomb, velőshüvely, glia, 

nyugalmi potenciál, akciós potenciál, Na+/K+ pumpa, depolarizáció, 

repolarizáció, refrakter szakasz, szinapszis. 

Reflexív, mag, dúc, pálya, ideg, idegrost, szomatikus, vegetatív, 

gerincvelői reflex, agytörzs, agytörzsi hálózatos állomány, köztiagy, 
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kisagy, nagyagy, agykérgi sejtoszlop, limbikus rendszer, érzékszerv, 

receptor, extrapiramidális és piramis-pályarendszer, szimpatikus, 

paraszimpatikus hatás. 

 

 

Tematikai egység 

Az ember önfenntartó működése és ennek 

szabályozása. Az ember táplálkozása, légzése és 

kiválasztása, a vér és vérkeringés 

Órakeret 

3 óra 

Problémák, jelenségek,  

gyakorlati alkalmazások,  

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Gyakorlati óra 

Az elsősegélynyújtás alapjai 

Az elsősegélynyújtás 

meghatározása, általános 

szabályai. A sérülések 

súlyosságára utaló jelek, ellátási 

sorrend. Vérzés csillapítása, 

újraélesztés. 

 

Összefoglalás Az önfenntartó működés 

folyamatai, homeosztazis 

fenntartása. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

életveszélyre, súlyos sérülésre utaló jelek, ellátási sorrend, stabil 

oldalfekvés, újraélesztés. 

 

Tematikai egység 
Immunológiai szabályozás. 

Az immunválasz alapjai 

Órakeret  

1 óra 

Problémák, jelenségek,  

gyakorlati alkalmazások,  

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Számonkérés Sejthez és ellenanyaghoz kötődő 

immunitás, vércsoportok. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Immunrendszer-hálózat, antigén, antigénreceptor, T és B nyiroksejtek, 

falósejtek, nyúlványos sejtek, antitest, antigén felismerés, a veleszületett 

(természetes) immunválasz, szerzett immunválasz, immunmemória, 

allergia, szerzett és örökölt immunhiány, autoimmunhiány, védőoltás. 

 

 

Tematikai egység Év végi összefoglalás 
Órakeret 

1 óra 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Projektmunka vázlatának összeállítása a témakör adott témájához 

kapcsolódóan. 
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Fizika (A) 

 

Kerettanterv a gimnáziumok 9-12. évfolyama számára (3. MELLÉKLET) 

Fizika 9. 

Heti 2 óra, évi 72 óra 

Kerettanterv alapján: 72*0,9=64,8 65 óra kötött + 7 óra szabad 

Fizika 10. 

Heti 2 óra, évi 72 óra 

Kerettanterv alapján: 72*0,9=64,8 65 óra kötött + 7 óra szabad 

Kerettantervben szereplő óraszámok: 

Tematikai egység Órakeret 

Tájékozódás égen-földön 4 

A közlekedés kinematikai problémái 7 

A közlekedés dinamikai problémái 8 

A tömegvonzás 5 

A nagy teljesítmény titka: gyorsan és sokat. 6 

Egyszerű gépek a mindennapokban 4 

Energia nélkül nem megy 6 

Energiaátalakító gépek 6 

Hasznosítható energia 6 

A Nap 6 

Vízkörnyezetünk fizikája 8 

Hidro- és aerodinamikai jelenségek, a repülés fizikája 8 

Globális környezeti problémák fizikai vonatkozásai 6 

Szikrák és villámok 8 

Az elektromos áram 8 

Lakások, házak elektromos hálózata 8 

Elemek, telepek 6 

Az elektromos energia előállítása 8 

Rezgések, hullámok 6 

A hang és a hangszerek világa 6 

Összesen: 130 

 

 

Évfolyam Heti óraszám Éves óraszám Kötött Szabad 

9. 2 72 65 7 

10. 2 72 65 7 
 
 

 

 

Témakör 
Összes 

kötelező 

Összes 

szabad 

9. 

évfolyam 

kötelező 

9. 

évfolyam 

szabad 

10. 

évfolyam 

kötelező 

10. 

évfolyam 

szabad 

Tájékozódás égen-

földön 
4 0 4 0   

A közlekedés 

kinematikai problémái 
7 2 7 2   

A közlekedés 

dinamikai problémái 
8 1 7 1   
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A tömegvonzás 5 1 5 1   

A nagy teljesítmény 

titka: gyorsan és sokat. 
6 1 6 1   

Egyszerű gépek a 

mindennapokban 
4 1 4 1   

Energia nélkül nem 

megy 
6 0 6 0   

Energiaátalakító gépek 6 0 6 0   

Hasznosítható energia 6 1 3 0 3 1 

A Nap 6 0 6 0   

Globális környezeti 

problémák fizikai 

vonatkozásai 
6 1 7 1   

Vízkörnyezetünk 

fizikája 
8 0   8 0 

Hidro- és 

aerodinamikai 

jelenségek, a repülés 

fizikája 

8 0 4 0 4 0 

Szikrák és villámok 8 1   8 1 

Az elektromos áram 8 1   8 1 

Lakások, házak 

elektromos hálózata 
8 1   8 1 

Elemek, telepek 6 1   6 1 

Az elektromos energia 

előállítása 
8 1   8 1 

Rezgések, hullámok 6 1   6 1 

A hang és a 

hangszerek világa 
6 0   6 0 

Összesen: 130 14 65 7 65 7 

 

9. évfolyam 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A közlekedés kinematikai problémái 

Órakeret 

2 óra 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Feladatok megoldása. A mozgást leíró fizikai 

mennyiségek közötti matematikai 

összefüggések átlátása, mért 

illetve megadott adatok alapján a 

keresett mennyiségek 

meghatározása. 

Számítások 

Matematika: elemi 

műveletek elvégzése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Sebesség. Gyorsulás. Út-idő grafikon, sebesség-idő grafikon és 

gyorsulás-idő grafikon. Szögsebesség. Centripetális gyorsulás. Hajítások. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A közlekedés dinamikai problémái 

Órakeret 

1 óra 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Feladatok megoldása. A mozgást leíró fizikai 

mennyiségek közötti matematikai 

összefüggések átlátása, mért 

illetve megadott adatok alapján a 

keresett mennyiségek 

meghatározása. 

Számítások 

Matematika: elemi 

műveletek elvégzése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

A erő. A lendület. A lendület-megmaradás törvénye. A dinamika 

alapegyenlete. Az erők összegzésének módszerei. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A tömegvonzás 

Órakeret 

1 óra 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Feladatok megoldása. A testek súlyának 

meghatározása. A perdületet leíró 

fizikai mennyiségek közötti 

matematikai összefüggések 

átlátása, megadott adatok alapján 

a keresett mennyiségek 

meghatározása. 

Számítások 

Matematika: elemi 

műveletek elvégzése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Súly. Súlytalanság. Perdület. Perdület-megmaradás törvénye. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A nagy teljesítmény titka: gyorsan és sokat. 

Órakeret 

1 óra 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Feladatok megoldása. A munka, az enrgia és a 

teljesítmény, mint fizikai 

mennyiségek közötti matematikai 

összefüggések átlátása, megadott 

adatok alapján a keresett 

mennyiségek meghatározása. 

Számítások 

Matematika: elemi 

műveletek elvégzése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Munka. Energia. Munkatétel. Teljesítmény. Hatásfok. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Egyszerű gépek a mindennapokban 

Órakeret 

1 óra 
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Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Feladatok megoldása. A merev testek egyensúlyát leíró 

fizikai mennyiségek közötti 

matematikai összefüggések 

átlátása, megadott adatok alapján 

a keresett mennyiségek 

meghatározása. 

Számítások 

Matematika: elemi 

műveletek elvégzése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Egyensúly fogalma. Eredő erő fogalma, meghatározása. Forgatónyomaték 

fogalma, meghatározása. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Globális környezeti problémák fizikai vonatkozásai 

Órakeret 

1 óra 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Hatástanulmányok elemzése a 

globális környezeti problémák 

mérséklésének tükrében. 

A Föld emberkézhez köthető 

pusztulásának a csökkentése, 

illetve a különféle lehetőségek 

hatékonyságának az értékelése. 

Számítások 

Biológia, földrajz: a 

Földet pusztító emberi 

tevékenység hatásának 

következményei. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Üvegházhatás. A globális felmelegedés. A széndioxid-kvóta. Ökológiai 

lábnyom. Környezetszennyezés, légszennyezés. Az ózonpajzs. 

Fenntartható fejlődés. 

 

10. évfolyam 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Hasznosítható energia 

Órakeret 

1 óra 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Feladatok megoldása. A hőtan I. főtételében szereplő 

fizikai mennyiségek közötti 

matematikai összefüggések 

átlátása, megadott adatok alapján 

a keresett mennyiségek 

meghatározása. 

Számítások 

Matematika: elemi 

műveletek elvégzése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Belső energia. Hőmennyiség. A gázon végzett munka. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Szikrák és villámok 

Órakeret 

1 óra 
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Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Elektromos megosztás, töltés a 

vezetőn, Faraday-kalitka, 

csúcshatás 

 

Az elektrosztatikai alapfogalmak, 

alapjelenségek értelmezése, 

gyakorlati tapasztalatok, 

kísérletek alapján. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Csúcshatás, Segner-kerék, Faraday-kalitka 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Az elektromos áram 

Órakeret 

1 óra 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Ohm törvénye a 

mindennapokban 

Gyakorlati alkalmazások: 

Áramkörök illetve áramköri 

elemek elektromos 

tulajdonságaink a meghatározása 

matematikai eszközökkel. 

Az elektromos ellenállás 

kiszámítása, mérése; a számított 

és mért értékek összehasonlítása, 

következtetések levonása. 

Összetett áramkörök 

paramétereinek meghatározása 

mérhető tulajdonságainak a 

felhasználásával 

Matematika: elemi 

műveletek elvégzése, 

grafikonok készítése. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Elektromos áramerősség, elektromos ellenállás, elektromos feszültség. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Lakások, házak elektromos hálózata 

Órakeret 

1 óra 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Gyakorlati alkalmazások: Soros 

és párhuzamos kapcsolás 

összefüggéseinek alkalmazása.  

Számonkérés. 

A soros és a párhuzamos 

kapcsolások legfontosabb 

jellemzőinek megismerése, 

feszültség- és áramerősség 

viszonyok vizsgálata méréssel, 

összefüggések felismerése és 

meghatározása mért adatok 

alapján. 

 

Matematika: elemi 

műveletek elvégzése, 

egyenletrendezés, 

műveletek törtekkel. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Soros és párhuzamos kapcsolás. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Elemek, telepek 

Órakeret  

1 óra 
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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). 

Adapterek, tápegységek, 

egyenirányítók. 

 

Az elemek, telepek, újratölthető 

akkumulátorok alapvető fizikai 

tulajdonságainak, paramétereinek 

megismerése illetve 

meghatározása mért illetve 

feltüntetett adataik alapján. 

Egyszerű számítások elvégzése 

az akkumulátorokban tárolt 

energiával, töltéssel 

kapcsolatban. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Telep, akkumulátor, újratölthető elem. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Az elektromos energia előállítása 

Órakeret 

1 óra 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

Elektromos hálózatok felépítése. 

A távvezetékek feszültségének 

nagy értékekre történő 

feltranszformálásának oka.  

A transzformátor működésének 

értelmezése, összefüggések 

feltárása. 

A nagy elektromos hálózatok 

felépítésének, alapelveinek 

vizsgálata. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Transzformátor felépítése, működési elve. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Rezgések, hullámok 

Órakeret 

1 óra 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési feladatok Kapcsolódási pontok 

Ismeretek: 

Hullámjelenségek: törés, 

visszaverődés, elhajlás, 

interferencia. 

 

Hullámjelenségek vizsgálata. 

Kísérletek bemutatása. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Törés törvénye. Visszaverődés törvénye. Elhajlás jelensége. Interferencia 

jelensége. 

 

Fizika 11. 

Heti 2 óra, évi 72 óra 

Kerettanterv alapján: 72*0,9=64,8 64 óra kötött + 8 óra szabad 

Kerettantervben szereplő óraszámok: 

Tematikai egység Órakeret 

A fény természete 6 

Hogyan látunk, hogyan javítjuk a látásunk? 10 
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Kommunikáció, kommunikációs eszközök, képalkotás, 

képrögzítés a 21. században 
12 

Atomfizika a hétköznapokban 6 

Az atommag szerkezete, radioaktivitás 8 

A Naprendszer fizikai viszonyai 7 

A csillagok világa 5 

Az űrkutatás hatása mindennapjainkra 5 

Az Univerzum szerkezete és keletkezése 5 

Összesen: 64 

 

Évfolyam Heti óraszám Éves óraszám Kötött Szabad 

11. 2 72 64 8 
 

 

Témakör 
Összes 

kötelező 

Összes 

szabad 

11. 

évfolyam 

összes 

11. 

évfolyam 

szabad 

12. 

évfolyam 

kötelező 

12. 

évfolyam 

szabad 

A fény természete 6 0 6 0   

Hogyan látunk, 

hogyan javítjuk a 

látásunk? 
10 4 14 4   

Kommunikáció, 

kommunikációs 

eszközök, 

képalkotás, 

képrögzítés a 21. 

században 

12 2 14 2   

Atomfizika a 

hétköznapokban 
6 0 6 0   

Az atommag 

szerkezete, 

radioaktivitás 
8 0 8 0   

A Naprendszer 

fizikai viszonyai 
7 0 7 0   

A csillagok világa 5 0 5 0   

Az űrkutatás hatása 

mindennapjainkra 
5 2 7 2   

Az Univerzum 

szerkezete és 

keletkezése 
5 0 5 0   

Összesen: 64 8 72 óra 8   

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Hogyan látunk, hogyan javítjuk a látásunk? 

Órakeret 

4 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

A leképezési törvény és 

alkalmazása. 

Keletkezett képek 

tulajdonságának meghatározása 

matematikai eszközökkel 
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Fényelhajlás, fénypolarizáció. Egyszerű kísérletek elvégzése a 

háztartásban és környezetünkben 

előforduló eszközökkel. 

 

Égitestek színe, színképe. Csillagok anyagának illetve 

korának meghatározása a 

színképelemzés eszközeivel 

 

3D a mindennapokban A 3D-s ábrázolás fejlődése, aktív 

és a passzív 3D megjelenítése, 

jövőbeli lehetőségei 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Leképezési törvény, spektroszkópia, 3D 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Kommunikáció, kommunikációs eszközök, képalkotás, 

képrögzítés a 21. században 

Órakeret  

2 óra  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Adattárolás illetve megjelenítés Az adatok tárolása, ábrázolása 

illetve megjelenítése a különféle 

tárolási technológiák 

alkalmazásával 

Informatika: 

adatrögzítés illetve 

megjelenítés 

lehetőségei 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Tárolási technológiák, képmegjelenítés formái, színkódok. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Az űrkutatás hatása mindennapjainkra 

Órakeret  

2 óra  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Az űrkutatás fejlődésének 

technikai vonatkozásai, háttere, 

hatása a mindennapi életre 

Technikai fejlődésével 

megvalósuló lehetőségek az űr 

megismerésének és 

feltérképezésének szolgálatában 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Teleszkópok, űrszondák, műholdak, űrhajók, űrállomások. 

 

Kémia 9.10. (B) 

 

 

A tantárgy órakerete:  
 

Évfolyam 
Heti 

órakeret 

Évi 

órakeret 

Kerettantervi 

órakeret 

Helyi 

tervezésű 

órakeret 

9. 2 72 65 7 

10. 2 72 65 7 

 

A helyi tanterv alapját jelentő kerettanterv: 

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

EMMI-rendelet 3. sz. mellékletében kiadott KÉMIA tantárgyi kerettanterv ˙(B- 

változata) alapján készült helyi tanterv. 
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A tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret 

 

9. évfolyam:  

Tematikai egység rövid címe 
Kerettantervi 

óraszám 

Helyi többlet- 

óraszám (±) 

Témakör 

összidőkerete 

A kémia és az atomok világa 5 0 5 

Kémiai kötések és kölcsönhatások 8 +1 9 

Anyagi rendszerek 8 +2 10 

Kémiai reakciók és reakciótípusok 15 +2 17 

Elektrokémia 6 0 6 

A hidrogén, a nemesgázok, a 

halogének és vegyületeik 
7 +1 8 

Az oxigéncsoport és elemei 

vegyületei 
10 +1 11 

A nitrogéncsoport és elemei 

vegyületei 
6 0 6 

Évfolyam összesen 65 +7 72 

 

10. évfolyam:  

Tematikai egység rövid címe 
Kerettantervi 

óraszám 

Helyi többlet- 

óraszám (±) 

Témakör 

összidőkerete 

Fémek és vegyületeik 10 0 10 

A széncsoport és elemei szervetlen 

vegyületei 
6 0 6 

Szénhidrogének és halogénezett 

származékaik 
19 +1 20 

Az oxigéntartalmú szerves 

vegyületek 
20 +3 23 

A nitrogéntartalmú szerves 

vegyületek 
10 +3 13 

Évfolyam összesen 65 +7 72 

 

Az óraszámok tanévenkénti óraszámokat jelentenek. 

 

A tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret felhasználása 

 

9. évfolyam:  Szabad órakeret: 7 

 

Tematikai egység Téma Óraszám 

Kémiai kötések és kölcsönhatások Ismeretek elmélyítése 1 

Anyagi rendszerek Számítási feladatok gyakorlása 2 

Kémiai reakciók és reakciótípusok 
Reakcióegyenletek felírásának 

gyakorlása 
2 

A hidrogén, a nemesgázok, a 

halogének és vegyületeik 
Ismeretek elmélyítése 1 

Az oxigéncsoport és elemei 

vegyületei 

Éltető víz /ivóvíz – ásványvíz – 

gyógyvíz – szennyvíz/ 
1 

 Összesen: 7 
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10. évfolyam:  Szabad órakeret: 7 

 

Tematikai egység Téma Óraszám 

Szénhidrogének és halogénezett 

származékaik 

Szerves kémiai reakciótípusok 

gyakorlása 
1 

Az oxigéntartalmú szerves 

vegyületek 

Alkoholok világa – felelősség 

Az oxigéntartalmúak 

sokszínűségének elmélyítése 

3 

A nitrogéntartalmú szerves 

vegyületek 

„A mindennapi örömök” – a 

kábítószerek világa 

Ismeretek elmélyítése 

3 

 Összesen: 7 

 

9. évfolyam 

Tematikai egység Kémiai kötések és kölcsönhatások halmazokban 
Órakeret 

1 óra 

Ismeretek elmélyítése Elsőrendű kötések kialakulásának 

feltétele, vegyületek képletének 

szerkesztése, rácstípusok, 

rácsösszetartóerő 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

EN, elsőrendű kötés, másodlagos kölcsönhatás.  

 

 

 

Tematikai egység Anyagi rendszerek 
Órakeret 

2 óra 

Ismeretek (tartalmak, 

jelenségek, problémák, 

alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/ 

módszertani ajánlások 
Kapcsolódási pontok 

Számítási feladatok gyakorlása A gázok moláris térfogatával és 

relatív sűrűségével, a gázelegyek 

összetételével, tömeg-, és 

térfogatszázalékkal, 

anyagmennyiség-koncentrációval 

kapcsolatos számolások 

Matematika: 

százalékszámítás, 

aránypárok 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

moláris tömeg, gázok moláris térfogata, oldat, tömeg- térfogatszázalék, 

anyagmennyiség-koncentráció. 

 

 

 

Tematikai egység Kémiai reakciók és reakciótípusok 
Órakeret 

2 óra 

Ismeretek (tartalmak, 

jelenségek, problémák, 

alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/ 

módszertani ajánlások 
Kapcsolódási pontok 
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Reakcióegyenletek felírásának 

gyakorlása 

Egyszerű redoxiegyenletek 

felírása, rendezése, értelmezése 

oxidációs számváltozás alapján. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

, tömegmegmaradás, oxidációs szám és változása. 

 

Tematikai egység A hidrogén, a nemesgázok, a halogének és vegyületeik 
Órakeret 

1 óra 

Ismeretek (tartalmak, 

jelenségek, problémák, 

alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/ 

módszertani ajánlások 
Kapcsolódási pontok 

Ismeretek elmélyítése A legfontosabb nemfémes elemek 

szerkezetének, tulajdonságainak 

összehasonlítása. 

 

Kulcsfogalmak/

fogalmak 

vegyértékelektronok. 

 

Tematikai egység Az oxigéncsoport és elemei vegyületei 
Órakeret 

1 óra 

Ismeretek (tartalmak, 

jelenségek, problémák, 

alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/ 

módszertani ajánlások 
Kapcsolódási pontok 

Éltető víz /ivóvíz – ásványvíz – 

gyógyvíz – szennyvíz 

A víz földi előfordulásának, 

jelentőségének felismerése 

példák alapján. 

Természetes vizek 

összetételében a kémiai jelölések 

értelmezése. A vízmolekulák 

között kialakuló másodrendű 

kötések. 

 

Biológia-egészségtan: 

a víz jelentősége az 

élő szervezetben, az 

élővilág 

evolúciójában; 

mérettartományok az 

élő szervezetben. 

Földrajz: felszíni, 

felszín alatti vizek, 

csapadékok, 

energiahordozók 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

poláris oldószer. . 

 

10. évfolyam 

 

Tematikai egység A szénhidrogének és halogénezett származékaik 
Órakeret 

1 óra 

Ismeretek (tartalmak, 

jelenségek, problémák, 

alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/ 

módszertani ajánlások 
Kapcsolódási pontok 

Szerves kémiai reakciótípusok 

gyakorlása 

Halogéntartalmú szénhidrogének 

jellemző reakciói. Szubsztitúció, 

addició, reakcióegyenletek 
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felírása, rendezése, értelmezése, 

elimináció. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

funkciós csoport, szubsztitúció, addició,  elimináció. 

 

Tematikai egység Az oxigéntartalmú szerves vegyületek 
Órakeret 

3 óra 

Ismeretek (tartalmak, 

jelenségek, problémák, 

alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/ 

módszertani ajánlások 
Kapcsolódási pontok 

Oxigéntartalmú szénvegyületek 

Fizikai, kémiai tulajdonságainak 

összehasonlítása. 

Olvadás- forráspont, oldhatóság 

összehasonlítása szerkezeti 

összefüggésben. Sav-bázis 

sajátságok, oxidáció és redukció. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

gyártási technológia, alkoholmérgezés, szerkezet és tulajdonság 

kapcsolata. 

 

 

Tematikai egység A nitrogéntartalmú szerves vegyületek 
Órakeret 

3 óra 

Ismeretek (tartalmak, 

jelenségek, problémák, 

alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/ 

módszertani ajánlások 
Kapcsolódási pontok 

A mindennapi örömök” – a 

kábítószerek világa 

Alkaloidok, drogok, ópiátok, 

amfetaminok, kokain, 

kannabiszok, LSD, szerves 

oldószerek hatásai. 

Egy névtelen vallomás 

Ismeretek elmélyítése Nitrogén tartalmú heterociklusos 

vegyületek sajátságai, 

jelentőségük. Fehérjék, 

nukleinsavak építőegységei, 

kapcsolódásuk, funkciói. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Amin és amid, pirimidin- és purinváz, poliamid, aminosav, α-aminosav, 

peptidcsoport, polipeptid, fehérje, nukleotid, nukleinsav, DNS, RNS, 

Watson–Crick-modell. 
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Földrajz 

 

Választott kerettanterv: 

Kerettanterv a gimnáziumok 9-12. évfolyama számára (3. MELLÉKLET) 

Kerettantervi óraszámok témakörönként 

Tematikai egység Órakeret 

1. A Föld kozmikus környezete 7 óra 

2. A földi tér ábrázolása 6 óra 

3. A Föld, mint kőzetbolygó szerkezete és folyamatai 13 óra 

4. A légkör földrajza 11 óra 

5. A vízburok földrajza 11 óra 

6. A földrajzi övezetesség 12 óra 

7. Társadalmi folyamatok a 21. század elején 6 óra 

8. A világgazdaság jellemző folyamatai 11 óra 

9. Magyarország – helyünk a Kárpát-medencében és 

Európában 
14 óra 

10. A társadalmi-gazdasági fejlődés regionális 

különbségei Európában 
14 óra 

11. Az Európán kívüli kontinensek, tájak, országok 

társadalmi-gazdasági jellemzői 
14 óra 

12. Globális kihívások – a fenntarthatóság kérdőjelei 10 óra 

Összesen: 129 óra 

 

A helyi tanterv óraszámai évfolyamonként 

Évfolyam Heti óraszám Éves óraszám 
Kötött 

tartalom 

Szabadon 

felhasználható 

9. 2 óra 72 óra 64 óra 8 óra 

10. 2 óra 72 óra 65 óra 7 óra 

Óraszámok bontása évfolyamonként, témakörönként 

Témakör 
Összes 

kötelező 

Összes 

szabad 

9. 

évfolyam 

kötelező 

9. 

évfolyam 

szabad 

10. 

évfolyam 

kötelező 

10. 

évfolyam 

szabad 

1. A Föld kozmikus 

környezete 
7 óra  7    

2. A földi tér 

ábrázolása 
6 óra  6    

3. A Föld, mint 

kőzetbolygó 

szerkezete és 

folyamatai 

13 óra  13 8   

4. A légkör földrajza 11 óra  11    
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5. A vízburok 

földrajza 
11 óra  11    

6. A földrajzi 

övezetesség 
12 óra  12    

7. Társadalmi 

folyamatok a 21. 

század elején 

6 óra  4  2 1 

8. A világgazdaság 

jellemző folyamatai 
11 óra    11  

9. Magyarország – 

helyünk a Kárpát-

medencében és 

Európában 

14 óra    14 3 

10. A társadalmi-

gazdasági fejlődés 

regionális 

különbségei 

Európában 

14 óra    14 3 

11. Az Európán 

kívüli kontinensek, 

tájak, országok 

társadalmi-gazdasági 

jellemzői 

14 óra    14  

12. Globális 

kihívások – a 

fenntarthatóság 

kérdőjelei 

10 óra    10  

Összesen: 129 óra 14 óra 64 óra 8 óra 65 óra 7 óra 

 

9. évfolyam 
Heti tanóra 10 %-ának tartalma (8 óra) 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
3. A Föld, mint kőzetbolygó szerkezete és folyamatai 

Órakeret 

8 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

A Föld alakja, 

felépítésének 

egyszerű modellje. A 

szárazföldek és az 

óceánok 

elhelyezkedése. Elemi 

tájékozottság a 

földtörténet 

időrendjéről. Az 

alapvető domborzati 

A kőzetbolygó gömbhéjainak szerkezete és ásványtani 

összetétele. 

A belső gömbhéjak fizikai jellemzői; a tulajdonságok 

változásában megfigyelhető törvényszerűségek 

megfogalmazása.  

Az egyes gömbhéjak fő geokémiai és ásványtani jellemzői.  

A földrengésveszélyes térségek elhelyezkedésének 

törvényszerűségei; a földrengések következményei, a cunami. 

A földrengések előrejelzésének lehetőségei és korlátai; a 

Kémia: szerves és 

szervetlen 

vegyületek, keverék, 

ötvözet, ásványok, 

kőszén, 

szénhidrogén, 

halmazállapotok. 
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és felszínformák 

felismerése, 

jellemzőik ismerete. 

A leggyakoribb hazai 

üledékes és vulkáni 

kőzetek. 

károk mérséklésének lehetőségei példák alapján, a társadalom 

felelős alkalmazkodása a földrengésveszélyes zónákban; a 

nemzetközi segítségnyújtás szerepének bemutatása konkrét 

példa alapján.  

 
A geológiai (belső) és a földrajzi (külső) erők felszínformáló 

munkájának kapcsolata, szerepük bemutatása kontinentális 

óceáni példák alapján. 

Az ősmasszívumok, ókori röghegységek, fiatal lánchegységek 

Magashegység, középhegység, alacsony hegység 

Genetikus típusok 

A kormeghatározás módszerei, a módszerek szerepének 

összehasonlítása. 

A földtörténeti időskála elemzése; eon, idő, időszak, kor 

időegységek rendszere. 

 

Matematika: térbeli 

mozgások 

elképzelése 

időegységek, 

időtartammérés. 

 

Fizika: úszás, 

sűrűség, nyomás, 

hőmérséklet, 

erőhatások, szilárd 

testek fizikai 

változásai, 

hullámterjedés. 

 

Kulcsfogalmak/fogalmak 

Geoszféra, földköpeny, asztenoszféra, geotermikus 
gradiens, geokémiai körforgás; nagyszerkezeti elem, 
domborzati forma, rekultiváció; kormeghatározás, 
földtörténeti eon, idő, időszak, kor. 

 

10. évfolyam 
Heti tanóra 10 %-ának tartalma (7 óra) 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
7. Társadalmi folyamatok a 21. század elején 

Órakeret 

1 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 
A települések csoportosítása 

különböző szempontok alapján 

példákkal.  

A falu és a város 

fejlődésének, szerepének, 

jellemzőinek 

A városodás és városiasodás fogalmának 

megismerése, kapcsoltuk megértése; az 

urbanizációs folyamatok összehasonlítása a fejlett 

és a fejlődő világban; az agglomerációk 

kialakulásának bemutatása konkrét példákkal; a 

nagyvárosi élet ellentmondásainak feltárása a 

témához kapcsolódó szemelvények, adatok 

felhasználásával. 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek:, a 

városok 

kialakulása, 

urbanizáció 

jellemzői. 

 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

tanya, farm, falu, város, városszerkezet, agglomeráció 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

9. Magyarország – helyünk a Kárpát-

medencében és Európában 

Órakeret 

3 óra 
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Ismeretek Fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

Magyarország és a 

Kárpát-medence 

természetföldrajzi 

jellemzői. Magyarország 

társadalmi-gazdasági 

jellemzői, területi 

sajátosságainak vonásai, 

értékei és problémái 

A magyarországi 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. 

 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: 

Magyarország 

történelme. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Természeti és társadalmi erőforrások, gazdasági rendszerváltozás, 

eladósodás, működő tőkebefektetés, területi fejlettségkülönbség, 

tranzitforgalom, gazdasági szerkezetváltás, 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

10. A társadalmi-gazdasági fejlődés regionális 

különbségei Európában 

Órakeret 

3 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

Az Európai Unióról 

tagállamai, a közösség 

működésének alapvető 

elemei, az egyes 

kontinensrészek 

természeti és társadalmi-

gazdasági jellemzői. 

Az együttműködés kialakulását és elmélyítését segítő tényezők, az 

ágazati és regionális együttműködés területei és konkrét példáinak 

megnevezése. Az Európai Unió mint gazdasági erőtér elhelyezése 

a világgazdaságban. 

A területi fejlettség különbség jellemzői, az eltérő gazdasági 

fejlettség okainak feltárása; a regionális politika lényegének 

megértése. 

A gazdasági felzárkózást lehetőségeinek és 

nehézségeinek 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: 

Európa a 20. 

század 

második 

felében, az 

Európai Unió 

kialakulása, 

Szovjetunió, 

szocializmus 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Gazdasági unió, eurózóna, Schengeni egyezmény, uniós támogatás, területi 

fejlettségkülönbség, regionális politika, magterület, periféria terület, 

felzárkózás 
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Ének (A) 

 

Választott kerettanterv: 

Kerettanterv a gimnáziumok 9-12. évfolyama számára (3. MELLÉKLET) 

Állomány: 3.2.11.1_enek_9-10.doc 

Kerettantervi óraszámok témakörönként 

Tematikai egység Órakeret 

Zenei reprodukció I.Éneklés 22 óra 

Zenei reprodukció II.Generatív (önállóan és/vagy 

csoportosan alkotó), kreatív zenei tevékenység 

10 óra 

Zenei reprodukció III.Felismerő kottaolvasás, 

zeneelméleti ismeretek 

6 óra 

Zenei befogadás I.A befogadói kompetenciák fejlesztése 
11 óra 

Zenei befogadás II.Zenehallgatás 
16 óra 

Kötelező összesen: 
65 óra 

 

A helyi tanterv óraszámai évfolyamonként 

Évfolyam Heti óraszám Éves óraszám 
Kötött 

tartalom 

Szabadon 

felhasználható 

9. 1 36 32 4 

10. 1 36 32 4 

Óraszámok bontása évfolyamonként, témakörönként 

Témakör Összes 

kötelező 

Összes 

szabad 
9. 

évfolyam 

kötelező 

9. 

évfolyam 

szabad 

10. 

évfolyam 

kötelező 

10. 

évfolyam 

szabad 

Zenei reprodukció 

I.Éneklés 

22 óra 
8 11 4 11 4 

Zenei reprodukció 

II.Generatív 

(önállóan és/vagy 

csoportosan 

alkotó), kreatív 

zenei tevékenység 

10 óra  5  5  

Zenei reprodukció 

III.Felismerő 

kottaolvasás, 

zeneelméleti 

ismeretek 

6 óra  3  3  

Zenei befogadás 

I.A befogadói 

kompetenciák 

fejlesztése 

11 óra  6  5  

Zenei befogadás 

II.Zenehallgatás 

16 óra  8  8  
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Összesen: 
65 óra 8 33 4 32 4 

 

9. évfolyam 

Heti tanóra 10 %-ának tartalma (4 óra) 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Zenei reprodukció I.Éneklés 

Órakeret  

4 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Zeneirodalmi 

szemelvények 

ismerete 

Zeneirodalmi szemelvények éneklése tiszta 

intonációval, helyes hangképzéssel az életkori 

sajátosságokat figyelembe véve. 

Tánc és dráma: 

népdalok, népzene, 

néptánc, tájegységek 

megismerése 

Kulcsfogalmak/ fogalmak 

Népzene (ballada, pszalmodizáló dallam, sirató, táncház, 

népies műdal, verbunk, csárdás); egyházzene (zsoltár, 

korál, népének, spirituálé); világi zene (trubadúrének), dal 

(népdal, műdal, egyházi és világi dal, reneszánsz 

kórusdal, romantikus dal, szórakoztató zenei dal). 

 

10. évfolyam 

Heti tanóra 10 %-ának tartalma (4 óra) 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Zenei reprodukció I.Éneklés 

Órakeret  

4 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Zeneirodalmi 

szemelvények 

ismerete 

Zeneirodalmi szemelvények éneklése tiszta 

intonációval, helyes hangképzéssel az életkori 

sajátosságokat figyelembe véve. 

Tánc és dráma: 

népdalok, népzene, 

néptánc, tájegységek 

megismerése 

Kulcsfogalmak/ fogalmak 

Népzene (ballada, pszalmodizáló dallam, sirató, táncház, 

népies műdal, verbunk, csárdás); egyházzene (zsoltár, 

korál, népének, spirituálé); világi zene (trubadúrének), dal 

(népdal, műdal, egyházi és világi dal, reneszánsz 

kórusdal, romantikus dal, szórakoztató zenei dal). 
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Vizuális kultúra 

 

Választott kerettanterv: 

Kerettanterv a gimnáziumok 9-10. évfolyama számára 

Kerettantervi óraszámok témakörönként 

Tematikai egység Órakeret 

1. Kifejezés, képzőművészet 

Érzelmek, hangulatok kifejezése 
8 óra 

2. Kifejezés, képzőművészet 

A művészi közlés, mű és jelentése 
12 óra 

3. Vizuális kommunikáció 

Kép és szöveg 
8 óra 

4. Vizuális kommunikáció 

Tömegkommunikációs eszközök 
8 óra 

5. Vizuális kommunikáció 

Tér-idő kifejezése 
8 óra 

6. Tárgy- és környezetkultúra 

Tervezett, alakított környezet 
8 óra 

7. Tárgy- és környezetkultúra 

Funkció 
4 óra 

8. Tárgy- és környezetkultúra 

Az épített környezet története 
8 óra 

Kötött óraszám összesen 64 óra 

 

A helyi tanterv óraszámai évfolyamonként 

Évfolyam Heti óraszám Éves óraszám 
Kötött 

tartalom 

Szabadon 

felhasználható 

9. 1 óra 36 óra 32 óra 4 

10. 1 óra 36 óra 32 óra 4 

 

Óraszámok bontása évfolyamonként, témakörönként 

Témakör 

Összes 

kötelez

ő 

Össze

s 

szabad 

9. 

évfolya

m 

kötelező 

9. 

évfolya

m 

szabad 

10. 

évfolya

m 

kötelező 

10. 

évfolya

m 

szabad 

1. Érzelmek, 

hangulatok 
8 óra 2 óra - - 8 2 

2. A művészi közlés 12 óra - 6 - 6 - 

3. Kép és szöveg 8 óra 2 óra 4 - 4 2 
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4.Tömegkommunikáció

s eszközök 
8 óra - 8 - - - 

5. Tér-idő kifejezése 8 óra - 4 - 4 - 

6. Tervezett, alakított 

környezet 
8 óra 4 óra 8 4 - - 

7. Funkció 4 óra - 2 - 2 - 

8. Az épített környezet 

története 
8 óra - 8 - - - 

Összesen 64 óra 8 óra 40 4 24 4 

 

9. évfolyam 
Heti tanóra 10 %-ának tartalma (4 óra) 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

1. Tárgy- és környezetkultúra 

Tervezett, alakított környezet 

Órakeret 

4 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

A vizuális 

környezetben 

megfigyelhető téri 

helyzetek, 

színviszonyok 

pontos értelmezése 

és szöveges 

megfogalmazása. 

Megfigyelések 

alapján a vizuális 

közlések érdekében 

különböző rajzi 

technikák 

alkalmazása. 

Szöveges eszközökkel leírt tárgy, épület vagy 

téri helyzet megjelenítése vizuális eszközökkel, 

az adott környezet alapos, pontos megismerése 

érdekében. 

Tárgy- és épülettervezés a közvetlen környezet 

valós problémáira (pl. iskolai szelektív 

hulladékgyűjtő, iskolai „dühöngő”) alapszintű 

műszaki jellegű ábrázolás legfontosabb 

sajátosságainak az alkalmazásával (pl. 

méretezés, vonalfajták, több nézet) szabadkézi 

rajzban. 

Belső terek, tárgyak átalakítása meghatározott 

célok (pl. közösségi terek intim részeinek 

kialakítása, hulladék kreatív 

Matematika: 

Méretezés. 

Gondolatmenet 

követése. 

Absztrahálás, 

konkretizálás. 

Rendszeralkotás: 

elemek elrendezése 

adott szempontok 

szerint. 

 

Kulcsfogalmak/ fogalmak 
Tervezés, felmérés, térelrendezés, műszaki ábrázolás, 

környezettudatos magatartás, környezetvédelem. 

 

10. évfolyam 

Heti tanóra 10 %-ának tartalma (4 óra) 

Tematikai egység/ Fejlesztési 

cél 

1. Kifejezés, képzőművészet 

Érzelmek, hangulatok kifejezése 

Órakeret 

2 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

 Látvány megjelenítése 

egyénileg választott sajátos 

szándék (pl. kiemelés, 

figyelemirányítás) 

Az alkotó tevékenységekben a 

síkbeli, térbeli kifejezőeszközök, a 

térábrázolási konvenciók, a színtani 

ismeretek megfelelő alkalmazása. 

 

Matematika: Síkbeli 

és térbeli alakzatok. 

Transzformációk. 
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érdekében, a vizuális 

kifejezés eszközeinek 

sajátos változtatásával (pl. 

sajátos nézőpont, 

aránytorzítás, 

formaredukció). 

 

Érzelmek, hangulatok 

megfogalmazása egyéni tér-, szín- és 

formavilágban. A kifejezésnek 

megfelelő kompozíció használata. 

Matematikai 

összefüggések (pl. 

aranymetszés). 

 

Kulcsfogalmak/ fogalmak 

Nonfiguratív megjelenítés, vizuális átírás, redukció, 

absztrakció, stilizálás, kiemelés, kontraszt, kompozíció, 

komplementer, színreflex, szín-, vonal-, formaritmus, 

kompozíció, konstruktív képépítés, automatikus írás. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

2. Vizuális kommunikáció 

Kép és szöveg 

Órakeret 

2 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

 Kreatív tervezés, kivitelezés szöveg 

és kép (egyenrangú) egymás mellé 

rendelésével (pl. művészkönyv 

vegyes technika alkalmazásával 

és/vagy számítógép használatával, 

megadott témából kiindulva) a 

különféle jelentésrétegek új 

minőségének megvalósítása 

céljából. 

 

 

A technikai médiumok 

képalkotó módszereinek 

megismerése. Vizuális közlés 

szöveggel és képpel 

különböző célok érdekében. 

Összetett vizuális 

kommunikációt szolgáló 

megjelenés tervezése. 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret: a 

médiaipar 

működése, 

műsorgyártás. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 Montázs-elv, tipográfia (betűméret és stílus), kompozíció (oldalrendezés, 
oldalpár, kép és szöveg, borító); intermédia, anyag, művészkönyv/art-book, 
műsorrend. 
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Dráma tánc 9. 

 

Választott kerettanterv: 

Kerettanterv a gimnáziumok 9-12. évfolyama számára (3. MELLÉKLET) 

Kerettantervi óraszámok témakörönként 

Tematikai egység Órakeret 

1. Csoportos játék és megjelenítés 6 óra 

2. Rögtönzés és együttműködés 7 óra 

3. A dráma és a színház formanyelvének tanulmányozása 6 óra 

4. Történetek feldolgozása  7 óra 

5. Megismerő és befogadó képesség 6 óra 

Kötelező összesen: 32 óra 

 

A helyi tanterv óraszámai évfolyamonként 

Évfolyam Heti óraszám Éves óraszám 
Kötött 

tartalom 

Szabadon 

felhasználható 

9. 1 óra 36 óra 32 óra 4 óra 

Óraszámok bontása évfolyamonként, témakörönként 

Témakör 
Összes 

kötelező 

Összes 

szabad 

10. 

évfolyam 

kötelező 

10. 

évfolyam 

szabad 

1. Csoportos játék és 

megjelenítés 
6 óra 0 6 0 

2. Rögtönzés és együttműködés 7 óra 0 7 0 

3. A dráma és a színház 

formanyelvének 

tanulmányozása 

6 óra 4 6 4 

4. Történetek feldolgozása  7 óra 0 7 0 

5. Megismerő és befogadó 

képesség 
6 óra 0 6 0 

Összesen: 32 óra 4 32 4 

 

 

9. évfolyam 
Heti tanóra 10 %-ának tartalma (4 óra) 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
3. A dráma és a színház formanyelvének tanulmányozása 

Órakeret 

4 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Dramatikus 

eszközök 

megfigyelése; 

Egy bábelőadás próbájának meglátogatása, 

ugyanezen darab megnézése, majd 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

műalkotások 
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A 

feszültségteremtés 

eszközeinek 

felismerése 

összehasonlító elemzése, mi történt máshogy a 

próbán, mint az előadáson. 

elemzésének 

módszerei 

Rajz és vizuális 

kultúra: a vizuális 

nyelv eszközeinek 

értelmezése 

Kulcsfogalmak/ fogalmak Sűrítés, feszültség, fókusz, improvizáció, szimbólum 

 

Művészetek (tánc dráma) 11-12. 

 

Választott kerettanterv: 

Kerettanterv a gimnáziumok 9-12. évfolyama számára (3. MELLÉKLET) 

Állomány: 3.2.15.2_muv_drama_11-12.doc 

Kerettantervi óraszámok témakörönként 

Tematikai egység Órakeret 

1. Színház – és drámaelmélet 20 óra 

2. Színház – és drámatörténet 30 óra 

3. Drámajáték és improvizáció 30 óra 

4. Színházi alkotómunka 40 óra 

Kötelező összesen: 120 óra 

 

A helyi tanterv óraszámai évfolyamonként 

Évfolyam Heti óraszám Éves óraszám 
Kötött 

tartalom 

Szabadon 

felhasználható 

11. 2 óra 72 óra 65 óra 7 óra 

12. 2 óra 62 óra 55 óra 7óra 

Óraszámok bontása évfolyamonként, témakörönként 

Témakör 
Összes 

kötelező 

Összes 

szabad 

11. 

évfolyam 

kötelező 

11. 

évfolyam 

szabad 

12. 

évfolyam 

kötelező 

12. 

évfolyam 

szabad 

1. Színház – és 

drámaelmélet 
20 óra 14 10 7 10 7 

2. Színház – és 

drámatörténet 
30 óra 0 15 0 15 0 

3. Drámajáték és 

improvizáció 
30 óra 0 15 0 15 0 

4. Színházi 

alkotómunka 
40 óra 0 25 0 15 0 

Összesen: 120 óra 14 65 7 55 7 
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11. évfolyam 
Heti tanóra 10 %-ának tartalma (7 óra) 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
1. Színház – és drámaelmélet 

Órakeret 

7 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

A dráma szerkezeti 

felépítése 

Színházi műfajok 

A színházművészet, 

mint összművészet 

Egy színdarab próbájának meglátogatása, 

ugyanezen darab megnézése, majd 

összehasonlító elemzése, mi történt máshogy a 

próbán, mint az előadáson.. 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

műalkotások 

elemzésének 

módszerei 

Rajz és vizuális 

kultúra: a vizuális 

nyelv eszközeinek 

értelmezése 

Kulcsfogalmak/ fogalmak 
Sűrítés, feszültség, fókusz, improvizáció, szimbólum, 

drámaiság, dialógus, monológ, konfliktus, késleltetés 

 

12. évfolyam 
Heti tanóra 10 %-ának tartalma (7 óra) 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
1. Színház – és drámaelmélet 

Órakeret  

óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

A dráma szerkezeti 

felépítése 

Színházi műfajok 

A színházművészet, 

mint összművészet 

Egy színdarab próbájának meglátogatása, 

ugyanezen darab megnézése, majd 

összehasonlító elemzése, mi történt máshogy a 

próbán, mint az előadáson 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

műalkotások 

elemzésének 

módszerei 

Rajz és vizuális 

kultúra: a vizuális 

nyelv eszközeinek 

értelmezése 

Kulcsfogalmak/ fogalmak 
Sűrítés, feszültség, fókusz, improvizáció, szimbólum, 

drámaiság, dialógus, monológ, konfliktus, késleltetés 
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Informatika 

9.KNY évfolyam 

Választott kerettanterv: 

Nyelvi előkészítő évfolyam kerettanterve (7. MELLÉKLET) 

Kerettantervi óraszámok témakörönként 

Tematikai egység Órakeret 

1. Az informatikai eszközök használata 0 óra 

2. Alkalmazói ismeretek 0 óra 

3. Problémamegoldás informatikai eszközökkel és 

módszerekkel 
0 óra 

4. Infokommunikáció 0 óra 

5. Az információs társadalom 0 óra 

6. Könyvtári informatika 0 óra 

Projektmunka 0 óra 

Számonkérés 0 óra 

Ismétlés, rendszerezés 0 óra 

Kötelező összesen: 0 óra 

 

A helyi tanterv óraszámai évfolyamonként 

Évfolyam Heti óraszám Éves óraszám 
Kötött 

tartalom 

Szabadon 

felhasználható 

9. KNy 0+3,5=3,5 óra 0+126=126 óra 0 óra 0+126=126 

 

Óraszámok bontása évfolyamonként, témakörönként 

Témakör 
Összes 

kötelező 

Összes 

szabad 

9. KNy 

évfolyam 

kötelező 

9. KNy 

évfolyam 

szabad 

1. Az informatikai 

eszközök használata 
0 óra 0+28 0 0+28 

2. Alkalmazói 

ismeretek 
0 óra 0+46 0 0+46 

3. 

Problémamegoldás 

informatikai 

eszközökkel és 

módszerekkel 

0 óra 0+0 0 0+0 

4. 

Infokommunikáció 
0 óra 0+15 0 0+15 

5. Az információs 

társadalom 
0 óra 0+0 0 0+0 
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6. Könyvtári 

informatika 
0 óra 0+8 0 0+8 

Projektmunka 0 óra 0+17 0 0+17 

Számonkérés 0 óra 0+10 0 0+10 

Ismétlés, 

rendszerezés 
0 óra 0+2 0 0+2 

Összesen: 0 óra 0+126 0 0+126 

 

9. KNy évfolyam 
 

Szabadon tervezhető órakeret tartalma (126 óra) 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
1. Az informatikai eszközök használata 

Órakeret 

28 óra 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A számítástechnika története 

A számítástechnika fejlődésének története, híres magyarok az 

informatikában 

Történelem: híres 

magyarok híres 

találmányai, magyarok 

a technika fejlődésében 

A számítógép felépítése 

Hardver fogalma 

Neumann-elvek, a számítógép felépítése, számítógép részei 

Alaplap, háttértárak, perifériák 

Fizika, kémia: a 

számítógép 

alkatrészekben 

előforduló anyagok és 

tulajdonságaik, az 

alkatrészek működési 

elve (vezetők és 

félvezetők, optikai 

kábel, stb.) 

Hálózati ismeretek 

Számítógépes hálózat fogalma, fajtái, működése, jellemzői 

 

Információelméleti alapfogalmak 

Az információelmélet alapfogalmai, az információtárolás 

mértékegységei és átváltások 

Számrendszerek (bináris, decimális, hexadecimális), konvertálás 

számrendszerek között 

Matematika: 

számrendszerek, 

átváltások különböző 

alapú számrendszerek 

között 

Operációs rendszerek 

Szoftver fogalma 

Operációs rendszerek szolgáltatásai, a grafikus felhasználói felület 

készség szintű használata, felhasználói szintű beállítása 

Fájl és mappakezelés 

Segédprogramok használata (pl.: egyszerű rajzoló program, 

számológép) 

A tanultak készség szintű alkalmazása a gyakorlatban 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

hardver, alaplap, háttértár, periféria, számítógépes hálózat, LAN, adat, 

információ, bit, számrendszer, kódolás, operációs rendszer, GUI, fájl, 

program, kiterjesztés, mappa 

 

Tematikai egység/ 2. Alkalmazói ismeretek Órakeret 
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Fejlesztési cél 46 óra 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Digitális szövegalkotás, szövegszerkesztés 
A dokumentumok fajtái, részei és jellemzői 
Szövegszerkesztő alkalmazások csoportosítása, jellemzése, 

felépítése 
A tanult szövegszerkesztő program indítása, megjelenése, a 

munkakörnyezet beállítása 

Formázási lehetőségek (karakter, bekezdés, szegély, mintázat, 

felsorolás, számozás, oldalbeállítások, objektumok beszúrása, 

formázása) készség szintű alkalmazása 

Esztétikus szöveges dokumentumok készítésének igénye, a 

megfelelő formázási lehetőségek felismerése és készség szintű 

alkalmazása 

Magyar nyelv és 

irodalom: önéletrajz, 

hivatalos levél 

készítése, esztétikus 

házi dolgozat 

szerkesztése 

számítógéppel 

Bemutató készítés 
A prezentáció fogalma, alapelemei 

A tanult program elindítása, felépítése, nézetei, jelentőségük.  

Diaelrendezések, diák formázása  

Szövegformázások  

Képek, táblázatok, diagramok beszúrása, formázása 

Rajz eszköztár használata 

Mintadia használata, jelentősége 

Külső és belső hivatkozások készítése 

Komplex, interaktív bemutatók készítése, a tanultak készség szintű 

alkalmazása a gyakorlatban 

Biológia, kémia, fizika, 

történelem: bemutató 

készítése tantárgyi 

témájú kiselőadásokhoz 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

karakter, bekezdés, WYSIWYG szövegszerkesztő, szegély, mintázat, 

felsorolás, számozás, dia, mintadia, hivatkozás 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 4. Infokommunikáció 
Órakeret 

15 óra 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Internet 

Az internet története, fejlődése, jelentősége 

Az internet működése 

A Word Wide Web 

 

Keresés az interneten 

Kulcsszavas és tematikus keresők használata a gyakorlatban 

 

Internetes média 

Hírportálok, médiatárak használata a gyakorlatban 

Történelem: 

aktuálpolitikai, 

gazdasági hírek 

keresése  

Az e-learning fogalma, használata  

E-learning fogalma 

Eligazodás internetes feladatbankokban, tananyagbankokban 

Készségfejlesztő programok használata 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

internet, www, kulcsszó, tematikus keresés, ÉS, VAGY, TAGADÁS, 

keresőmotor 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 6. Könyvtári informatika 
Órakeret 

8 óra 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Alapfokú könyvtári ismeretek 

Könyvtár fogalma 

Eligazodás a könyvtárban, könyvtárak felépítése 

Katalógusok, könyvtári adatbázisok 

Könyvtárlátogatás 

Történelem, fizika, 

kémia, biológia, 

irodalom: könyvtári 

kutatómunka, 

gyűjtőmunka 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

könyvtár, olvasóterem, kölcsönzés, katalógus 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Projektmunka 
Órakeret 

17 óra 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Projektmunka 
Projektmunkák tervezésének és megvalósításának folyamata,  

a tervezés folyamata és annak realizálása a gyakorlatban  

Összetett projektek készítése: 

önálló problémamegoldás - összetett feladatok különböző tantárgyak 

köréből, 

aktuális hírek, események feldolgozása prezentációk, kiselőadások 

formájában  

Magyar nyelv és 

irodalom, történelem, 

biológia, kémia, 

földrajz, matematika: 

önálló projektek 

készítése 

(gyűjtőmunka, 

rendszerezés, 

szervezés, szerkesztés, 

stb.) 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

projekt, tárgyszó, betűrendes keresés, szakirodalom, irodalomjegyzék, 

elektronikus könyvtár, online katalógus, bibliográfia 
 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Számonkérés 

Órakeret 

10 óra 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Számonkérés 

Részismeretek számonkérése Az informatikai eszközök használata 

c. fejezet tananyagából 

A számítógép felépítése, hálózati alapismeretek, 

információelméleti alapok, operációs rendszerek 

 

Számonkérés 

Részismeretek számonkérése Az informatikai eszközök használata 

c. fejezet tananyagából 

Operációs rendszerek 

 

Gyakorlati számonkérés 

Részismeretek számonkérése az Alkalmazói ismeretek c. fejezet 

tananyagából 

Szövegszerkesztés: szövegbevitel, karakter- és bekezdésformázás, 

szegély és mintázat beállítása 

 

Gyakorlati számonkérés 

Részismeretek számonkérése az Alkalmazói ismeretek c. fejezet 

tananyagából 
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Összetett szövegszerkesztési feladat 

Gyakorlati számonkérés 

Részismeretek számonkérése az Alkalmazói ismeretek c. fejezet 

tananyagából 

Prezentációkészítés: dia formázása, beállításai, táblázatok, 

diagramok 

 

Gyakorlati számonkérés 

Részismeretek számonkérése az Alkalmazói ismeretek c. fejezet 

tananyagából 

Összetett prezentációkészítési feladat 

 

Számonkérés 

Az Infokommunikáció c. fejezet lezárása 

 

Számonkérés 

A Könyvtári informatika c. fejezet lezárása 

 

Számonkérés 

Projektmunka készítése 

 

Számonkérés 

Projektmunka készítése 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Ismétlés, rendszerezés 

Órakeret 

2 óra 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Tanév végi rendszerező összefoglalás  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 

 

Informatika 9-10. 

 

Választott kerettanterv: 

Kerettanterv a gimnáziumok 9-12. évfolyama számára (3. MELLÉKLET) 

Állomány: 3.2.16_informat_9-12.doc 

Kerettantervi óraszámok témakörönként 

Tematikai egység Órakeret 

1. Az informatikai eszközök használata 2 óra 

2. Alkalmazói ismeretek 14 óra 

3. Problémamegoldás informatikai eszközökkel és 

módszerekkel 
6 óra 

4. Infokommunikáció 3 óra 

5. Az információs társadalom 4 óra 

6. Könyvtári informatika 3 óra 

Számonkérés 0 

Ismétlés, rendszerezés 0 

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va



 173 

Kötelező összesen: 32 óra 

 

A helyi tanterv óraszámai évfolyamonként 

Évfolyam Heti óraszám Éves óraszám 
Kötött 

tartalom 

Szabadon 

felhasználható 

9. 1 óra 36 óra 32 óra 4 óra 

10. 0+1=1óra 0+36=36 óra 0 óra 0+36=36 óra 
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Óraszámok bontása évfolyamonként, témakörönként 

Témakör 
Összes 

kötelező 

Összes 

szabad 

9. 

évfolyam 

kötelező 

9. 

évfolyam 

szabad 

10. 

évfolyam 

kötelező 

10. 

évfolyam 

szabad 

1. Az informatikai 

eszközök használata 
2 óra 0 2 0 0 0+0 

2. Alkalmazói 

ismeretek 
14 óra 0+23 14 0 0 0+23 

3. 

Problémamegoldás 

informatikai 

eszközökkel és 

módszerekkel 

6 óra 0+0 6 0 0 0+0 

4. 

Infokommunikáció 
3 óra 0+8 3 0 0 0+8 

5. Az információs 

társadalom 
4 óra 0+0 4 0 0 0+0 

6. Könyvtári 

informatika 
3 óra 0+0 3 0 0 0+0 

Számonkérés 0 óra 2+4 0 2 0 0+4 

Ismétlés, 

rendszerezés 
0 óra 2+1 0 2 0 0+1 

Összesen: 32 óra 4+36 32 4 0 0+36 
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9. évfolyam 
Heti tanóra 10 %-ának tartalma (4 óra) 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Számonkérés 

Órakeret 

2 óra 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Elméleti számonkérés 

A Problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel c. 

fejezet lezárása 

 

Elméleti számonkérés 

Az Infokommunikáció és Az információs társadalom c. fejezet 

lezárása 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Ismétlés, rendszerezés 

Órakeret 

2 óra 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Tanév végi rendszerező összefoglalás  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
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10. évfolyam 
Szabadon tervezhető órakeret tartalma (36 óra) 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
2. Alkalmazói ismeretek 

Órakeret 

23 óra 

 
2.1. Írott és audiovizuális dokumentumok elektronikus 

létrehozása 
 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Bemutató készítés 

A prezentációkészítés elvei, menete 

A prezentációkészítő alkalmazás ismerete, készség szintű 

alkalmazása 

Dia beállításai, sablonok és beépített lehetőségek használata 

Objektumok beszúrása, formázása (táblázat, diagram, kép, rajz) 

Áttűnések és animációk 

Külső, belső hivatkozások, akciógombok használata 

Komplex, interaktív bemutatók készítése, a tanultak készség szintű 

alkalmazása a gyakorlatban 

Biológia, kémia, fizika, 

történelem: bemutató 

készítése tantárgyi 

témájú kiselőadásokhoz 

Weblapkészítés 

Weblapkészítés lépései és elvei, weboldal formázási lehetőségei és 

tulajdonságai 

Objektumok beszúrása, formázása 

Külső és belső hivatkozások használata 

A tanultak készség szintű alkalmazása a gyakorlatban 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

dia, mintadia, helyőrző, objektum, animáció, áttűnés, akciógomb, 

hivatkozás 

 
2.2. Adatkezelés, adatfeldolgozás, 

információmegjelenítés 
 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Táblázatkezelés 

Cellaformázási lehetőségek, feltételes formázás 

Cellaformátumok, cellahivatkozások (relatív és abszolút), képletek 

megadása 

Más tantárgyak számítási feladatainak megoldása 

táblázatkezelővel 

A táblázatkezelő beépített függvényeinek praktikus használata 

Függvények egymásba ágyazása 

Adatok szemléletes megjelenítése diagramok segítségével 

Matematikai függvények ábrázolása táblázatkezelőben 

A tanultak készség szintű alkalmazása a gyakorlatban 

A táblázatkezelők kínálta lehetőségek praktikus, helyes, igényes 

használata 

Fizika, kémia: 

számítási feladatok 

megoldása 

táblázatkezelővel 

 

Matematika: 

függvényábrázolás 

táblázatkezelővel 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

cella, cellatartomány, relatív és abszolút cellahivatkozás, függvény 

argumentuma, diagram 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
4. Infokommunikáció 

Órakeret 

8 óra 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az internet  
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Az internet kialakulása, felépítése, működése 

A számítógépek azonosítása az interneten 

A publikálás szabályai 

Keresés az interneten 

Kulcsszavas és tematikus keresők működési elve és használata a 

gyakorlatban 

A találatok szűkítése, kritikus vizsgálata 

Biológia, kémia, fizika, 

történelem: 

kutatómunka, 

információgyűjtés az 

internetről 

Az internet szolgáltatásai 

E-mail, www, ftp, torrent, elektronikus kereskedelem 

 

Kommunikáció az interneten 

A kommunikáció általános modellje, hétköznapi és internetes 

példák 

E-mail, fórum, blog, csevegés, VOIP, közösségi oldalak 

az internetes kommunikáció szabályai: netikett 

 

Elektronikus levelezés (e-mail) 

Levelező rendszerek működése, beállítása 

Az e-mail részei 

Címtár, levelező listák használata 

Levelező rendszer magabiztos használata a gyakorlatban (e-mail 

írása, olvasása, küldése, továbbítása, megválaszolása, 

csatolmányok küldése, címtárak használata) 

 

Internetes média 

Hírportálok, médiatárak használata a gyakorlatban 

 

Az internethasználat veszélyei 

Spam, lánclevél, adathalászat, internetes csalás, függőség 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

internet, IP, www, ftp, e-kereskedelem, netikett, kulcsszó, tematikus 

keresés, ÉS, VAGY, TAGADÁS, keresőmotor, e-mail, tárgy, 

csatolmány, címtár, e-book 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Számonkérés 

Órakeret 

4 óra 

   

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Gyakorlati számonkérés 

Részismeretek számonkérése az Alkalmazói ismeretek c. fejezet 

tananyagából 

Prezentációkészítés: dia formázása, beállításai, objektumok 

beszúrása, formázása, hivatkozások használata 

 

Gyakorlati számonkérés 

Részismeretek számonkérése az Alkalmazói ismeretek c. fejezet 

tananyagából 

Komplex prezentációkészítési feladat 

 

Gyakorlati számonkérés 

Részismeretek számonkérése az Alkalmazói ismeretek c. fejezet 

tananyagából 

Komplex weblapszerkesztési feladat 

 

Gyakorlati számonkérés  
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Részismeretek számonkérése az Alkalmazói ismeretek c. fejezet 

tananyagából 

Táblázatkezelés: formázás, cellatípusok és cellahivatkozás, 

egyszerű számítások képlettel 

Gyakorlati számonkérés 

Részismeretek számonkérése az Alkalmazói ismeretek c. fejezet 

tananyagából 

Táblázatkezelés: függvények használata 

 

Gyakorlati számonkérés 

Részismeretek számonkérése az Alkalmazói ismeretek c. fejezet 

tananyagából 

Komplex táblázatkezelési feladat 

 

Gyakorlati számonkérés 

Részismeretek számonkérése az Infokommunikáció c. fejezet 

tananyagából 

Keresés az interneten és levelező rendszer használata 

 

Elméleti számonkérés 

Az Infokommunikáció c. fejezet lezárása 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Ismétlés, rendszerezés 

Órakeret 

1 óra 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Tanév végi rendszerező összefoglalás  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 

 

Informatika 11-12. 

 

Választott kerettanterv: 

Kerettanterv a gimnáziumok 9-12. évfolyama számára (3. MELLÉKLET) 

Állomány: 3.2.16_informat_9-12.doc 

Kerettantervi óraszámok témakörönként 

Tematikai egység Órakeret 

1. Az informatikai eszközök használata 0 

2. Alkalmazói ismeretek 0 

3. Problémamegoldás informatikai eszközökkel és 

módszerekkel 
0 

4. Infokommunikáció 0 

5. Az információs társadalom 0 

6. Könyvtári informatika 0 

Számonkérés 0 

Ismétlés, rendszerezés 0 

Kötelező összesen: 0 
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A helyi tanterv óraszámai évfolyamonként 

Évfolyam Heti óraszám Éves óraszám 
Kötött 

tartalom 

Szabadon 

felhasználható 

11. 0+1=1óra 0+36=36 óra 0 óra 0+36=36 

12. 0+2=2 óra 0+64=72óra 0 óra 0+64=64 

Óraszámok bontása évfolyamonként, témakörönként 

Témakör 
Összes 

kötelező 

Összes 

szabad 

11. 

évfolyam 

kötelező 

11. 

évfolyam 

szabad 

12. 

évfolyam 

kötelező 

12. 

évfolyam 

szabad 

1. Az informatikai 

eszközök használata 
0 0+10 0 0+4 0 0+6 

2. Alkalmazói 

ismeretek 
0 0+46 0 0+16 0 0+30 

3. 

Problémamegoldás 

informatikai 

eszközökkel és 

módszerekkel 

0 0+8 0 0+4 0 0+4 

4. 

Infokommunikáció 
0 0+5 0 0+0 0 0+5 

5. Az információs 

társadalom 
0 0+4 0 0+0 0 0+4 

6. Könyvtári 

informatika 
0 0+9 0 0+4 0 0+5 

Számonkérés 0 0+14 0 0+6 0 0+8 

Ismétlés, 

rendszerezés 
0 0+4 0 0+2 0 0+2 

Összesen: 0 0+100 0 0+36 0 0+64 
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11. évfolyam 
Szabadon tervezhető órakeret tartalma (72 óra) 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
1. Az informatikai eszközök használata 

Órakeret 

4 óra 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Adattárolás a számítógépen 

Az információelmélet alapfogalmai, az információtárolás 

mértékegységei és átváltások 

Számrendszerek (bináris, decimális, hexadecimális), konvertálás 

számrendszerek között, egyszerű számítások nem tízes alapú 

számrendszerben 

Analóg és digitális jelek, digitalizálás 

Számábrázolás a számítógépen (fixpontos és lebegőpontos) 

Karakterábrázolás 

Kép, hang, mozgókép digitalizálása 

Matematika: 

számrendszerek, 

egyszerű műveletek 

nem tízes alapú 

számrendszerben 

 

Fizika, kémia: analóg 

mérőműszerek 

használata, az 

eredmények vizsgálata 

A számítógép felépítése, hardveres ismeretek 

A Neumann-elvű számítógép felépítése 

Alaplap, CPU, memória 

Bemeneti és kimeneti perifériák, háttértárak ismerete, jellemzése 

Fizika, kémia: a 

számítógépes eszközök 

alapanyagainak 

ismerete, jellemzése 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

adat, információ, bit, számrendszer, analóg jel, digitális jel, előjelbit, 

egyes és kettes komplemens, ASCII kód, Neumann-elv, alaplap, CPU, 

periféria, háttértár 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
2. Alkalmazói ismeretek 

Órakeret 

16 óra 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Képszerkesztés 

Pixel és vektorgrafika 

Képformátumok 

Hexadecimális és decimális színkódok 

Képszerkesztő alkalmazás szolgáltatásainak készség szintű 

használata (vágás, tükrözés, forgatás, nyújtás, színkezelés) 

 

Rajz és vizuális 

kultúra: plakát 

készítése digitális 

eszközökkel 

Adatbázis-kezelés 

A relációs adatmodell elemei 

Adattáblák létrehozása, kapcsolatok beállítása 

Lekérdezések fajtái 

Egyszerű és összetett lekérdezések 

Táblák közötti lekérdezések 

Adatbevitel és adatok kinyerése – űrlapok és jelentések készítése 

A tanultak készség szintű alkalmazása a gyakorlatban 

Földrajz: tantárgyi 

tartalmú adatbázisok 

használata, szemléletes 

kimutatások 

(jelentések) készítése 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Színkód, vágás, tükrözés, forgatás, nyújtás, adat, adatbázis, adatbázis – 

kezelő, adattábla, kapcsolat, kulcs, lekérdezés, űrlap, jelentés 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

3. Problémamegoldás informatikai eszközökkel és 

módszerekkel 

Órakeret 

4 óra 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Programozási nyelvek 

Programozási nyelvek csoportosítása, jellemzői 
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Programírás menete 

Egy funkcionális programozási nyelv elemei 

Adatok kiírása, beolvasása 

A standard input/output kezelése 

Adattípusok, konstansok, változók, operátorok  

Egyszerű számítási feladatok implementálása a tanult 

programozási nyelven 

Kétirányú elágazás megvalósítása a tanult programozási nyelven 

Egyszerű számítási feladatok megvalósítása saját programmal 

Matematika, kémia, 

fizika: Egyszerű 

számítási feladatokat 

megoldó programok 

készítése, kísérletek 

eredményeinek 

kiértékelése saját 

programmal 

IDE 

Egy integrált fejlesztői környezet használata 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
6. Könyvtári informatika 

Órakeret 

4 óra 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Könyvtárak 

A könyvtárak kialakulásának története, jelentősége 

A könyvtárak típusai 

A könyvtár terei, részei 

 

Dokumentumok 

A dokumentumok típusai 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

segédkönyvek, 

kézikönyvek, szótárak, 

lexikonok használata, 

ismeretlen kifejezések 

jelentésének önálló 

megkeresése 

Eligazodás a könyvtárban 

Katalógusok 

Könyvtári adatbázisok 

 

Könyvtárlátogatás 

A tanultak alkalmazása a gyakorlatban 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

könyvtár, levéltár, múzeum, könyv, digitális dokumentum, katalógus, 

bibliográfia, kritikus forráshasználat, hivatkozás, plágium, hitelesség, 

önművelés, egész életen át tartó tanulás 
 
 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Számonkérés 

Órakeret 

6 óra 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Számonkérés 

Adattárolás a számítógépen, hardverismeretek 

 

Gyakorlati számonkérés 

Komplex képszerkesztés feladat megoldása 

 

Gyakorlati számonkérés 

Részismeretek számonkérése Az alkalmazói ismeretek c. fejezet 

tananyagából 

Adatbázis-kezelés: Adattáblák létrehozása, feltöltése, egyszerű 

lekérdezések 
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Gyakorlati számonkérés 

Komplex adatbázis-kezelés feladat megoldása 

 

Számonkérés 

A Problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel c. 

fejezet lezárása 

 

Számonkérés 

A Könyvtári informatika c. fejezet lezárása 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Ismétlés, rendszerezés 

Órakeret 

2 óra 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Tanév végi rendszerező összefoglalás  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 

 

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va



 183 

12. évfolyam 
Szabadon tervezhető órakeret tartalma (64 óra) 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
1. Az informatikai eszközök használata 

Órakeret 

6 óra 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A szóbeli érettségi témakörök áttekintése az informatikai eszközök 

használata c. témában 

Adattárolás a számítógépen 

Hardveres és szoftveres ismeretek 

Operációs rendserek 

Hálózati ismeretek 

Egészséges számítógép használat 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

adat, információ, bit, számrendszer, analóg jel, digitális jel, digitalizálás, 

előjelbit, egyes és kettes komplemens, ASCII kód, kódlap, szoftver, 

operációs rendszer, GUI, fájl, program, kiterjesztés, mappa, tömörítés, 

vírus, hardver, periféria, adatvédelem, adatbiztonság, PC, alaplap, 

tápegység, mikroprocesszor, háttértár, periféria, laptop, számítógépes 

hálózat, LAN, biztonság, ergonómia 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
2. Alkalmazói ismeretek 

Órakeret 

30 óra 

 
2.1. Írott és audiovizuális dokumentumok elektronikus 

létrehozása 
 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Gyakorlati (közép szintű) érettségi feladatok megoldása az 

alkalmazói ismeretek c. fejezet tananyagából 

Szövegszerkesztés 

Prezentációkészítés 

Weblapszerkesztés 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

karakter, bekezdés, tabulátor, körlevél, élőfej, élőláb, oldalszám, stílus, 

tartalomjegyzék, körlevél, törzsdokumentum, multimédia, videó dia, 

mintadia, akciógomb, hivatkozás, weblap 

 
2.2. Adatkezelés, adatfeldolgozás, 

információmegjelenítés 
 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Gyakorlati (középszintű) érettségi feladatok megoldása az 

alkalmazói ismeretek c. fejezet tananyagából 

Táblázatkezelés 

Adatbázis-kezelés 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

cella, cellahivatkozás, képlet, függvény, adatbázis, relációs adatbázis, 

adat, adattábla, rekord, mező, kapcsolat, kulcs 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

3. Problémamegoldás informatikai eszközökkel és 

módszerekkel 

Órakeret 

4 óra 

 3.2. Algoritmizálás és adatmodellezés  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Programozási ismeretek elméleti áttekintése  
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Modellalkotás, algoritmizálás 

Programozási nyelvek csoportosítása 

A funkcionális programozási nyelvek eszközkészlete 

Programozási tételek – keresés, rendezés, minimum és maximum 

kiválasztása 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

probléma, tervezés, megvalósítás, projektmunka, alulról felfelé építkezés 

elve, lépésenkénti finomítás elve, elemi adat, összetett adat, bemenő adat, 

eredmény, mérés, értékelés, eredmény, szimuláció, beállítás, modell 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
4. Infokommunikáció 

Órakeret 

5 óra 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Érettségi szóbeli témakörök áttekintése 

Kommunikáció modellje, kommunikáció az interneten, e-mail 

Az internet szolgáltatásai 

Keresés az interneten 

Távoli online adatbázisok használata az interneten 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Kommunikáció modellje, www, e-mail, ftp, kulcs, keresőmotor, távoli 

online adatbázis, kétirányú információáramlás, adatfeltöltés, 

kommunikációs program, hírportál, médiatár, e-book, hangoskönyv 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 5. Az információs társadalom 
Órakeret 

4 óra 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Érettségi szóbeli témakörök áttekintése 

Az információs társadalom jellemzői 

Informatikai etika, publikálási szabályok 

Szoftverjog 

Adatvédelem 

E-szolgáltatások 

Az információs társadalom hatásai 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Információs társadalom, informatikai biztonság, informatikai kultúra, 

információkezelés, adatvédelem, netikett, szerzői jog, szerzői alkotás, 

plágium, közkincs, szabad felhasználás, média, elektronikus szolgáltatás, 

regisztráció, leiratkozás, azonosító, jelszó, kritikus használat 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
6. Könyvtári informatika 

Órakeret 

5 óra 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Érettségi szóbeli témakörök áttekintése 

Könyvtárak története, típusai, terei, részei 

Könyvtári szolgáltatások 

Elektronikus könyvtárak 

Dokumentumismeret 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

könyvtár, elektronikus könyvtár, könyvtári rendszer, múzeum, levéltár, 

információkeresési stratégia, rejtett bibliográfia, kritikus forráshasználat, 

hivatkozás, plágium, hitelesség, önművelés, egész életen át tartó tanulás  
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Számonkérés 

Órakeret 

8 óra 

   

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Elméleti számonkérés 

Az informatikai eszközök használata c. fejezet lezárása 

 

Gyakorlati számonkérés 

Részismeretek számonkérése az Alkalmazói ismeretek c. fejezet 

tananyagából (érettségi szintű feladatsor - szövegszerkesztés) 

 

Gyakorlati számonkérés 

Részismeretek számonkérése az Alkalmazói ismeretek c. fejezet 

tananyagából (érettségi szintű feladatsor – prezentációkészítés) 

 

Gyakorlati számonkérés 

Részismeretek számonkérése az Alkalmazói ismeretek c. fejezet 

tananyagából (érettségi szintű feladatsor – weblapszerkesztés) 

 

Gyakorlati számonkérés 

Részismeretek számonkérése az Alkalmazói ismeretek c. fejezet 

tananyagából (érettségi szintű feladatsor - táblázatkezelés) 

 

Gyakorlati számonkérés 

Részismeretek számonkérése az Alkalmazói ismeretek c. fejezet 

tananyagából (érettségi szintű feladatsor – adatbázis-kezelés) 

 

Elméleti számonkérés 

Az Infokommunikáció és Az információs társadalom c. fejezet 

lezárása 

 

Elméleti számonkérés 

A Könyvtári informatika c. fejezet lezárása 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Ismétlés, rendszerezés 

Órakeret 

2 óra 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Tanév végi rendszerező összefoglalás  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 

 

 

Életvitel 

 

Választott kerettanterv: 

Kerettanterv a gimnáziumok 9-12. évfolyama számára (3. MELLÉKLET) 

Kerettantervi óraszámok témakörönként 

Tematikai egység Órakeret 

1. Család, otthon, háztartás 15 óra 

2. Közlekedés 4 óra 

3. Életpálya-tervezés, munkavállalás, felnőttkori tanulási 

lehetőségek 
9 óra 
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Kötelező összesen: 28 óra 

 

A helyi tanterv óraszámai évfolyamonként 

Évfolyam Heti óraszám Éves óraszám 
Kötött 

tartalom 

Szabadon 

felhasználható 

12. 1 óra 31 óra 28 óra 3 óra 

 

12. évfolyam 
Heti tanóra 10 %-ának tartalma (3 óra) 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

3. Életpálya-tervezés, munkavállalás, felnőttkori tanulási 

lehetőségek 

Órakeret 

3 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Személyes 

adottságok és az 

objektív 

lehetőségek 

Önismereti tesztek, önértékelés fejlesztése. 

Értékek napjainkban 

Osztályfőnöki óra: 

önismeret 

Kulcsfogalmak/ fogalmak Emberi tulajdonságok, szubjektív, objektív 

 

Testnevelés 

 

9.KNY 

 

Választott kerettanterv: 

Kerettanterv a 9. Ny évfolyam számára (7. MELLÉKLET) 

Kerettantervi óraszámok témakörönként 

Tematikai egység Órakeret 

1. Sportjátékok 40 óra 

2. Torna jellegű feladatok és táncos mozgásformák 37 óra 

3. Atlétika jellegű feladatok 20 óra 

4. Alternatív és szabadidős mozgásrendszerek 30 óra 

5. Önvédelem és küzdő sportok 15 óra 

6. Egészségkultúra és prevenció 20 óra 

Kötelező összesen: 162 óra 

 

A helyi tanterv óraszámai évfolyamonként 

Évfolyam Heti óraszám Éves óraszám 
Kötött 

tartalom 

Szabadon 

felhasználható 

9.KNY 5 óra 180 óra 162 óra 18 

 

Óraszámok bontása évfolyamonként, témakörönként 

Témakör 
9.KNY 

évfolyam 

kötelező 

9.KNY 

évfolyam szabad 
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1. Sportjátékok 40 8 

2. Torna jellegű feladatok és 

táncos mozgásformák 
37 10 

3. Atlétika jellegű feladatok 20 0 

4. Alternatív és szabadidős 

mozgásrendszerek 
30 0 

5. Önvédelem és küzdő sportok 15 0 

6. Egészségkultúra és prevenció 20 0 

 162 18 

 

9. KNY évfolyam 
Heti tanóra 10 %-ának tartalma (18 óra) 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
1. Sportjátékok 

Órakeret 

8 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

 
Házibajnokság szervezése: labdarúgás, 

kosárlabda 

Matematika: logika, 

térbeli alakzatok, 

tájékozódás. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak 

Koordinált együttműködés, kooperatív feladatok, 

játékvezetői jelzések, konstruktív konfliktuskezelés, 

baleset megelőzés. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
2. Torna jellegű feladatok és táncos mozgásformák 

Órakeret 

10 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

 Dunántúli ugrós táncok 
Ének-zene: ritmus, 

ének. 

Etika: társas 

viselkedés, 

kooperatív munka. 

Földrajz: 

Magyarország 

tájegységei. 

Kulcsfogalmak/fogalmak Dudálás, cifra és variációi, lengetők, bokázók.  
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Testnevelés 9-10. 

  

Választott kerettanterv: 

Kerettanterv a gimnázium 9-10. évfolyama számára (3. MELLÉKLET) 

Kerettantervi óraszámok témakörönként 

Tematikai egység Órakeret 

1. Sportjátékok 80 óra 

2. Torna jellegű feladatok és táncos mozgásformák 74 óra 

3. Atlétika jellegű feladatok 40 óra 

4. Alternatív és szabadidős mozgásrendszerek 60 óra 

5. Önvédelem és küzdő sportok 30 óra 

6. Egészségkultúra és prevenció 40 óra 

Kötelező összesen: 324 óra 

 

A helyi tanterv óraszámai évfolyamonként 

Évfolyam Heti óraszám Éves óraszám 
Kötött 

tartalom 

Szabadon 

felhasználható 

9. 5 óra 180 óra 162 óra 18 

10. 5 óra 180 óra 162 óra 18 

Óraszámok bontása évfolyamonként, témakörönként 

Témakör 
Összes 

kötelező 

Összes 

szabad 

9. 

évfolyam 

kötelező 

9. 

évfolyam 

szabad 

10. 

évfolyam 

kötelező 

10. 

évfolyam 

szabad 

1. Sportjátékok 80 óra 16 40 8 40 8 

2. Torna jellegű 

feladatok és táncos 

mozgásformák 

74 óra 20 37 10 37 10 

3. Atlétika jellegű 

feladatok 
40 óra 0 20 0 20 0 

4. Alternatív és 

szabadidős 

mozgásrendszerek 

60 óra 0 30 0 30 0 

5. Önvédelem és 

küzdő sportok 
30 óra 0 15 0 15 0 

6. Egészségkultúra 

és prevenció 
40 óra 0 20 0 20 0 

Összesen 324 óra 36 162 18 162 18 
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9. évfolyam 
Heti tanóra 10 %-ának tartalma (18 óra) 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
1. Sportjátékok 

Órakeret 

8 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

 
Házibajnokság szervezése: labdarúgás, 

kosárlabda 

Matematika: logika, 

térbeli alakzatok, 

tájékozódás. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak 

Koordinált együttműködés, kooperatív feladatok, 

játékvezetői jelzések, konstruktív konfliktuskezelés, 

baleset megelőzés. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
2. Torna jellegű feladatok és táncos mozgásformák 

Órakeret 

10 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

 Dunántúli ugrós táncok 
Ének-zene: ritmus, 

ének. 

Etika: társas 

viselkedés, 

kooperatív munka. 

Földrajz: 

Magyarország 

tájegységei. 

Kulcsfogalmak/fogalmak Dudálás, cifra és variációi, lengetők, bokázók.  

 

10. évfolyam 
Heti tanóra 10 %-ának tartalma (18 óra) 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
1. Sportjátékok 

Órakeret 

8 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

 
Házibajnokság szervezése: labdarúgás, 

kosárlabda 

Matematika: logika, 

térbeli alakzatok, 

tájékozódás, 

valószínűségszámítás. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak 

Koordinált együttműködés, kooperatív feladatok, 

játékvezetői jelzések, konstruktív konfliktuskezelés, 

baleset megelőzés, fair play. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
2. Torna jellegű feladatok és táncos mozgásformák 

Órakeret 

10 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

 Szatmári verbunk, lassú és friss csárdás 
Ének-zene: ritmus, 

ének. 

Etika: társas 

viselkedés, 

kooperatív munka. 

Földrajz: 

Magyarország 

tájegységei. 

Kulcsfogalmak/fogalmak Páros forgás, átvető lépések, csapásolás  

 

Testnevelés 11-12. 

 

Választott kerettanterv: 

Kerettanterv a gimnázium 11-12. évfolyama számára (3. MELLÉKLET) 

Kerettantervi óraszámok témakörönként 

Tematikai egység Órakeret 

1. Sportjátékok 80 óra 

2. Torna jellegű feladatok és táncos mozgásformák 51 óra 

3. Atlétika jellegű feladatok 40 óra 

4. Alternatív és szabadidős mozgásrendszerek 60 óra 

5. Önvédelem és küzdő sportok 20 óra 

6. Egészségkultúra és prevenció 50 óra 

Kötelező összesen: 301 óra 

 

A helyi tanterv óraszámai évfolyamonként 

Évfolyam Heti óraszám Éves óraszám 
Kötött 

tartalom 

Szabadon 

felhasználható 

11. 5 óra 180 óra 162 óra 18 

12. 5 óra 155 óra 139 óra 16 

 

Óraszámok bontása évfolyamonként, témakörönként 

Témakör 
Összes 

kötelező 

Összes 

szabad 

11. 

évfolyam 

kötelező 

11. 

évfolyam 

szabad 

12. 

évfolyam 

kötelező 

12. 

évfolyam 

szabad 

1. Sportjátékok 80 óra 14 40 8 40 6 

2. Torna jellegű 

feladatok és táncos 

mozgásformák 

51 óra 20 36 10 15 10 
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3. Atlétika jellegű 

feladatok 
40 óra 0 20 0 20 0 

4. Alternatív és 

szabadidős 

mozgásrendszerek 

60 óra 0 30 0 30 0 

5. Önvédelem és 

küzdő sportok 
20 óra 0 11 0 9 0 

6. Egészségkultúra 

és prevenció 
50 óra 0 25 0 25 0 

 301 óra 34 162 18 139 16 

 

11. évfolyam 
Heti tanóra 10 %-ának tartalma (18 óra) 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
1. Sportjátékok 

Órakeret 

8 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

 
Házibajnokság szervezése: labdarúgás, 

kosárlabda, röplabda 

Matematika: logika, 

térbeli alakzatok, 

tájékozódás. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak 

Koordinált együttműködés, kooperatív feladatok, 

játékvezetői jelzések, konstruktív konfliktuskezelés, 

baleset megelőzés. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
2. Torna jellegű feladatok és táncos mozgásformák 

Órakeret 

10 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

 Történelmi társastáncok: palotás 
Ének-zene: ritmus 

Etika: társas 

viselkedés, 

kooperatív munka. 

. 

Kulcsfogalmak/fogalmak A nő és a férfi szerep jellegzetessége, alkalmazott fogások. 

 

12. évfolyam 
Heti tanóra 10 %-ának tartalma (16 óra) 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
1. Sportjátékok 

Órakeret 

6 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 
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Házibajnokság szervezése: labdarúgás, 

kosárlabda, röplabda 

Matematika: logika, 

térbeli alakzatok, 

tájékozódás. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak 

Koordinált együttműködés, kooperatív feladatok, 

játékvezetői jelzések, konstruktív konfliktuskezelés, 

baleset megelőzés. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
2. Torna jellegű feladatok és táncos mozgásformák 

Órakeret 

10 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

 Bécsi keringő 
Ének-zene: ritmus 

Etika: társas 

viselkedés, 

kooperatív munka. 

 

Kulcsfogalmak/fogalmak A nő és a férfi szerep jellegzetessége, alkalmazott fogások.  

 

 

Osztályfőnöki helyi tanterv középiskolai NYEK és 9-12. évfolyamok számára 

 

Témakörök   Fejlesztési terület NYEK 9. évf.   10. 

évf.   

11. 

évf.   

12. 

évf.   

Ismerkedés, 

bizalom, 

közösségformálás  

 

Személyiségfejlesztés 3 3 2 1 0,5 

Önismeret, 

önértékelés    

Önismeret, társas 

kultúra 

2 2 2 2 0,5 

Konfliktuskezelés    Önismeret, társas 

kultúra 

2 2 2 2 1 

Problémamegoldás, 

stress 

kezelés 

A testi és lelki  

egészségre  

nevelés 

2 2 2 2 1 

Alapvető erkölcsi 

értékek   

Az erkölcsi nevelés 2 2 1 2 1 

Társadalmi 

szerepvállalás 

 

Állampolgárságra, 

demokráciára nevelés 

  0,5 0,5 1 

Civil szervezetek,  

Önkéntesség 

 

Állampolgárságra, 

demokráciára nevelés 

  0,5 0,5 1 

Egészségnevelés  

Egészséges 

életmód 

 

A testi  és  lelki  

egészségre  

nevelés 

3 3 2 1  
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Egészség és 

biztonság, 

elsősegélynyújtás 

 

A testi  és  lelki  

egészségre  

nevelés 

1 1 1 1  

Egészség és 

szexualitás 

 

A  testi  és  lelki  

egészségre  

nevelés 

A családi életre 

nevelés 

1 1 1 1 1 

Az élet kapujának 

kulcsa (értékek, 

erkölcs jelentése) 

 

Az erkölcsi nevelés 1 1 1 1 2 

Kapcsolatok  

Önismeret, társas 

kultúra 

 

A családi életre 

nevelés 

1 1 1 1 2 

Prevenció  

Egészség és 

szenvedélybetegség 

 

A  testi  és  lelki  

egészségre  

nevelés 

1 1 2 2 1 

Bűnmegelőzés    Az erkölcsi nevelés 1 1 1 1  

Tanulási 

módszerek   

A tanulás tanítása 1 1 1   

Közösség és 

társadalom 

Állampolgárságra, 

demokráciára nevelés 

1 1 1 1 1 

Hit és vallás  Az erkölcsi nevelés 1 1 1 2 1 

letvezetési 

készségek   

Önismeret, társas 

kultúra 

1 1 1 1 1 

Kapcsolatok  

küszöbén:  életre  

szóló barátságok 

 

Önismeret, társas 

kultúra 

A családi életre 

nevelés 

1 1 1 1 2 

Élet a családban 

A család egészsége 

A családi életre 

nevelés 

1 1 1 1 2 

Háztartás és 

pénzgazdálkodás 

 

Gazdasági és 

pénzügyi  

nevelés 

A családi életre 

nevelés 

  1 1 2 

Tájékozódás a 

munkaerőpiacon 

Munkavállalás, 

munkába  

állás, önéletrajz, 

állásinterjú,  

megjelenés 

Pályaorientáció    1 3 

Szervezési 

feladatok 

 10 10 10 10 7 

  36 36 36 36 31 
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2.2.2 Gimnázium 

Középfokú nevelés- oktatás szakasza, gimnázium, 9-12. évfolyam (Kt. rendelet 3. melléklet) 

Óraterv – gimnázium 

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

Magyar nyelv és irodalom 4 4 4 4 

I. idegen nyelv – angol 3 3 3 3+1 

II. idegen nyelv - német 3 3 3 3 

Matematika 3 3 3 3+1 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek 
2 2 3 3 

Hittan  +1 +1  1*+2 +2  

Biológia – egészségtan B   2 2 2 

Fizika A 2 2 2   

Kémia B 2 2     

Földrajz 2 2     

Ének-zene A 1 1   

Vizuális kultúra 1 1   

Dráma és tánc 1    

Művészetek (dráma és tánc)   2 2 

Informatika 1+3 1+3 +4  +4  

Életvitel és gyakorlat    1 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Szabadon tervezhető órakeret 4 4 6 8 

Rendelkezésre álló órakeret 35 36 35 35 

Megjegyzések: 

(*) Az etika tantárgyat a hittan tantárgyba integráltuk 

 

 

 

A kerettantervek közül az alábbiakat alkalmazzuk: 

Tantárgy megnevezése      Változat 

Fizika A változat 

Kémia B változat 

Biológia B változat 

Ének-zene A változat 
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Magyar nyelv és irodalom 9-10. 

Választott kerettanterv: 

Kerettanterv a gimnáziumok 9-12. évfolyama számára (3. melléklet) 

Kerettantervi óraszámok témakörönként – magyar irodalom 

Tematikai egység Órakeret 

1. Világirodalom 58 óra 

2. Színház- és drámatörténet 28 óra 

3. Középkori nyelvemlékek 3 óra 

4. Portrék 51 óra 

5. Látásmódok 14 óra 

6. Életművek 12 óra 

Kötelező összesen: 166 óra 

 

Kerettantervi óraszámok témakörönként – magyar nyelv 

Tematikai egység Órakeret 

1. Kommunikáció, tömegkommunikáció 12 óra 

2. Nyelvi szintek, a nyelv grammatikai jellemzői 20 óra 

3. Szövegértés, szövegalkotás 13 óra 

4. Helyesírási ismeretek 12 óra 

5. A szöveg 22 óra 

6. Stilisztikai alapismeretek 10 óra 

7. Jelentéstan 8 óra 

Kötelező összesen: 97 óra 

 

A helyi tanterv óraszámai évfolyamonként 

Évfolyam Heti óraszám Éves óraszám 
Kötött 

tartalom 

Szabadon 

felhasználható 

9. 
4 óra (2 

irod.+2 nyelv) 

144 óra (72 

irod.+72 nyelv) 

130 óra (65 

irod.+65 

nyelv) 

7 irod.+7 

nyelv 

10. 
4 óra (3 

irod.+1 nyelv) 

144 óra (108 

irod.+36 nyelv) 

129 óra (97 

irod.+ 32 

nyelv) 

7 irod.+4 

nyelv 

 

 

Óraszámok bontása évfolyamonként, témakörönként – magyar irodalom 

Témakör 
Összes 

kötelező 

Összes 

szabad 

9. 

évfolyam 

kötelező 

9. 

évfolyam 

szabad 

10. 

évfolyam 

kötelező 

10. 

évfolyam 

szabad 

52. Világirodalom – görög 

mitológia, antik görög epika 

10 2 10 2   
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és líra 

53. Színház- és 

drámatörténet – az antik 

színház és dráma 

6  6    

54. Világirodalom – antik 

római irodalom 

4  4    

55. Világirodalom - Biblia 10 2 10 2   

56. Világirodalom – az 

európai irodalom a 4-15. 

században (középkor) 

6 1 6 1   

57. Világirodalom – az 

európai irodalom a 14-16. 

században (reneszánsz) 

5  5    

58. Színház- és 

drámatörténet – 

drámajátékos tevékenységgel 

4  4    

59. Középkori 

nyelvemlékek 

3  3    

60. Janus Pannonius 

portréja 

6  6    

61. Balassi Bálint portréja 8  8    

62. Világirodalom – késő 

reneszánsz, barokk, 

klasszicizmus (16-17. század) 

3 2 3 2   

63. Színház- és 

drámatörténet – az angol 

színház a 16-17. században és 

Shakespeare 

6    6  

64. Színház- és 

drámatörténet – a francia 

klasszicista színház (17. 

század) 

6 1   6 1 

65. Látásmód – Zrínyi 

Miklós: Szigeti veszedelem 

6    6  

66. Világirodalom – az 

európai irodalom a 18. 

században 

8    8  

67. Magyar irodalom a 18. 

században – portrék: 

Csokonai Vitéz Mihály, 

Berzsenyi Dániel 

20 2   20 2 

68. Világirodalom – az 

európai irodalom a 19. 

század első felében 

12    12  

69. Színház- és 

drámatörténet – Katona 

József: Bánk bán 

6    6  

70. Magyar irodalom a 19. 

század első felében – portrék: 

17 2   17 2 
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Kölcsey Ferenc, Vörösmarty 

Mihály 

71. Életmű – Petőfi Sándor 12 2   12 2 

72. Látásmód – Jókai Mór 8    8  

Összesen 166 14 65 7 101 7 

 

9. évfolyam  - magyar irodalom 

Heti tanóra 10%-ának tartalma (7 óra) 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Világirodalom – görög mitológia, antik görög epika és 

líra 

Órakeret 

2 óra  

Ismeretek 
Fejlesztési követelmények 

Kapcsolódási 

pontok 

Homérosz: Iliász Az irodalom filmen: a Trója című 

film megtekintése 

Vizuális kultúra: az 

antik-görög művészet 

néhány alkotása; 

illusztrációk és 

irodalmi művek 

párhuzamai 

Földrajz: topológiai 

tájékozódás. 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: az ókori 

történelem. 

Mitológiai történetek és hősök 

különféle feldolgozásokban 

  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

antikvitás, mítosz, mitológia, eposz, eposzi konvenciók, kaland, utazás mint 

cselekményszervező elv 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Világirodalom - Biblia 

Órakeret 

2 óra  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Témazáró dolgozat Számonkérés  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Világirodalom – az európai irodalom a 4-15. században 

(középkor) 

Órakeret 

1 óra  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Témazáró dolgozat Számonkérés  
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Világirodalom – késő reneszánsz, barokk, klasszicizmus 

(16-17. század) 

Órakeret 

2 óra  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Témazáró dolgozat Számonkérés  

 

10. évfolyam – magyar irodalom 

Heti tanóra 10%-ának tartalma (7 óra) 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Színház- és drámatörténet – a francia klasszicista színház 

(17. század) 

Órakeret 

1 óra  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Különböző korszakok színháza és 

a színjátszás 

Színháztörténeti áttekintés a 

témakör végén; ismeretek 

rendszerezése 

Vizuális kultúra; 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: görög és 

római 

színházépítészet. 

Dráma és tánc: 

színházművészet, 

színháztörténet 

Vizuális kultúra; 

Ének-zene; 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret: 

illusztrációk, zenei és 

filmes feldolgozások 

Shakespeare-

művekből. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Színház, esztétikai minőség, tragikum, komikum, tragédia, komédia, 

dialógus, akció, dikció, alapszituáció, konfliktus, drámai szerkezet, kar, 

katarzis; felvonás, jelenet, díszlet, jelmez, szerzői utasítás, hármas egység, 

mértéktartás, helyzetkomikum, jellemkomikum, nyelvi komikum, 

jellemtípus, bizalmas, rezonőr. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Magyar irodalom a 18. században – portrék: Csokonai 

Vitéz Mihály, Berzsenyi Dániel 

Órakeret 

2 óra  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Esszé a két költő műveiből Számonkérés a témakör 

(Berzsenyi) végén 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Magyar irodalom a 19. század első felében – portrék: 

Kölcsey Ferenc, Vörösmarty Mihály 

Órakeret 

2 óra  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Esszé Számonkérés a témakörök végén  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Életmű – Petőfi Sándor 

Órakeret 

2 óra  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Esszé Számonkérés a témakör végén  

 

 

Óraszámok bontása évfolyamonként, témakörönként – magyar nyelv 

Témakör 
Összes 

kötelező 

Összes 

szabad 

9. 

évfolyam 

kötelező 

9. 

évfolyam 

szabad 

10. 

évfolyam 

kötelező 

10. 

évfolyam 

szabad 

8. Kommunikáció, 

tömegkommunikáció 

12 óra 1 12 1   

9. Nyelvi szintek, 

a nyelv grammatikai 

jellemzői 

20 óra 3 20 3   

10. Szövegértés, 

szövegalkotás 

13 óra 1 13 1   

11. Helyesírási 

ismeretek 

12 óra 1 12 1   

12. A szöveg 22 óra 2   22 2 

13. Stilisztikai 

alapismeretek 

10 óra 2   10 2 

14. Jelentéstan 8 óra 1 8 1   

Összesen 97 óra 11 65 7 32 4 

 

 

 

 

 

9. évfolyam – magyar nyelv 
Heti tanóra 10%-ának tartalma (7 óra) 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Kommunikáció, tömegkommunikáció 

Órakeret  

1 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 
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Témazáró dolgozat 
Számonkérés a témakör végén  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Nyelvi szintek, a nyelv grammatikai jellemzői 

Órakeret  

1 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Hangtan, morfémák, szavak, 

szintagmák 

Rendszerezés, gyakorlás az 

altémák (hangtan, morfémák, 

szavak, szintagmák ) végén 

Idegen nyelvek: a 

tanult idegen nyelv 

hangtana, alaktani 

szerkezete, 

szóalkotási módjai, 

mondatszerkezete. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Hang, fonéma, hangtörvény, szóelem (morféma): szabad és kötött morféma, 

szótő, képző, jel, rag.  

Szófaj: alapszófaj, viszonyszó, mondatszó. 

Szószerkezet (szintagma): alárendelő, mellérendelő szintagma. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Nyelvi szintek, a nyelv grammatikai jellemzői 

Órakeret  

1 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Mondatrészek, mondatok 

Rendszerezés, gyakorlás az 

altémák (mondatrészek, 

mondatok) végén 

Idegen nyelvek: a 

tanult idegen nyelv 

hangtana, alaktani 

szerkezete, 

szóalkotási módjai, 

mondatszerkezete. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Mondatrész: alany, állítmány, tárgy, határozó, jelző. Vonzat. 

Mondat, a mondat szerkesztettsége, mondatfajta; egyszerű mondat, összetett 

mondat. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Nyelvi szintek, a nyelv grammatikai jellemzői 

Órakeret  

1 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Témazáró dolgozat 
Számonkérés a témakör végén  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Szövegértés, szövegalkotás 

Órakeret  

1 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 
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Különböző magánjellegű és 

hivatalos szövegek szerkezetének, 

jellemzőinek megismerése, 

hivatalos szövegek alkotásának 

képessége. 

A témakörben tanultak 

rendszerezése, ismétlése 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: különböző 

típusú források 

feldolgozása; 

esszéírás.  

Valamennyi tantárgy: 

vázlatírás, 

jegyzetelés. 

Informatika: 

információkezelés, 

forrásfelhasználás, 

hivatkozás, szöveges 

adatbázis, az 

internethasználat jogi, 

etikai kérdései. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Hivatalos levél, kérvény, önéletrajz, motivációs levél, meghatalmazás, 

elismervény. Esszé, értekezés, tanulmány. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Helyesírási ismeretek 

Órakeret  

1 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Témazáró dolgozat Számonkérés  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Jelentéstan 

Órakeret  

1 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Témazáró dolgozat Számonkérés a témakör végén  

 

 

10. évfolyam – magyar nyelv 
Heti tanóra 10%-ának tartalma (4 óra) 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A szöveg 

Órakeret  

1 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

A szöveg fogalma, a szöveg 

szerkezete, szövegtípusok, 

szövegek összefüggése 
A tanultak rendszerezése, ismétlés 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: a 
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forrásszövegek 

típusai. 

Idegen nyelvek: az 

idegen nyelvi 

szöveg/ek 

kultúrafüggő 

felépítése. 

Biológia-

egészségtan; Fizika; 

Kémia; Földrajz: a 

természettudományos 

ismeretterjesztő, 

illetve szakszövegek 

témahálózata, 

szókincse, felépítése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Szöveg, szövegösszefüggés, beszédhelyzet. 

Szövegmondat, bekezdés, tömb, szakasz. 

Szövegkohézió  

Szövegpragmatika 

Nyelvtani (szintaktikai) tényező (kötőszó, névmás, névelő, határozószó, 

előre- és visszautalás, deixis, egyeztetés) 

Szövegtípus 

Szövegműfaj 

Szövegfonetika 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A szöveg 

Órakeret  

1 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Témazáró dolgozat Számonkérés a témakör végén  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Stilisztikai alapismeretek 

Órakeret  

1 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Stílusárnyalatok, stílusrétegek, 

stílusgyakorlatok, 

szövegtranszformációk, 

stíluselemek, stíluseszközök 

szerepe; a metafora funkciója  

A tanultak rendszerezése, ismétlés 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: különböző 

forrásszövegek 

stílusjellemzői. 

Idegen nyelvek: 

beszélt nyelvi 

stílusregiszterek. 

Kulcsfogalmak/ 
Stílusérték (alkalmi és állandó), stílusréteg (társalgási, tudományos, 
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fogalmak 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). 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Stilisztikai alapismeretek 

Órakeret  

1 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Témazáró dolgozat Számonkérés a témakör végén  

 

Magyar nyelv és irodalom 11-12. 

Választott kerettanterv: 

Kerettanterv a gimnáziumok 9-12. évfolyama számára (3. melléklet) 

Kerettantervi óraszámok témakörönként – magyar irodalom 

Tematikai egység Órakeret 

1. Világirodalom 26 óra 

2. Színház- és drámatörténet 20 óra 

3. Portrék 44 óra 

4. Látásmódok 29 óra 

5. Életművek 50 óra 

6. Magyar irodalom – a Nyugat és első nemzedéke 7 óra 

7. Regionális kultúra 2 óra 

8. Az irodalom határterületei 4 óra 

Kötelező összesen: 182 óra 

 

Kerettantervi óraszámok témakörönként – magyar nyelv 

Tematikai egység Órakeret 

1. Kommunikáció 4 óra 

2. Retorika 12 óra 

3. Szövegalkotás 7 óra 

4. Általános nyelvészeti ismeretek 4 óra 

5. Pragmatikai ismeretek 7 óra 

6. Nyelv és társadalom 9 óra 

7. Nyelvtörténet 8 óra 

8. Ismeretek a nyelvről 9 óra 

Kötelező összesen: 60 óra 
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A helyi tanterv óraszámai évfolyamonként 

Évfolyam Heti óraszám Éves óraszám 
Kötött 

tartalom 

Szabadon 

felhasználható 

11. 
4 óra (3 

irod.+1 nyelv) 
144 óra (108+36) 

129 óra 

(97+32) 
11+4 

12. 
4 óra (3 

irod.+1 nyelv) 
124 óra (93+31) 

112 óra 

(85+28) 
8+3 

 

Óraszámok bontása évfolyamonként, témakörönként – magyar irodalom 

Témakör 
Összes 

kötelező 

Összes 

szabad 

11. 

évfolyam 

kötelező 

11. 

évfolyam 

szabad 

12. 

évfolyam 

kötelező 

12. 

évfolyam 

szabad 

73. Életmű – Arany János 10 2 10 2   

74. Színház– és 

drámatörténet – Madách 

Imre: Az ember tragédiája 

6  6    

75. Világirodalom – az 

európai epika és líra a 

romantika után (19. sz. 

második fele) 

12  12    

76. Színház- és 

drámatörténet – az európai 

dráma és színház a 19. sz. 

második felében 

8  8    

77. Magyar irodalom a 19. 

század második felében – 

portré: Mikszáth Kálmán 

10 2 10 2   

78. Magyar irodalom – a 

Nyugat és első nemzedéke 

7  7    

79. Életmű – Ady Endre 10 2 10 2   

80. Portré – Móricz 

Zsigmond 

6  6    

81. Életmű – Kosztolányi 

Dezső 

10 4 10 4   

82. Látásmódok: Karinthy 

Frigyes, Krúdy Gyula 

8 1 8 1   

83. Életmű – Babits 

Mihály 

10  10    

84. Világirodalom – 

avantgárd irányzatok; a 

magyar avantgárd 

6 1   6 1 

85. Életmű – József Attila 10 2   10 2 

86. Világirodalom – epikai 

és lírai törekvések a 20. 

században és a kortárs 

irodalomban 

8    8  
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87. Színház- és 

drámatörténet – a 20. 

századi és a kortárs 

drámairodalom néhány 

törekvése 

6    6  

88. Portré – Radnóti 

Miklós 

4 2   4 2 

89. Portrék – Szabó 

Lőrinc, Márai Sándor, 

Pilinszky János, Weöres 

Sándor, Ottlik Géza 

15    15  

90. Látásmódok – Illyés 

Gyula, Németh László, 

Örkény István, Nagy László 

12    12  

91. Művelődéstörténeti, 

irodalomtörténeti 

tájékozódás – Portrék, 

látásmódok a 20. század 

magyar irodalmából 

(választható szerzők, művek) 

8    8  

92. Portrék, látásmódok a 

kortárs irodalomból 

(választható szerzők, művek) 

10    10  

93. Regionális kultúra 2    2  

94. Az irodalom 

határterületei 

4    4  

Év végi összefoglalás  3    3 

Összesen 182 19 97 11 85 8 

 

 

 

11. évfolyam  - magyar irodalom 

Heti tanóra 10%-ának tartalma (11 óra) 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Életmű – Arany János 

Órakeret  

2 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Esszé Számonkérés a témakör végén  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Magyar irodalom a 19. század második felében – portré: 

Mikszáth Kálmán 

Órakeret  

2 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Mikszáth Beszterce ostroma című 

regénye 
Az irodalom filmen: A Beszterce 

ostroma című film megtekintése 

Etika: Mikszáth 

műveiben felvetett 
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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. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Életmű – Ady Endre 

Órakeret  

2 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Esszé Számonkérés a témakör végén  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Látásmódok: Karinthy Frigyes, Krúdy Gyula 

Órakeret  

1 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Témazáró dolgozat Számonkérés  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Életmű – Kosztolányi Dezső 

Órakeret  

2 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Kosztolányi Édes Anna című 

regénye 

Az irodalom filmen: az Édes 

Anna című film megtekintése 

Etika; Filozófia: 

filozófiai, lélektani 

irányzatok, pl. a 

freudizmus és hatása. 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: 

urbanizáció, 

kulturális élet, sajtó. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Életmű – Kosztolányi Dezső 

Órakeret  

2 óra 
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Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Esszé Számonkérés a témakör végén  

 

 

12. évfolyam – magyar irodalom 

Heti tanóra 10%-ának tartalma (8 óra) 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Világirodalom – avantgárd irányzatok; a magyar 

avantgárd 

Órakeret  

1 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Avantgárd irányzatok 

Kitekintés – az avantgárd más 

művészeti ágakban (pl. festészet) 

Beszélgetés a művészeti 

alkotásokról 

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  

2 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Esszé Számonkérés a témakör végén  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Portré – Radnóti Miklós 

Órakeret  

2 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Esszé Számonkérés a témakör végén  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Év végi ismétlés, rendszerezés – 12. évfolyam 

Órakeret  

3 óra 
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Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Az évfolyamon tanult témakörök Ismétlés, rendszerezés  

 Érettségi vizsgára való felkészülés  

 

Óraszámok bontása évfolyamonként, témakörönként – magyar nyelv 

Témakör 
Összes 

kötelező 

Összes 

szabad 

11. 

évfolyam 

kötelező 

11. 

évfolyam 

szabad 

12. 

évfolyam 

kötelező 

12. 

évfolyam 

szabad 

95. Kommunikáció 4 óra  4    

96. Retorika 12 óra 2 12 2   

97. Általános 

nyelvészeti ismeretek 

4 óra  4    

98. Pragmatikai 

ismeretek 

7 óra 1 7 1   

99. Szövegalkotás 7 óra 1 5 1 2  

100. Nyelv és 

társadalom 

9 óra 1   9 1 

101. Nyelvtörténet 8 óra 1   8 1 

102. Ismeretek a 

nyelvről 

9 óra 1   9 1 

Összesen 60 óra 7 32 4 28 3 

 

11. évfolyam – magyar nyelv 
Heti tanóra 10%-ának tartalma (4 óra) 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Retorika 

Órakeret  

2 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

A szónoki beszéd felépítése, az 

érvelés; Milyen a jó szónok? 
Szabadon választott témában egy 

beszéd elkészítése és előadása 

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 
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eszközei. 

 
Önálló szóbeli megnyilvánulás 

felkészülés után 

 

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 
Pragmatikai ismeretek 

Órakeret  

1 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Témazáró dolgozat 
Számonkérés a témakör végén  

  

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Szövegalkotás 

Órakeret  

1 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Témazáró dolgozat Számonkérés a témakör végén  

 

 

 

12. évfolyam – magyar nyelv 
Heti tanóra 10%-ának tartalma (3 óra) 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Nyelv és társadalom 

Órakeret  

1 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Témazáró dolgozat 
Számonkérés a témakör végén  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Nyelvtörténet 

Órakeret  

1 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Témazáró dolgozat 
Számonkérés a témakör végén  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Ismeretek a nyelvről 

Órakeret  

1 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
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pontok 

Témazáró dolgozat Számonkérés  

 

 

Angol, mint első idegen nyelv 9. 

Választott kerettanterv: 

Kerettanterv a gimnáziumok 9-12. évfolyama számára (3. MELLÉKLET) 

A helyi tanterv óraszámai évfolyamonként 

 

Évfolyam Heti óraszám Éves óraszám 
Kötött 

tartalom 

Szabadon 

felhasználható 

9. 3 108óra 97 óra 11 

Óraszámok bontása évfolyamonként, témakörönként 

Óraszám Téma (témakör) Nyelvtan Fejlesztendő terület Kapcsolódási 

pontok 

1-8 A tanuló 

személye 

(személyes 

vonatkozások, 

család) 

A ’be’ létige 

alakjai. 

Possessive 

adjectives.  

Társalgásban való 

részvétel: köszönés, 

bemutatkozás, 

dialógus 

kezdeményezése. 

A család témakör 

megbeszéléséhez 

elegendő szókincs 

kialakítása. 

Egyszerű szöveg / 

levél írása. 

Etika: 

önismeret, 

ember az 

időben, társas 

kapcsolatok 

9-17 Ételek, kedvenc 

ételek, sütés-

főzés (Életmód). 

Kérdés feltevése, 

tagadás, rövid 

válaszok. 

Birtokos ’s. 

Megszámolható / 

megszámolhatatlan. 

„Do you like…? / 

Would you 

like…?” 

Társalgásban való 

részvétel fordulatok 

ismétlését vagy 

magyarázatot kérve. 

Udvarias kérés. 

Udvarias kérdés. 

Egyszerű utasítások 

adása, követése. 

Az adott helyzetben 

fontos információk 

megértése 

kismértékben 

szerkesztett 

szövegekben. 

Biológia-

egészségtan: 

egészséges 

életmód 

18-27 Napirend 

(Életmód) 

Az egyszerű jelen 

idő (Present Simple 

Time) 

Egyszerű, tényszerű 

információ közlése. 

Rövid, begyakorolt 

megnyilatkozás 

ismerős témáról. 

Egyszerűbb 

cselekvéssor leírása 

rövid összefüggő 

szövegben. 

Biológia-

egészségtan: 

egészséges 

életmód Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va



 211 

28-36 Foglalkozások 

(A munka 

világa). 

Az egyszerű jelen 

idő (Present Simple 

Tense). 

Az egyszerű, 

mindennapi 

társalgásban 

elhangzó 

álláspontok 

lényegének 

megértése. 

Az adott helyzetben 

fontos általános 

információk 

megértése világos 

tartalmú és 

szerkezetű, 

hétköznapi nyelven 

írott szövegekben. 

Szakmai 

tárgyak. 

37-45 Az otthon, a 

lakóhely és 

környéke (a 

lakószoba, a 

lakás, a ház 

bemutatása), 

(témakör: 

Környezetünk). 

 

Van, vannak (There 

is, There are). 

Prepositions of 

place. 

Some / any. 

This / that / these / 

those. 

Körülírás. 

Lényegre 

koncentráló leírás 

készítése. 

Hangzó szövegben 

leírás megértése. 

 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek; hon- 

és népismeret: 

lakóhely 

46-54 Önéletrajz, rövid 

interjú (a munka 

világa). 

Egyszerű múlt idő 

(Simple Past 

Tense). 

Rendhagyó igék 

(irregular verbs). 

Can / can’t. 

Rövid interjúk 

megértése, abban 

való részvétel. 

Történetek követése 

– hallott és olvasott 

szöveg alapján. 

Történet elmesélése 

– egyszerű 

élménybeszámoló. 

Szakmai 

tárgyak. 

55-63 A városi és a 

vidéki élet 

összehasonlítása 

(Környezetünk). 

Fokozás (közép- és 

felsőfok). 

Have got versus 

have. 

 

Útbaigazítás 

követése, 

mindennapi 

problémák 

felvetése: hova 

menjek. 

Útbaigazítás 

nyújtása.  

Az adott helyzetben 

fontos általános 

vagy 

részinformációk 

megértése. 

Egyszerű, tagolt 

írásmű létrehozása: 

bevezetés, kifejtés, 

lezárás. 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek; hon- 

és népismeret: 

az én falum, az 

én városom 
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64-72 Öltözködés, 

divat (Ember és 

társadalom). 

Folyamatos jelen 

idő (Present 

Continuous). 

Whose. 

Szövegértési 

stratégiák 

alkalmazása: 

visszakérdezés. 

Mindennapi 

problémák 

felvetése: melyiket 

válasszam. 

Tájékoztató szöveg 

(prospektus) 

megértése. 

Kötőszavak az angol 

nyelvben. 

 

73-82 Időjárás, éghajlat 

(Környezetünk). 

„going to”  

Infinitive of 

purpose. 

Időjárás jelentés 

megértése hangzó 

szöveg alapján 

(rádió- illetve, 

tévéfelvétel). 

A beszélgetésben 

elhangzottak 

összefoglalása, a 

lényeg kiemelése. 

Az adott helyzetben 

fontos általános 

vagy 

részinformációk 

megértése 

autentikus, 

hétköznapi nyelven 

írott szövegekben. 

Egyszerű szöveg 

írása röviden, 

különálló elemek 

lineáris 

összekapcsolásával 

(képeslap). 

Földrajz: az 

időjárás 

tényezői 

83-90 Nyaralás itthon, 

illetve külföldön 

(Utazás, 

turizmus) 

Befejezett jelen idő 

(Present Perfect 

Tense) 

Never / ever / yet / 

just 

A befejezett jelen 

idő és az egyszerű 

múlt idő 

kapcsolata. 

Szövegértési 

stratégiák 

alkalmazása: a 

várható vagy 

megjósolt 

információk 

keresése.  

Érzelmek egyszerű 

kifejezés (tetszés, 

nemtetszés) 

Úti előkészületek. 

Feliratok, menetrend 

megértése. 

Beszámoló írása 

Földrajz: a 

kulturális élet 

földrajzi 

alapjai, 

nyelvek és 

vallások, egyes 

meghatározó 

jellegű 

országok 

turisztikai 

jellemzői 

Fen
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élményekről, 

eseményekről 

(utazás). 

91-97 Tematikus 

ismétlés. 

Az eddig tanultak 

ismétlése, 

gyakorlás. 

Az eddig tanultak 

ismétlése, 

gyakorlás. 

 

 

 

9. évfolyam 

Heti tanóra 10 %-ának tartalma (11 óra) 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Ételek, sütés-főzés 

Órakeret  

5 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

 
Projekt munka, egy egyszerű étel elkészítése, 

videofelvétel készítése, annak kielemzése 

Biológia-egészségtan: 

egészséges életmód 

Kulcsfogalmak/ fogalmak Recipe, ingredients, instructions 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Öltözködés, divat 

Órakeret  

6 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

 
Projekt munka, egy divatbemutató 

megszervezése, videofelvétel készítése, annak 

kielemzése 

Életvitel, technika, 

háztartástan 

Kulcsfogalmak/ fogalmak Fashion show, designer clothes 
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Angol, mint első idegen nyelv 10. 

Választott kerettanterv: 

Kerettanterv a gimnáziumok 9-12. évfolyama számára (3. MELLÉKLET) 

A helyi tanterv óraszámai évfolyamonként 

 

Évfolyam Heti óraszám Éves óraszám 
Kötött 

tartalom 

Szabadon 

felhasználható 

10. 3 108 óra 97 óra 11 

 

Óraszámok bontása évfolyamonként, témakörönként 

Óraszá

m 

Téma (témakör) Nyelvtan Fejlesztendő terület Kapcsolódási 

pontok 

1-3 Tematikus 

ismétlés. 

Év eleji 

ismétlés. 

Év eleji ismétlés. 

A felhasználóbarát 

online és hagyományos 

szótárak használata. 

 

4-11 Emberek külső 

és belső 

jellemzése, 

baráti kör 

(Ember és 

társadalom) 

Tenses: 

Present, Past 

and Future. 

Az egyszerű, 

mindennapi 

társalgásban elhangzó 

álláspontok lényegének 

megértése. 

Érdeklődési körhöz 

kapcsolódó 

beszélgetésben való 

részvétel, 

információcsere, 

véleménycsere. 

Rövid, begyakorolt 

megnyilatkozás 

ismerős témáról. 

Köznyelven írt 

magánlevél megértése. 

Személyes információt 

kifejező üzenetek írása. 

Etika: társas 

kapcsolatok 

12-19 
Egyén és család 

nálunk és a 

célországokban 

(Személyes 

vonatkozások, 

család) 

Egyszerű jelen 

idő (Present 

Simple Tense) 

és folyamatos 

jelen idő 

(Present 

Continuous 

Tense). 

Have / have 

got 

Az ismerős témájú, 

egyszerűen és 

világosan 

megfogalmazott, rövid 

köznyelvi stílusú 

beszéd főbb pontjainak 

megértése. 

Egyszerű, tényszerű 

információ 

megszerzése és 

továbbadása. 

Tényszerű információk 

összefoglalása e-

mailben. 

A mondanivaló 

közvetítése egyéb 

Etika: önismeret, 

ember az időben, 

családi élet. 
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vizuális eszközökke 

(emotikonok, internetes 

rövidítések). 

20-27 
Állásinterjú (A 

munka világa) 

Egyszerű múlt 

idő (Past 

Simple Tense) 

és folyamatos 

múlt idő (Past 

Continuous 

Tense). 

Előre elkészített 

kérdőív alapján 

strukturált interjú 

készítése. 

A hangzó szövegben a 

magyarázatot és a 

következményt jelző 

szavak felismerése. 

A begyakorolt nyelvi 

eszközök megbízható 

használata 

(szófordulatok, 

modoros kifejezések). 

Újságcikkek (pl. 

álláshirdetés) 

megértése. 

Életrajz írása. 

Szakmai tárgyak. 

28-35 Étkezési 

szokások a 

családban. 

(Életmód) 

 

Much / many 

Some / any 

A few / a little 

/ few / little 

Some-, any- 

Névelők 

(articles) 

Az elemi szókincs 

viszonylag magabiztos 

és általában helyes 

alkalmazása, 

elmélyítése. 

Tájékoztató szöveg 

(prospektus) 

megértése. 

Egyszerűbb 

cselekvéssor leírása 

összefüggő szövegben. 

Biológia-

egészségtan: 

testrészek, 

egészséges 

életmód. 

36-43 
Személyes 

tervek 

(Személyes 

vonatkozások, 

család). 

Vonzatok – 

verb patterns. 

Jövő idő 

kifejezése a 

„going to” 

szerkezet, a 

folyamatos 

jelen idő 

(Present 

Continuous 

Tense) és a 

„will” 

segítségével. 

A hangzó szövegben az 

okot vagy ellentétet 

előrejelző szavak 

felismerése. 

Érzelmek egyszerű 

kifejezése és reagálás 

mások érzelmeire 

(meglepetés, 

boldogság, 

szomorúság). 

Tervek és cselekedetek 

rövid és egyszerű 

magyarázata. 

Célnyelvű 

dalszövegek. 

Célnyelvű dalok. 

Kreatív, önkifejező 

műfajokkal való 

kísérletezés (vers, 

Etika: önismeret, 

ember az időben - 

gyermekkor, 

ifjúság, felnőttkor 

öregkor. 

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va



 216 

rapszöveg, rigmus, 

dalszöveg) 

44-52 
A lakóhely 

nevezetességei, 

szolgáltatások, 

szórakozási 

lehetőségek 

(Környezetünk). 

A „What… 

like?” 

szerkezet. 

Fokozás 

(comparaitve 

and 

superlative 

adjectives). 

Összehasonlítá

s („as…as” 

szerkezet, 

„then”) 

Telefonbeszélgetésekb

en elhangzó alapvető 

információk megértése. 

Leírás (lakóhely 

részletes leírása, 

látnivalók) megértése 

hangzó szöveg alapján. 

Tájékoztató szövegek 

(útleírások, 

prospektusok, 

hirdetések) megértése. 

Lényegre koncentráló 

leírás készítése. 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek; hon- és 

népismeret: 

lakóhely és 

környék 

hagyományai, az 

én falum, az én 

városom. 

Biológia-

egészségtan: 

élőhely, 

életközösség. 

Földrajz: 

településtípusok 

53-60 
A 

foglalkozásokho

z szükséges 

kompetenciák, 

rutinok, 

kötelességek (A 

munka világa). 

A befejezett 

múlt (Present 

Perfect Tense) 

és az egyszerű 

múlt idő (Past 

Simple Tense) 

kapcsolata. 

For / since. 

Az egyszerű, 

mindennapi 

társalgásban elhangzó 

álláspontok lényegének 

megértése. 

Érzelmek egyszerű 

kifejezése és reagálás 

mások érzelmeire 

(érdeklődés, 

közömbösség). 

Vélemény kifejezése. 

Érzések, kérések és 

vágyak kifejezésének 

megértése a 

köznyelven írt 

szövegekben.  

Érzések, gondolatok és 

reakciók rövid leírása; 

rövid vélemény írása 

indoklással. 

 

Szakmai tárgyak. 

61-68 
Gyakori 

betegségek, 

sérülések, 

baleset 

(Életmód). 

Have to / don’t 

have to. 

Should / 

should not. 

Must / must 

not. 

Szövegértési stratégiák 

alkalmazása 

(ismeretlen szavak 

kikövetkeztetése a 

szövegösszefüggésből). 

Felkészülésen alapuló 

interjú (az orvosnál). 

Írásos minták követése 

és aktuális tartalmakkal 

való megtöltése (e-mail 

és baráti levél). 

Biológia-

egészségtan: 

testrészek, 

egészséges 

életmód, a 

betegségek 

ismérvei, 

betegségmegelőzé

s. 

Testnevelés és 

sport: a rendszeres 

Fen
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Egyszerű cselekvéssort 

tartalmazó instrukciók. 

testedzés hatása a 

szervezetre. 

69-76 
A közlekedés 

eszközei, 

lehetőségei, a 

tömegközlekedé

s, a kerékpáros 

közlekedés 

(Utazás, 

turizmus). 

Time clauses. 

1-es típusú 

feltételes 

mondatok 

(First 

conditional). 

Részletes, összetett 

útbaigazítás követése. 

Úti előkészületek és 

utazás során felmerülő 

feladatok megoldása 

(pl közlekedési 

információk 

beszerzése). 

Előadás segédanyagok 

alapján. 

Beszámoló írása 

élményekről, 

eseményekről (utazás). 

 

77-84 
A technikai 

eszközök 

szerepe a 

mindennapi 

életben 

(Tudomány és 

technika). 

A passzív 

szerkezet 

(Passive). 

Közlemények. 

Hírek a televízióban és 

a rádióban. 

film cselekményének 

vázlatos 

összefoglalása. 

Az autentikus szövegek 

jellegéből fakadó 

ismeretlen fordulatok 

kezelése a szövegben. 

Véleményt kifejező 

üzenet, komment írása 

(blog). 

 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek; fizika: 

tudománytörténeti 

jelentőségű 

felfedezések, 

találmányok. 

Informatika: 

számítógépen 

keresztül való 

kapcsolattartás, 

információ 

keresése, az 

informatikai 

eszközöket 

alkalmazó média 

megismerése. 

85-90 
Konfliktusok és 

kezelésük 

(Ember és 

társadalom). 

 

2-es típusú 

feltételes 

mondatok 

(Second 

Conditional) 

Might. 

Összefoglalás, 

visszakérdezés. 

Történetek követése, 

véleménynyilvánítás és 

érdeklődés további 

részletekről. 

Internetes fórumok 

hozzászólásai. 

Rövid olvasott vagy 

hallott szöveg 

átfogalmazása, 

összefoglalása, jegyzet 

készítése. 

Etika: társas 

kapcsolatok, 

előítélet, 

tolerancia, 

bizalom, 

együttérzés 

91-95 
A tanuló 

életének fontos 

állomásai 

(Személyes 

A folyamatos 

befejezett 

jelen idő 

(Present 

Az ismerős témájú, 

egyszerűen és 

világosan 

megfogalmazott, rövid 

Etika: önismeret, 

ember az időben - 

gyermekkor, 

ifjúság, felnőttkor 
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vonatkozások, 

család). 

Perfect 

Continuous). 

A folyamatos 

befejezett 

jelen idő 

(Present 

Perfect 

Continuous) és 

a befejezett 

jelen idő 

(Present 

Perfect 

Simple) 

kapcsolata. 

köznyelvi stílusú 

előadás főbb 

pontjainak megértése. 

Mindennapi problémák 

felvetése, megvitatása. 

Részvétel előre 

elkészített, ismerős 

témájú csoportos 

előadásban. 

Beszámolók. 

Formanyomtatvány, 

kérdőív kitöltése. 

 

öregkor, családi 

élet. 

96-97 
Tematikus 

ismétlés. 

Az eddig 

tanultak 

ismétlése, 

gyakorlás. 

Az eddig tanultak 

ismétlése, gyakorlás. 

 

 

10. évfolyam 

Heti tanóra 10 %-ának tartalma (11 óra) 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Lakóhely nevezetességei 

Órakeret  

6 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

 
Debrecen nevezetességeinek bemutatása kinn a 

helyszínen, videofelvétel készítése, annak 

kielemzése 

Történelem: híres 

személyek, épületek 

Kulcsfogalmak/ fogalmak Historical building, sight-seeing, famous for… 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Gyakori betegségek, sérülések, baleset 

Órakeret 

5 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

 
Szituációs gyakorlatok: orvosnál, a kórházban, 

videofelvétel készítése és kielemzése 

Biológia: egészséges 

életmód 

Kulcsfogalmak/ fogalmak GP, patient, illness, medicine, prescribe 
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Angol, mint első idegen nyelv 11. 

Választott kerettanterv: 

Kerettanterv a gimnáziumok 9-12. évfolyama számára (3. MELLÉKLET) 

A helyi tanterv óraszámai évfolyamonként 

 

Évfolyam Heti óraszám Éves óraszám 
Kötött 

tartalom 

Szabadon 

felhasználható 

11. 3 108 97 11 

 

Óraszámok bontása évfolyamonként, témakörönként 

Óraszám Téma (témakör) Nyelvtan Fejlesztendő terület Kapcsolódási 

pontok 

1-3 Tematikus 

ismétlés. 

Év eleji 

ismétlés. 

Év eleji ismétlés.  

4-10 
Az 

infokommunikáció 

szerepe a 

mindennapokban 

(Szabadidő, 

művelődés, 

szórakozás). 

Az internet 

szerepe 

(Tudomány és 

technika). 

Auxiliaries 

(„do, be, 

have”). 

Rövid 

válaszok. 

Egyszerű műszaki 

információk 

megértése. 

Részvétel a 

szóbeliség jegyeit 

viselő digitális 

kommunikációban: 

fórum, chat, Skype. 

Hagyományos és 

elektronikus levelek 

megértése. 

Hagyományos és 

elektronikus levelek 

írása. 

Informatika: e-

könyvek, 

médiatudatosság, 

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 

11-19 
Szabadidős 

elfoglaltságok, 

Egyszerű jelen 

idő (Present 

Simple Tense). 

Instrukciók 

megértése. 

Instrukciók adása. 

Testnevelés és 

sport: táncok, 

sportágak jellemzői 
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hobbik 

(Szabadidő, 

művelődés, 

szórakozás). 

Cselekvést és 

állapotot 

kifejező igék 

(action and 

state verbs). 

Passzív 

szerkezetek az 

egyszerű jelen 

időben. 

Az információk 

ellenőrzése, 

megerősítése. 

Riportok megértése. 

Riportkészítés. 

 

20-39 
Színház, mozi, 

koncert, kiállítás 

(Szabadidő, 

művelődés, 

szórakozás). 

Múlt idő: 

egyszerű múlt 

idő (Past 

Simple Tense), 

folyamatos 

múlt idő (Past 

Continuous 

Tense), a 

régmúlt (Past 

Perfect). 

Passzív 

szerkezetek a 

múlt időben. 

Hangzó szöveg: 

dalok és videók 

megértése, tartalmuk 

összegzése. 

Programegyeztetés. 

Valóságos vagy 

elképzelt események 

részleteinek egyszerű 

bemutatása. 

Lényegre koncentráló 

leírás készítése. 

Gondolatok, 

vélemény kifejezése 

kulturális témákkal 

kapcsolatban (zene, 

film). 

Magyar nyelv és 

irodalom: rövid 

epikai, lírai, drámai 

művek olvasása 

30-37 
Saját iskola 

bemutatása: 

tantárgyak, szakmai 

tárgyak, órarend, 

nyelvtanulás, a 

nyelvtudás szerepe 

(Az iskola). 

Modálisok 

(„can, have to, 

allowed to, 

must, must not, 

should”) 

Az egyszerű, 

mindennapi 

társalgásban elhangzó 

álláspontok 

lényegének 

megértése. 

Ismerős témáról 

beszélgetés 

kezdeményezése, 

fenntartása. 

A mondat megértett 

részei és a 

szövegösszefüggés 

alapján az ismeretlen 

szavak jelentésének 

kikövetkeztetése. 

Hagyományos és 

elektronikus 

nyomtatvány, kérdőív 

kitöltése. 

A formális levél. 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek; 

társadalmi, 

állampolgári 

ismeretek: a tudás 

fogalmának 

átalakulása 

Informatika: 

digitális 

tudásbázisok. 

38-44 
Időjárás, éghajlat; 

Növények és 

állatok a 

környezetünkben 

A jövő idő 

kifejezésének 

módjai („will”, 

„going to”, 

Az ismerős témákról 

szóló rádiós és 

televíziós 

hírműsorok, egyszerű 

Földrajz: az 

időjárás tényezői. 

Biológia-

egészségtan: 
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(Környezetünk). folyamatos 

jelen idő 

(Present 

Continuous 

Tense)). 

nyelvezetű 

hangfelvételek 

lényegének 

megértése. 

Választási 

lehetőségek 

összevetése. 

Az adott feladat 

megoldásához 

szükséges 

információk 

kiszűrése hosszabb 

szövegekből is. 

Lényegre koncentráló 

leírás készítése, 

élőhely, 

életközösség, 

védett természeti 

érték, változatos 

élővilág 

45-51 
Étkezés iskolai 

menzán, 

éttermekben, 

gyorséttermekben 

(Életmód). 

Anglicizmusok. Szolgáltatásokkal 

kapcsolatos helyzetek 

kezelése (étterem). 

Az idegen nyelvi 

normának megfelelő, 

az anyanyelvi 

hatások 

kiküszöbölésére 

törekvő 

nyelvhasználat 

ismerős 

kontextusokban. 

Menü. 

Ételrendelés. 

Érvelés írása. 

Biológia-

egészségtan: 

egészséges 

életmód, 

biotermékek. 

 

52-59 
Diákmunka, nyári 

munkavállalás (A 

munka világa). 

Többszavas 

kifejezések. 

Telefonos 

beszélgetések 

megértése. 

Az idegen nyelvi 

normának megfelelő, 

az anyanyelvi 

hatások 

kiküszöbölésére 

törekvő 

nyelvhasználat 

ismerős 

kontextusokban. 

Hirdetések. 

Irányított fogalmazási 

feladat kötött 

tartalmainak 

megjelenítése a 

fogalmazásban. 

Életrajz, lényegre 

koncentráló leírás, 

Szakmai tárgyak. 
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elbeszélés készítése. 

60-66 
Személyes tervek, 

célok (Személyes 

vonatkozások, 

család). 

A feltételes 

mód; az egyes, 

a kettes és a 

zéró típusú 

feltételes mód 

(First, Second 

and Zero 

Conditionals). 

Hangzó szövegben 

várható vagy 

megjósolt 

információk keresése. 

Beszélgetésben 

elhangzottak 

összefoglalása, a 

lényeg kiemelése. 

Valóságos vagy 

elképzelt események 

részleteinek egyszerű 

bemutatása. 

Egyszerű, világos 

köznyelvet használó 

előadás fő pontjainak 

lejegyzése; saját 

ötlethez jegyzet 

készítése. 

Álmok, remények és 

ambíciók, történetek 

elmondása. 

Etika: önismeret, 

ember az időben - 

gyermekkor, 

ifjúság, felnőttkor 

öregkor. 

67-74 
Családi élet, 

családi 

kapcsolatok 

(Személyes 

vonatkozások, 

család). 

Modálisok 

(must, might, 

can’t, could). 

Az ismerős témákról 

szóló rádiós és 

televíziós 

hírműsorok, egyszerű 

nyelvezetű 

hangfelvételek 

lényegének 

megértése. 

Rövid interjúk, 

mások bevonása a 

párbeszédbe. 

A képregények. 

Egyszerű információt 

közlő/kérő 

feljegyzések/üzenetek 

írása (barátoknak). 

 

Etika: családi élet. 

75-81 
Függőségek 

(dohányzás, 

alkohol, internet, 

drog) (Életmód). 

Folyamaos 

befejezett jelen 

idő (Present 

Perfect 

Continuous 

Tense). 

Beszámolók 

megértése hangzó 

szöveg alapján. 

Társalgásban való 

részvétel: reakciók 

kifejezése. 

Tanácsadás. 

Ismeretterjesztő 

szövegek olvasása. 

Irányított fogalmazási 

feladat: tanács kérése. 

Biológia-

egészségtan: 

egészséges 

életmód. 
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Részletes utasítások 

adása, követése és 

kérése. 

82-86 
Népszerű 

tudományok, 

ismeretterjesztés 

(Tudomány és 

technika). 

Indirekt 

kérdések 

(Indirect 

Questions). 

Az „ugye” 

kérdés 

(Question 

Tags). 

Reklámok megértése 

hangzó szöveg 

alapján. 

A szövegszervezés 

eszközeinek tudatos 

használata. 

Tájékoztató 

szövegek, írott 

reklámok megértése. 

Íráskészség: 

képaláírások, poszter 

szövegek. 

Informatika: 

számítógépen 

keresztül való 

információ 

keresése. 

87-92 
Női és férfi 

szerepek, 

ismerkedés, 

házasság (Ember 

és társadalom). 

A függő beszéd 

(Reported 

Speech). 

A televíziós 

hírműsorok 

lényegének 

megértése. 

Társalgásban való 

részvétel ismerős 

témák esetén – 

időnként szavak, 

fordulatok ismétlését 

vagy magyarázatát 

kérve. 

személyes 

információt kifejező 

e-mailek, levelek 

írása. 

Etika: társas 

kapcsolatok, 

előítélet, tolerancia, 

bizalom, 

együttérzés. 

 

93-97 
Tematikus 

ismétlés. 

Az eddig 

tanultak 

ismétlése, 

gyakorlás. 

Az eddig tanultak 

ismétlése, gyakorlás. 

 

 

11. évfolyam 

Heti tanóra 10 %-ának tartalma (11 óra) 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Saját iskola bemutatása 

Órakeret 

5 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

 
Projekt munka: külföldi csoport végigvezetése 

az iskolán, videofelvétel készítése, annak 

kielemzése 

Földrajz: tájolás 

Kulcsfogalmak/ fogalmak Directions, instructions,  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Szabadidő, szórakozás 

Órakeret 

6 óra 
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Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

 
K-PAX: filmnézés angolul, majd a film 

feldolgozása kérdések alapján 

Társadalomismeret 

Kulcsfogalmak/ fogalmak  

 

 

 

Angol, mint első idegen nyelv 12. 

Választott kerettanterv: 

Kerettanterv a gimnáziumok 9-12. évfolyama számára (3. MELLÉKLET) 

A helyi tanterv óraszámai évfolyamonként 

 

Évfolyam Heti óraszám Éves óraszám 
Kötött 

tartalom 

Szabadon 

felhasználható 

12. 3+1=4 óra 93+31=124 óra 84 óra 9+31=40 

 

Óraszámok bontása évfolyamonként, témakörönként 

Óraszá

m 

Téma (témakör) Nyelvtan Fejlesztendő terület Kapcsolódási 

pontok 

1-3 Tematikus 

ismétlés. 

Év eleji 

ismétlés. 

Év eleji ismétlés.  

4-10 A technikai 

eszközök szerepe 

a mindennapi 

életben 

(Tudomány és 

technika). 

Segédigék 

(„do, be, 

have”). 

Kérdések és 

válaszok. 

Rövid 

válaszok. 

 

Az ismerős témákról 

szóló rádiós és 

televíziós 

hírműsorok, egyszerű 

nyelvezetű 

hangfelvételek 

lényegének 

megértése. 

Egyszerű műszaki 

információ 

megértése. 

Érthető, egyre 

kevesebb félreértésre 

okot adó kiejtés, 

intonáció fejlesztése. 

Használati utasítások. 

Irányított fogalmazási 

feladat: panaszlevél. 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek; fizika: 

tudománytörténeti 

jelentőségű 

felfedezések, 

találmányok 

11-17 Sportolás, 

kedvenc sport, 

iskolai sport 

(Szabadidő, 

művelődés, 

szórakozás). 

Az egyszerű 

jelen idő 

(Present 

Simple 

Tense) és a 

folyamatos 

jelen idő 

(Present 

Az ismerős témákról 

szóló rádiós és 

televíziós 

hírműsorok, egyszerű 

nyelvezetű 

hangfelvételek 

lényegének 

megértése 

Testnevelés és 

sport: táncok, népi 

játékok, sportágak 

jellemzői. 
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Continuous 

Tense) 

kapcsolata. 

A passzív 

szerkezetek 

jelen időben.  

(sportközvetítés, 

sporthírek). 

Sportágak leírása, 

játékszabályok. 

E-mail és baráti levél 

írása. 

18-24 A művészetek 

szerepe a 

mindennapokban 

(Szabadidő, 

művelődés, 

szórakozás). 

A különböző 

múlt idők 

kapcsolatai: 

egyszerű 

múlt idő 

(Simple Past 

Tense), 

folyamatos 

múlt idő (Past 

Continuous 

Tense), 

régmúlt (Past 

Perfect). 

A passzív 

szerkezetek 

múlt időben. 

Hangzó szöveg 

értése: dalok, videók. 

Könyv vagy film 

cselekményének 

vázlatos 

összefoglalása. 

Egyszerű irodalmi 

szövegek olvasása. 

Kész szövegekből 

hasznos fordulatok 

kiemelése és 

alkalmazása. 

Versek, mondókák, 

nyelvtörők. 

Műsorfüzet. 

Magyar nyelv és 

irodalom: rövid 

epikai, lírai, drámai 

művek olvasása. 

Informatika: e-

könyvek. 

Ének-zene: 

népzene, klasszikus 

zene, pop zene. 

Vizuális kultúra: 

művészi alkotások 

leírása, értelmezése. 

25-31 
Társadalmi 

szokások nálunk 

és a 

célországokban 

(Ember és 

társadalom). 

Modálisok 

(kötelezettség

, engedély). 

 

Udvarias kérések, 

kérdések kifejezése. 

Az udvariassági 

szokások ismerete és 

alkalmazása. 

Párbeszédek - EASL 

dialógusok 

megértése. 

A tanulmányokhoz, 

érdeklődési körhöz 

kapcsolódó 

beszélgetésben való 

részvétel, 

információcsere, 

álláspont kifejtése, 

rákérdezés mások 

nézeteire 

A megértés 

ellenőrzése, a 

félreérthető 

megfogalmazás 

javítása, körülírás, 

szinonimák 

használata. 

Képleírások. 

Egyszerű információt 

közlő/kérő 

feljegyzések/üzenetek 

Etika: társas 

kapcsolatok, 

előítélet, tolerancia. 
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írása. 

32-39 
Utazási 

előkészületek, 

egy utazás 

megtervezése, 

megszervezése 

(Utazás, 

turizmus). 

Jövő idő 

kifejezése az 

angol 

nyelvben 

(„going to”, 

„will”, 

folyamatos 

jelen idő 

(Present 

Continuous 

Tense)). 

Üzenetek, 

útbaigazítások 

követése. 

Úti előkészületek és 

utazás során 

felmerülő feladatok 

megoldása (pl. 

közlekedési 

információk 

beszerzése, 

szállásfoglalás, 

programegyeztetés, 

reakciók kifejezése). 

Utazások során 

felmerülő feladatok, 

például közlekedés, 

szállás intézése vagy 

ügyintézés a 

hatóságokkal külföldi 

látogatás során 

Elbeszélő szöveg 

írása.  

Leírás. 

A mondanivaló 

közvetítése egyéb 

vizuális eszközökkel 

(térkép, kép, ábra). 

Földrajz: egyes 

meghatározó jellegű 

országok turisztikai 

jellemzői 

40-48 
Az egészséges 

életmód (a helyes 

és a helytelen 

táplálkozás, a 

testmozgás 

szerepe az 

egészség 

megőrzésében, 

testápolás) 

(Életmód). 

Kérdések a 

„like” szó 

segítségével. 

Szórend. 

Szövegértési 

stratégiák 

alkalmazása: az 

ismeretlen szavak 

kikövetkeztetése a 

szövegösszefüggésbő

l. 

Szolgáltatásokkal 

kapcsolatos helyzetek 

kezelése kevésbé 

begyakorolt 

helyzetekben (a 

boltban, az 

étteremben). 

Olvasás: tájékoztató 

szövegek, utasítások. 

Irányított fogalmazási 

feladat kötött 

tartalmainak 

megjelenítése a 

fogalmazásban: az 

egészséges életmód. 

Biológia-

egészségtan: 

testrészek, 

egészséges életmód, 

a betegségek 

ismérvei, 

betegségmegelőzés, 

elsősegély. 

Testnevelés és 

sport: a rendszeres 

testedzés hatása a 

szervezetre, 

relaxáció. 
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49-56 
Pályaválasztás, 

továbbtanulás 

vagy munkába 

állás (A munka 

világa). 

Befejezett 

jelen idő 

(Present 

Perfect 

Tense). 

Passzív a 

befejezett 

jelen időben. 

Hangzó szöveg 

értése: beszámolók, 

interjúk. 

Önéletrajz írása, 

állásinterjú. 

Hirdetések olvasása, 

megértése. 

Személyes adatokat 

tartalmazó 

bemutatkozó levelek, 

e-mailek vagy 

internes profilok. 

A köznyelven írt 

szövegekben az 

érzések, kérések és 

vágyak kifejezésének 

megértése. 

 

57-64 
A pénz szerepe a 

mindennapokban 

(Gazdaság és 

pénzügyek). 

Az 1-es és a 

2-es típusú 

feltételes 

(First and 

Second 

Conditionals)

. 

Az ismerős témákról 

szóló rádiós és 

televíziós 

hírműsorok, egyszerű 

nyelvezetű 

hangfelvételek 

lényegének 

megértése. 

Mindennapi 

problémák felvetése, 

megvitatása, 

választási 

lehetőségek 

összevetése (mit 

csináljak?). 

Részvétel előre 

elkészített, ismerős 

témájú csoportos 

előadásban. 

Utasítások, hírek 

olvasása. 

Lényegre koncentráló 

leírás készítése. 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek; 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: a 

jövedelem szerepe a 

családban, kiadás, 

bevétel, 

megtakarítás 

65-71 
A tizenévesek 

világa: kapcsolat 

a kortársakkal, 

felnőttekkel 

(Ember és 

társadalom). 

Modálisok: a 

valószínűség 

kifejezése. 

Az egyszerű, 

mindennapi 

társalgásban elhangzó 

álláspontok 

lényegének 

megértése. 

Problémák felvetése, 

megvitatása, teendők 

meghatározása, 

választási 

Etika: társas 

kapcsolatok, 

előítélet, tolerancia, 

bizalom, 

együttérzés. 
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lehetőségek 

összehasonlítása. 

Ismerős témáról 

beszélgetés 

kezdeményezése, 

fenntartása, a szó 

átvétele, átadása, 

mások bevonása, a 

beszélgetés lezárása. 

Íráskészség: rövid 

jellemzések; rövid 

leírások.  

72-75 
Hasonlóságok és 

különbségek az 

emberek között, 

tolerancia 

(Ember és 

társadalom). 

A befejezett 

jelen idő 

(Present 

Perfect 

Simple) és a 

folyamatos 

befejezett 

jelen idő 

Present 

Perfect 

Continuous) 

kapcsolata. 

Személyes és 

telefonos társalgás, 

megbeszélés. 

Problémák felvetése, 

megvitatása, teendők 

meghatározása, 

választási 

lehetőségek 

összehasonlítása. 

Érzelmek kifejezése 

és reagálás mások 

érzelmeire, mint 

például reménykedés, 

csalódottság, 

aggodalom, öröm. 

Témakifejtés vizuális 

stimulus alapján. 

Véleményt kifejező 

üzenet, komment 

írása (internetes 

fórumon). 

Etika: társas 

kapcsolatok, 

előítélet, tolerancia, 

bizalom, 

együttérzés; 

fogyatékkal élők, 

szegények és 

gazdagok 

76-79 
Ünnepek, családi 

ünnepek (Ember 

és társadalom). 

Függő beszéd 

(reported 

speech): 

kijelentések, 

kérdések, 

utasítások.  

Tranzakciós és 

informális 

párbeszédek. 

Elbeszélések vagy 

leírások lényegének 

folyamatoshoz 

közelítő 

összefoglalása a 

gondolatok lineáris 

összekapcsolásával. 

Történet leírása. 

Etika: társas 

kapcsolatok. 

 

80-82 
Környezetvédelem 

a szűkebb 

környezetünkben: 

Mit tehetünk 

környezetünkért és 

a természet 

Modálisok: 

javaslat, 

jótanács. 

Figyelemfelkeltő 

rövid sms-ek, blogok, 

e-mailek, 

képaláírások. 

Autentikus nyelvű 

hírek hallgatása. 

Biológia-

egészségtan: 

élőhely, 

életközösség, védett 

természeti érték, 

változatos élővilág. 
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megóvásáért, 

fenntarthatóságáér

t, globális 

kihívások. 

(Környezetünk). 

Érvelés írása. 

A hivatalos levél. 

Földrajz: 

településtípusok; 

globális problémák, 

fenntarthatóság, 

környezettudatossá

g, életminőségek 

különbségei, pl. az 

éhezés és a 

szegénység okai; a 

Föld mozgása, az 

időjárás tényezői, a 

Föld szépsége, 

egyedisége 

83-84 
Tematikus 

ismétlés. 

Ismétlés, 

felkészülés az 

érettségire. 

Ismétlés, felkészülés 

az érettségire. 
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12. évfolyam 

Heti tanóra 10 %-ának tartalma (9 óra) 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Pályaválasztás (A munka világa) 

Órakeret 

6 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

 
Állásinterjúk eljátszása, videofelvétel készítése, 

kielemzése 

Kommunikáció 

Kulcsfogalmak/ fogalmak Application, full-time job, working hours 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Környezetvédelem 

Órakeret 

5 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

 
Projektmunka: Endangered species Biológia 

Kulcsfogalmak/ fogalmak Blue whales, pandas, natural habitat, deforestation 

 

Szabadon tervezhető órakeret tartalma (31 óra) 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

 
Órakeret 

16 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 Easy reader:The Hound of the Baskervilles 

Irodalom: egy ismert 

mű elolvasása 

rövidített változatban 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Olvasott szöveg értése, szókincsbővítés, tartalommondás 

 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

 
Órakeret 

15 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 Easy reader: King Arthur 

Irodalom: egy ismert 

mű elolvasása 

rövidített változatban 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Olvasott szöveg értése, szókincsbővítés, tartalommondás 
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Német, mint második idegen nyelv 9-12. 

KERETTANTERV:  

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

EMMI rendelet 

3. melléklet - Kerettanterv a gimnáziumok 9-12. évfolyama számára 

3.2.03.1 II. idegen nyelv 

 

ÓRATERV: 

 

Évfolyam 9. 10. 11. 12. 

Heti 

óraszám 

3 3 3 3 

Hetek  

száma 

36 36 36 32 

Éves 

óraszám 

108 108 108 96 

Heti tanóra 97 97 97 86 

Szabadon 

felhasználható 

óraszám  

11 11 11 10 

KER  

szint 

 A1  A2 

 

 

 

9. ÉVFOLYAM 

 

TÉMAKÖRÖK 

 

Éves 

óra-

szám 
Témák Kapcsolódási pontok 

13+1 
Személyes vonatkozások, család  

A tanuló személye, életrajza, életének fontos 

állomásai. 

Családi élet. 

Otthoni teendők. 

Családtagok bemutatása. 

Etika: önismeret, ember az időben: 

gyermekkor, ifjúság, felnőttkor, 

öregkor, családi élet. 

13+1 
Ember és társadalom  

Emberek belső jellemzése.  

Konfliktusok és kezelésük. 

Társadalmi szokások nálunk és a 

célországokban. 

Etika: társas kapcsolatok, előítélet, 

tolerancia, bizalom, együttérzés; 

fogyatékkal élők, szegények és 

gazdagok. 

13+1 
Környezetünk 

Az otthon, a lakóhely és környéke (a 

lakószoba, a lakás, a ház bemutatása, bútorok). 

Lakáskeresés. 

Biológia-egészségtan: az időjárás 

tényezői. 
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Lakberendezési stílusok. 

Időjárás, éghajlat. 

10 
Az iskola 

A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe, 

fontossága. 

Az internet szerepe az iskolában, a tanulásban. 

Történelem, társadalmi, és 

állampolgári ismeretek: a tudás 

fogalmának átalakulása, a tanulás 

technikái, élethosszig tartó tanulás. 

 

Informatika: digitális tudásbázisok, 

könyvtári információs rendszerek. 

10 
A munka világa 

Továbbképzések, tanulási lehetőségek. 

Az iskolán kívüli tanulás. 

 

Technika, életvitel és gyakorlat: 

pályaorientáció és munka. 

13+1 
Életmód 

Napirend, időbeosztás. 

Mindennapi teendők. 

Napszakok. 

Életünk és a stressz. 

Ételek, italok kedvenc ételek, sütés-főzés. 

Bevásárlás.  

Étkezdében, étteremben. Receptek.  

 

Biológia-egészségtan: testrészek, 

egészséges életmód, a betegségek 

ismérvei, fogyatékkal élők, 

betegségmegelőzés, elsősegély. 

 

Testnevelés és sport: a rendszeres 

testedzés hatása a szervezetre, 

relaxáció. 

14+1 
Szabadidő, művelődés, szórakozás 

Szabadidős elfoglaltságok, hobbik. Színház, 

mozi, koncert, kiállítás. 

Sportolás, kedvenc sport. 

Olvasás, rádió, tévé, 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, 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. 

11+1 
Utazás, turizmus 

Turistaként a célországban.  

Technika, életvitel és gyakorlat: 

közlekedési ismeretek, 
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Turisztikai célpontok. 

 

közlekedésbiztonság, 

fenntarthatóság, 

környezettudatosság a 

közlekedésben. 

 

Földrajz: a kulturális élet földrajzi 

alapjai, nyelvek és vallások, egyes 

meghatározó jellegű országok 

turisztikai jellemzői. 

5 Év végi rendszerező ismétlés 

 

 

 

 

10. ÉVFOLYAM 

 

TÉMAKÖRÖK 

 

Éves 

óra-

szám 
Témák Kapcsolódási pontok 

12+1 
Személyes vonatkozások, család  

A tanuló személye, életrajza, életének fontos 

állomásai. 

Személyes tervek.  

 

Technika, életvitel és gyakorlat: 

család és háztartás.  

 

Etika: önismeret, ember az időben: 

gyermekkor, ifjúság, felnőttkor, 

öregkor, családi élet. 

14+1 
Ember és társadalom  

Emberek külső jellemzése. 

Baráti kör.  

Ünnepek, családi ünnepek. Ünnep 

megszervezése, vendégek meghívása, 

meghívás elfogadása, lemondása.  

Ünnepek a célországban. 

Öltözködés, divat. Ruhadarabok. 

Divatkatalógusok. 

Vásárlás áruházban.  

Etika: társas kapcsolatok, előítélet, 

tolerancia, bizalom, együttérzés; 

fogyatékkal élők, szegények és 

gazdagok. 

 

13+1 
A munka világa 

Foglalkozások és a szükséges kompetenciák.  

Önéletrajz, állásinterjú. Motivációs levél. 

Szakmai gyakorlat. 

Álláshirdetés. 

Különleges foglalkozások. 

Technika, életvitel és gyakorlat: 

pályaorientáció és munka. 

13+1 
Életmód 

Napirend, időbeosztás. 

A testmozgás szerepe az egészség 

megőrzésében, testápolás). 

Gyakori betegségek, sérülések, baleset. 

Gyógykezelés (orvosnál). 

Technika, életvitel és gyakorlat: 

testi és lelki egészség, balesetek 

megelőzése, egészséges ételek. 

 

Biológia-egészségtan: testrészek, 

egészséges életmód, a betegségek 
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Életmód nálunk és a célországokban.  

Testrészek. 

Tanácsadás, gyógykezelési praktikák. 

Alternatív gyógykezelési módok, stresszoldás.  

 

ismérvei, fogyatékkal élők, 

betegségmegelőzés, elsősegély. 

 

Testnevelés és sport: a rendszeres 

testedzés hatása a szervezetre, 

relaxáció. 

10 
Szabadidő, művelődés, szórakozás 

Szabadidős elfoglaltságok, hobbik. 

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, 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. 

13+1 
Utazás, turizmus 

A közlekedés eszközei, lehetőségei, a 

tömegközlekedés, a kerékpáros közlekedés. 

Menetrendek, tájékoztatók. 

Reptéren, pályaudvaron. 

Egy idegen városban. 

Útbaigazítás, turistainformáció. 

Látnivalók, szórakozási lehetőségek a 

célországban. 

Utazási előkészületek, egy utazás 

megtervezése, megszervezése.  

Szálláslehetőségek (camping, ifjúsági szállás, 

szálloda, bérelt lakás vagy ház, lakáscsere stb.). 

Turisztikai célpontok. 

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. 

11 
Tudomány és technika 

A technikai eszközök szerepe a mindennapi 

életben.  

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek; fizika: 

tudománytörténeti jelentőségű 

felfedezések, találmányok. 
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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. 

11+1 
Gazdaság és pénzügyek 

A pénz szerepe a mindennapokban. 

Vásárlás, szolgáltatások (például posta, bank). 

Háztartási eszközök javíttatása, szerelő hívása 

telefonon. 

Telefonos ügyintézés, üzenethagyás.  

 

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. 

5 Év végi rendszerező ismétlés 

 

 

 

 

11. ÉVFOLYAM 

 

TÉMAKÖRÖK 

 

Éves 

óra-

szám 
Témák Kapcsolódási pontok 

12+1 
Személyes vonatkozások, család  

A tanuló személye, életrajza, életének fontos 

állomásai. 

Személyes tervek. 

Családi élet, családi kapcsolatok. 

A családi élet mindennapjai, otthoni teendők. 

Technika, életvitel és gyakorlat: 

család és háztartás. 

 

Etika: generációk kapcsolata, 

családi élet. 

11+1 
Ember és társadalom  

Emberek külső és belső jellemzése.  

Ünnepek, családi ünnepek. 

Ajándékozás, ünnepi készölődés, szervezés.  

Társadalmi szokások nálunk és a 

célországokban. 

 

Etika: társas kapcsolatok, előítélet, 

tolerancia, bizalom, együttérzés; 

fogyatékkal élők, szegények és 

gazdagok. 

 

Technika, életvitel és gyakorlat: 

tudatos vásárlás. 

13+1 
Környezetünk 

Az otthon, a lakóhely és környéke (a 

lakószoba, a lakás, a ház bemutatása). 

Bútorok, berendezés. 

Technika, életvitel és gyakorlat: 

fenntarthatóság, 

környezettudatosság otthon és a 

lakókörnyezetben, víz és energia- 
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Teendők otthon és a ház körül. 

A lakóhely nevezetességei, szolgáltatások, 

szórakozási lehetőségek. 

Lakhatási formák, együttélés másokkal. Az 

együttélés szabályai. 

Különleges építészeti stílus a célországban. 

Környezetvédelem a szűkebb környezetünkben.  

Növények és állatok a környezetünkben. 

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. 

13+1 
Az iskola 

Tantárgyak, tanulmányi munka. 

Iskolai sikerek, sikertelenség. Tanulmányi 

eredmény. 

Saját iskolánk bemutatása. 

Az ismeretszerzés különböző módjai.  

Iskolarendszer a célországban. 

Iskolai tapasztalatok, lehetőségek az oktatási 

rendszerben. 

Továbbképzési lehetőségek.  

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: a tudás 

fogalmának átalakulása, a tanulás 

technikái, élethosszig tartó tanulás. 

 

Informatika: digitális tudásbázisok, 

könyvtári információs rendszerek. 

13+1 
A munka világa 

Diákmunka, nyári munkavállalás. 

Foglalkozások és a szükséges kompetenciák. 

Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába 

állás.  

Szakmai gyakorlat. Telefonálás a 

munkahelyen. 

Munka és szabadidő. 

A hivatás megtalálása. 

Technika, életvitel és gyakorlat: 

pályaorientáció és munka. 

14+1 
Életmód 

Napirend, időbeosztás. 

Az egészséges életmód (a helyes és a helytelen 

táplálkozás, a testmozgás szerepe az egészség 

megőrzésében, testápolás). 

Életünk és a stressz. 

Függőségek. 

Ételek, kedvenc ételek, sütés-főzés. 

A sportolás jótékony hatása. Sportágak, extrém 

sportok.  

Étkezés családban, éttermekben, 

gyorséttermekben.  

Étkezési szokások és ételek a célországban. 

Étkezés vendégségben. 

Technika, életvitel és gyakorlat: 

testi és lelki egészség, balesetek 

megelőzése, egészséges ételek. 

 

Biológia-egészségtan: testrészek, 

egészséges életmód, a betegségek 

ismérvei, fogyatékkal élők, 

betegségmegelőzés, elsősegély. 

 

Testnevelés és sport: a rendszeres 

testedzés szerepe, relaxáció. 

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va



 237 

11 
Szabadidő, művelődés, szórakozás 

Szabadidős elfoglaltságok, hobbik. 

 

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. 

10 
Utazás, turizmus 

Turisztikai célpontok a célnyelvi országokban. 

Az egyéni és társas utazás előnyei és hátrányai. 

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. 

5 Év végi rendszerező ismétlés  

 

 

 

12. ÉVFOLYAM 

 

 

TÉMAKÖRÖK 

 

Éves 

óra-

szám 
Témák Kapcsolódási pontok 

11 
Személyes vonatkozások, család  Technika, életvitel és gyakorlat: 
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A tanuló személye. 

Személyes tervek. 

Családi élet, családi kapcsolatok. 

Konfliktusok a családban. 

Fontos családi események, életutak. 

Gyerekkori emlékek. 

család és háztartás. 

 

Etika: generációk kapcsolata, 

családi élet. 

11 
Ember és társadalom  

A tizenévesek és a fiatalok világa: kapcsolat a 

kortársakkal, elnőttekkel. 

Női és férfi szerepek, ismerkedés, házasság. 

Konfliktusok a házasságban és azok 

megoldása. Élőítéletek.  

Ajándékozás.  

Társadalmi szokások nálunk és a 

célországokban. 

Etika: társas kapcsolatok, előítélet, 

tolerancia, bizalom, együttérzés; 

fogyatékkal élők, szegények és 

gazdagok. 

 

Technika, életvitel és gyakorlat: 

tudatos vásárlás. 

 

Földrajz; biológia-egészségtan: 

biotermékek. 

10 
Környezetünk 

Személyes tárgyak és bútorok a lakásban.  

Időjárás, éghajlat. 

Globális kihívások. 

A városi és vidéki élet összehasonlítása. 

Technika, életvitel és gyakorlat: 

fenntarthatóság, 

környezettudatosság otthon és a 

lakókörnyezetben, víz és energia- 

takarékosság, újrahasznosítás. 

 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek. lakóhely és 

környék hagyományai, azén falum, 

az én városom. 

 

Biológia-egészségtan: élőhely, 

életközösség, védett természeti 

érték, változatos élővilág. 

 

Földrajz: településtípusok; globális 

problémák, környezettudatosság, 

életminőségek különbségei; az 

időjárás tényezői, a Föld szépsége, 

egyedisége. 

10 
Életmód 

Napirend, időbeosztás. Mindennapi 

kötelezettségek, teendők.  

Életmód nálunk és a célországokban.  

 

Technika, életvitel és gyakorlat: 

testi és lelki egészség, balesetek 

megelőzése, egészséges ételek. 

 

Biológia-egészségtan: testrészek, 

egészséges életmód, a betegségek 

ismérvei, fogyatékkal élők, 

betegségmegelőzés, elsősegély. 

 

Testnevelés és sport: a rendszeres 

testedzés szerepe, relaxáció. 

11 
Szabadidő, művelődés, szórakozás 

Földrajz: más népek kultúrái. 
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Szabadidős elfoglaltságok, hobbik. 

Hétvégi programok. 

Színház, mozi, koncert, kiállítás stb. 

Sportolás, kedvenc sport. 

 

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. 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utazás, turizmus 

A közlekedés eszközei, lehetőségei, a 

tömegközlekedés, a kerékpáros közlekedés. Az 

autó és a kerékpár karbantartása. 

Útbaigazítás. 

Közlekedés a városban. A közlekedés 

szabályai. Közlekedési hírek. 

Autóval a célországban. 

Különleges közlekedése eszközök. 

Nyaralás itthon, illetve külföldön. 

Utazási előkészületek, egy utazás, útvonal 

megtervezése, megszervezése. 

Utazási iroda, katalógusok, ajánlatok, 

hirdetések.  

Szálláslehetőségek (camping, ifjúsági szállás, 

szálloda, bérelt lakás vagy ház, lakáscsere stb.). 

Turisztikai célpontok. 

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. 

10 
Tudomány és technika 

A technikai eszközök szerepe a mindennapi 

életben.  

A modern kommunikáció. 

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. 

12 
Gazdaság és pénzügyek Technika, életvitel és gyakorlat: 
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Családi gazdálkodás.  

A pénz szerepe a mindennapokban. 

Mindennapi kiadások, megtakarítás. 

Vásárlás, szolgáltatások (például posta, bank). 

Pénzügyi problémák. 

Ügyintézés a bankban és az interneten. 

Vásárlás piacon, szaküzletben és áruházban.  

Fogyasztás. 

 

 

 

 

 

család és háztartás, tudatos 

vásárlás, pénzügyi ismeretek. 

 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: a 

jövedelem szerepe a családban, 

kiadás, bevétel, megtakarítás, hitel, 

rezsi, zsebpénz. 

 

Matematika: alapműveletek, 

grafikonok értelmezése. 

 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: a 

jövedelem szerepe a családban, 

kiadás, bevétel, megtakarítás, hitel 

rezsi, zsebpénz. 

 

Matematika 9-10. 

Választott kerettanterv: 

Kerettanterv a gimnáziumok 9-12. évfolyama számára (3. MELLÉKLET) 

Kerettantervi óraszámok témakörönként 

Tematikai egység Órakeret 

1. Gondolkodási és megismerési módszerek 20 óra 

2. Számtan, algebra 66 óra 

3. Összefüggések, függvények, sorozatok 16 óra 

4. Geometria 60 óra 

5. Valószínűség, statisztika 10 óra 

Számonkérés 10 óra 

Ismétlés, rendszerezés 12 óra 

Kötelező összesen: 194 óra 

A helyi tanterv óraszámai évfolyamonként 

Évfolyam Heti óraszám Éves óraszám 
Kötött 

tartalom 

Szabadon 

felhasználható 

9. 3 óra 108 óra 97 óra 11 óra 

10. 3 óra 108 óra 97 óra 11 óra 

 

Óraszámok bontása évfolyamonként, témakörönként 

Témakör 
Összes 

kötelező 

Összes 

szabad 

9. 

évfolyam 

kötelező 

9. 

évfolyam 

szabad 

10. 

évfolyam 

kötelező 

10. 

évfolyam 

szabad 

1. Gondolkodási és 

megismerési 

módszerek 

20 óra 1 10 1 10  

2. Számtan, algebra 66 óra 27 35 4 31  
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3. Összefüggések, 

függvények, 

sorozatok 

16 óra 5 9 3 7  

4. Geometria 60 óra  28  32  

5. Valószínűség, 

statisztika 
10 óra 4 4  6 4 

Számonkérés 10 óra 7 5 1 5 3 

Ismétlés, 

rendszerezés 
12 óra 3 6 2 6 4 

Összesen: 194 óra 58 97 11 97 11 

 

9. évfolyam 

Heti tanóra 10 %-ának tartalma (11 óra) 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
1. Gondolkodási és megismerési módszerek 

Órakeret 

1 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Szöveges feladatok 
A feladat szövegének értelmezése. Az adatok 

módszeres lejegyzése. Összefüggések keresése. 

Számítások. Válasz megfogalmazása. Ellenőrzés 

a feladat szövegébe. 

 

Kulcsfogalmak/ fogalmak Szöveg, adat, összefüggés, válasz, ellenőrzés. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
2. Számtan, algebra 

Órakeret 

4 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

Arány, arányos 

osztás, 

százalékszámítás 

Feladatok arányos osztásra, az arányos osztás 

alkalmazása. A százalékszámítás alapfeladatai, 

felismerésük. 

 

Kulcsfogalmak/fogalmak Rész, egész, arány. Alap, százalékláb, százalékérték.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
3. Összefüggések, függvények, sorozatok 

Órakeret 

3 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Abszolútérték és 

másodfokú függvény 

transzformációja 

Függvény jellemzése 

Az alapfüggvények transzformálása 

síkbeli geometriai transzformációk 

segítségével. Igényes ábrák készítése. 

Jelölések megfelelő használata. 

Függvényjellemzés szempontjai. 

 

Kulcsfogalmak/ Eltolás, tükrözés, nyújtás, zsugorítás. Értelmezési tartomány, érték készlet, 
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fogalmak szélsőérték, zérushely, monotonitás, paritás, párosság-páratlanság. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Számonkérés 

Órakeret 

1 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Témazáró A síkgeometriai anyagrész utáni számonkérés.  

Kulcsfogalmak/ fogalmak 
 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Ismétlés, rendszerezés 

Órakeret 

2 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Évvégi ismétlés A tanévben érintett fejezetek áttekintése, a 

tanév anyagának összefoglalása, 

rendszerezése 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 

 

10. évfolyam 

Heti tanóra 10 %-ának tartalma (11 óra) 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
5. Valószínűség, statisztika 

Órakeret 

4 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

Kombinatorikai 

feladatok 

gyakorlása 

Valószínűség 

számítás 

Kombinatorikai alapfeladatok típusának felismerése, 

kulcsszavak jelentősége 

Összetett feladatok valószínűség számításra. Geometriai 

valószínűség alkalmazása  

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Permutáció, variáció, kombináció, binomiális együtthatók, klasszikus és 

geometriai valószínűség 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Számonkérés 

Órakeret 

3 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Négyzetgyök, n-dik gyök 

Síkbeli geometriai transzformációk 

Kombinatorika, valószínűség 

számítás 

Részismeretek 

számonkérése, előrejelzés a 

témazáró dolgozat előtt 

 

Kulcsfogalmak/ fogalmak 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Ismétlés, rendszerezés 

Órakeret 

4 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Négyzetgyök, n-dik gyök 

Másodfokú egyenlet, algebrai 

törtek 

Évvégi rendszerezés 

Részismétlés a témaközi 

számonkérés előtt. 

A tanév anyagának 

rendszerezése. 

 

Kulcsfogalmak/ fogalmak 
 

 

 

Matematika 11-12. 

Választott kerettanterv: 

Kerettanterv a gimnáziumok 9-12. évfolyama számára (3. MELLÉKLET) 

Kerettantervi óraszámok témakörönként 

Tematikai egység Órakeret 

1. Gondolkodási és megismerési módszerek 11 óra 

2. Számtan, algebra 23 óra 

3. Összefüggések, függvények, sorozatok 28 óra 

4. Geometria 42 óra 

5. Valószínűség, statisztika 20 óra 

Számonkérés 12 óra 

Ismétlés, rendszerezés 45 óra 

Kötelező összesen: 181 óra 

 

A helyi tanterv óraszámai évfolyamonként 

Évfolyam Heti óraszám Éves óraszám 
Kötött 

tartalom 

Szabadon 

felhasználható 

11. 3 óra 108 97 óra 11 

12. 3+1=4 óra 93+31=124 óra 84 óra 9+31=40 

 

 

 

Óraszámok bontása évfolyamonként, témakörönként 

Témakör 
Összes 

kötelező 

Összes 

szabad 

11. 

évfolyam 

kötelező 

11. 

évfolyam 

szabad 

12. 

évfolyam 

kötelező 

12. 

évfolyam 

szabad 

1. Gondolkodási és 

megismerési 

módszerek 

11 óra 5 5 0 6 2+3 

2. Számtan, algebra 23 óra 3 23 3 0 0+0 

3. Összefüggések, 

függvények, 
28 óra 5 11 0 17 1+4 
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sorozatok 

4. Geometria 42 óra 10 30 7 12 0+3 

5. Valószínűség, 

statisztika 
20 óra 2 10 0 10 1+1 

Számonkérés 12 óra 6 7 1 5 0+5 

Ismétlés, 

rendszerezés 
45 óra 20 11 0 34 5+15 

Összesen: 181 óra 51 97 11 84 9+31 

 

11. évfolyam 

Heti tanóra 10 %-ának tartalma (11 óra) 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
2. Számtan, algebra 

Órakeret 

3 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

Hatványozás, 

gyökvonás, 

logaritmus 

A hatványozás azonosságainak gyakorlása. 

Negatív hatványkitevő használata. Műveletek 

hatványokkal 

Hatványozás és a logaritmus kapcsolatának 

felismerése 

 

Kulcsfogalmak/fogalmak hatványozás, alap, kitevő, hatvány, négyzetgyök,logaritmus 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
4.Geometria 

Órakeret 

7 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Műveletek 

koordinátákkal adott 

vektorokkal, 

egyenes egyenlete 

Képletek értelmezése, Geometria és algebra 

összekapcsolása, egyenest jellemző adatok, a 

közöttük felfedezhető összefüggések értése, 

használata 

 

Kulcsfogalmak/ fogalmak 
Koordináták, vektor, irányvektor, normálvektor, 

iránytangens 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Számonkérés 

Órakeret 

1 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Logaritmikus 

függvények, 

függvénytranszformáció 

Részismeretek számonkérése, előrejelzés 

a témazáró dolgozat előtt 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 

 

 

12. évfolyam 
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Heti tanóra 10 %-ának tartalma (9 óra) 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
1. Gondolkodási és megismerési módszerek 

Órakeret 

2 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Szöveges feladatok 
A feladat szövegének értelmezése. Az adatok 

módszeres lejegyzése. Összefüggések keresése. 

Számítások. Válasz megfogalmazása. Ellenőrzés a 

feladat szövegébe. 

 

Kulcsfogalmak/ fogalmak Szöveg, adat, összefüggés, válasz, ellenőrzés. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
3. Összefüggések, függvények, sorozatok 

Órakeret 

1  óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Mértani sorozat 
A sorozat felismerése, megfelelő képlet 

használata problémamegoldás során 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Sorozat elemei 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
5. Valószínűség, statisztika 

Órakeret 

1 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Adathalmazok jellemzése Műveletek adatokkal  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Átlag, módusz, medián, szórás 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Ismétlés, rendszerezés 

Órakeret 

5 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Ismétlés A tanévben érintett fejezetek 

áttekintése, a tanév anyagának 

összefoglalása, rendszerezése 

 

Kulcsfogalmak/ fogalmak 
 

 

Szabadon tervezhető órakeret tartalma (31 óra) 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
1. Gondolkodási és megismerési módszerek 

Órakeret 

3 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Kombinatorikai 

feladatok 
Vegyes kombinatorikai feladatok, kiválasztási 

feladatok. A kombinatorika alkalmazása 

egyszerű geometriai feladatokban 

Földrajz: 

előrejelzések, 

tendenciák 

megfogalmazása 
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Biológia:genetika 

Kulcsfogalmak/ fogalmak Variáció, permutáció, kombináció, binomiális együtthatók 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
3. Összefüggések, függvények, sorozatok 

Órakeret 

4 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Sorozatok, 

kamatos kamat 

Sorozat megadása rekurzióval és 

képlettel, a sorozat felismerése, a 

megfelelő képlet használata 

problémamegoldás során  

Informatika: algoritmusok 

megfogalmazása, tervezése 

Fizika, kémia, biológia: 

exponenciális folyamatok 

vizsgálata 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Számsorozat, sorozat megadása, számtani sorozat, mértani sorozat, kamat 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
4.Geometria 

Órakeret 

  3 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Henger, gúla, gömb  Érettségi feladatok megoldása   

Kulcsfogalmak/ fogalmak 
Henger, gúla, gömb, felszín, térfogat 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
5. Valószínűség, statisztika 

Órakeret 

1 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Statisztikai adatok jellemzése, 

ábrázolása, klasszikus 

valószínűség  

Statisztikai kimutatások , 

statisztikai mutatók kiszámítása 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Valószínűség matematikai fogalma, szórás 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Számonkérés 

Órakeret 

5 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Témazáró Fejezetek  utáni számonkérés  

Kulcsfogalmak/ fogalmak 
 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Ismétlés, rendszerezés 

Órakeret 

15 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Ismétlés A tanévben érintett fejezetek 

áttekintése, a tanév anyagának 
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összefoglalása, rendszerezése 

Kulcsfogalmak/ fogalmak 
 

 

 

 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 9-10. 

Választott kerettanterv: 
Kerttanterv a gimnáziumok 9-12. évfolyama számára 

Kerettantervi óraszámok témakörönként: 

Tematikai egység Órakeret 

Az őskor és az ókori Kelet 8 óra 

Az ókori Hellász 11 óra 

Az ókori Róma 12 óra 

A középkor 18 óra 

A magyarság története a kezdetektől 1490-ig 16 óra 

A világ és Európa a kora újkorban 12 óra 

Magyarország a kora újkorban 14 óra 

Felvilágosodás, forradalom és a polgárosodás kora 15 óra 

Az újjáépítés kora Magyarországon 9 óra 

Reformkor, forradalom és szabadságharc Magyarországon 15 óra 

Kötelező összesen: 130 óra 

 

Évfolyam heti óraszám éves óraszám kötött szabad 

9. 2 72 65 7 

10. 2 72 65 7 

 

 

 

 

 

9. évfolyam 

Tematikai egységek Heti tanóra Szabadon 

felhasználható 

óraszám 

Összóraszám 

Az őskor és az ókori 

Kelet 

8  2 10 

Az ókori Hellász 11  2 13 

Az ókori Róma 12  1 13 

A középkor 18  1 19 
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A magyarság 

története a 

kezdetektől 1490-ig 

16  1 17 

A szabadon felhasználható órák tartalma (7 óra): 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Az őskor és az ókori Kelet 

Órakeret 

2 óra  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Összefoglalás A fejezet áttekintése, a szerzett 

ismeretek rendszerezése 

 

Témazáró dolgozat Számonkérés  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Az ókori Hellász 

Órakeret 

2 óra  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Összefoglalás A fejezet áttekintése, a szerzett 

ismeretek rendszerezése 

 

Témazáró dolgozat Számonkérés  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Az ókori Róma 

Órakeret 

1 óra  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Témazáró dolgozat Számonkérés  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A középkor 

Órakeret 

1 óra  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Témazáró dolgozat Számonkérés  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A magyarság története a kezdetektől 1490-ig 

Órakeret 

1 óra  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Témazáró dolgozat Számonkérés  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 

 

10. évfolyam: 

Tematikai egységek Heti tanóra 

Szabadon 

felhasználható 

óraszám 

Összóraszám 

A világ és Európa a 

kora újkorban 

12 2 14 

Magyarország a 

kora újkorban 

14 2 16 

Felvilágosodás, 

forradalmak és a 

polgárosodás kora 

15 1 16 

Az újjáépítés kora 

Magyarországon 

9 1 10 

Reformkor, 

forradalom és 

szabadságharc 

Magyarországon 

15 1 16 

 

A szabadon felhasználható órák tartalma (7 óra): 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A világ és Európa a kora újkorban 

Órakeret 

2 óra  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Összefoglalás A fejezet áttekintése, a szerzett 

ismeretek rendszerezése 

 

Témazáró dolgozat Számonkérés  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Magyarország a 16-17. században 

Órakeret 

2 óra  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Összefoglalás A fejezet áttekintése, a szerzett 

ismeretek rendszerezése 
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Témazáró dolgozat Számonkérés  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Felvilágosodás, forradalmak és a polgárosodás kora 

Órakeret 

1 óra  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Témazáró dolgozat Számonkérés  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Az újjáépítés kora Magyarországon 

Órakeret 

1 óra  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Témazáró dolgozat Számonkérés  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Reformkor, forradalom és szabadságharc 

Magyarországon 

Órakeret 

1 óra  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Témazáró dolgozat Számonkérés  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
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Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 11-12. 

Választott kerettanterv: 
Kerttanterv a gimnáziumok 9-12. évfolyama számára 

Kerettantervi óraszámok témakörönként: 

Tematikai egység órakeret 

A nemzetállamok és a birodalmi politika kora 16 

A kiegyezéshez vezető út és a dualizmus kora Magyarországon 16 

Az első világháború és következményei 16 

Európa és a világ a két világháború között 18 

Magyarország a két világháború között 
16 

A második világháború 
15 

Hidegháborús konfliktusok és a kétpólusú világ kiépülése. A két 

világrendszer versengése, a szovjet tömb felbomlása 

16 

Magyarország 1945–1956 között. A Kádár-korszak jellemzői 20 

Az egységesülő Európa, a globalizáció kiteljesedése. A demokratikus 

viszonyok megteremtése és kiépítése Magyarországon 

14 

Társadalmi és állampolgári ismeretek.  Pénzügyi és gazdasági kultúra. 

Munkavállalás 

18 

Rendszerező ismétlés az érettségire 18 

Kötelező összesen 183 

 

 

évfolyam heti óraszám éves óraszám kötött  szabad 

11. 3 108 97 11 

12. 3 96 86 10 

 

 

 

 

11. évfolyam 

Tematikai egységek Heti tanóra Szabadon 

felhasználható 

óraszám 

Összóraszám 

A nemzetállamok és a 

birodalmi politika 

kora 

16 1 17 

A kiegyezéshez 

vezető út és a 

dualizmus kora 

Magyarországon 

16 2 18 

Az első világháború és 

következményei 

16 2 18 
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Európa és a világ a két 

világháború között 

18 2 20 

Magyarország a két 

világháború között 

16 2 18 

A második 

világháború 

15 2 17 

 

A szabadon felhasználható órák tartalma (11 óra): 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

A nemzetállamok és a birodalmi politika kora/ 

Témazáró dolgozat 

Órakeret 

1 óra  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Témazáró dolgozat Számonkérés  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

A kiegyezéshez vezető út és a dualizmus kora 

Magyarországon/ Összefoglalás, témazáró 

Órakeret 

2 óra  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Magyarország története a 19. 

század második felében. 

 

 

 

 

 

 

 

Témazáró dolgozat 

A fejezetben tanultak 

rendszerezése, ismétlés. 

Időmeghatározás konkrét 

kronológiai adatokkal 

Az európai történelem és a 

magyar történelem 

kölcsönhatásainak elemzése. A 

történelmi tér változásainak 

leolvasása különböző térképekről. 

Számonkérés 

Földrajz: 

Magyarország 

földrajza, 

nemzetiségi, 

gazdasági és politikai 

térképek használata 

Kulcsfogalmak/ 

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, Tisza 

Kálmán, Baross Gábor, Wekerle Sándor, Tisza István, Jászi Oszkár, Kandó 

Kálmán, Puskás Tivadar, Ganz Ábrahám. 

Topográfia: Arad, Osztrák-Magyar Monarchia, Budapest, Bécs, Fiume, 

Bosznia-Hercegovina. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Az első világháború és következményei/  

Összefoglalás, témazáró 

Órakeret 

2 óra  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Az első világháború története, 

Magyarország az első 

világháborúban 

 

 

 

 

 

 

Témazáró dolgozat 

A fejezetben tanultak 

rendszerezése, ismétlése. 

Időmeghatározás konkrét 

kronológiai adatokkal 

Kronológiai adatok rendezése. 

Néhány kiemelt esemény, 

jelenség topográfiai adatainak 

elhelyezése vaktérképen.  

 

Számonkérés 

Földrajz: 

térképhasználat, 

frontvonalak 

elhelyezkedése. A 

világháború a 

térképeken. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Fogalmak: villámháború – állóháború/állásháború, központi hatalmak, 

frontvonal, hátország, antant, jóvátétel, Népszövetség, revízió, reváns, 

bolsevik, szovjet, kommunizmus, őszirózsás forradalom, Kommunisták 

Magyarországi Pártja (KMP), egypártrendszer, proletárdiktatúra, 

ellenforradalom, kormányzó, vörösterror, fehérterror. 

Személyek: Lenin, Trockij, Wilson, Clemenceau, IV. Károly, Károlyi 

Mihály, Jászi Oszkár, Garami Ernő, Kun Béla, Apponyi Albert, Horthy 

Miklós. 

Topográfia: Szarajevó, Doberdó, Szentpétervár, Szerb-Horvát-Szlovén 

Királyság, Csehszlovákia, a balti államok, Lengyelország, a trianoni 

Magyarország. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Európa és a világ a két világháború között/ 

Összefoglalás, témazáró 

Órakeret 

2 óra  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

A két világháború közötti időszak 

történelme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Témazáró dolgozat 

Rendszerezés, ismétlés. 

Időmeghatározás konkrét 

kronológiai adatokkal 

A történelmi tér változásainak 

leolvasása különböző térképekről. 

Történelmi időszakok 

összehasonlítása a változások 

mennyisége és gyorsasága 

szempontjából.  

 

Számonkérés 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

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 
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tengely, Anschluss, tekintélyelvű állam, erőszakmentes ellenállás, 

magaskultúra (elitkultúra), tömegkultúra. 

Személyek: Mussolini, Sztálin, Roosevelt, Keynes, Hitler, Goebbels, 

Gandhi. 

Topográfia: Köztes-Európa, Szovjetunió, Brit Nemzetközösség, Berlin, 

weimari köztársaság, Moszkva, Saar-vidék, Rajna-vidék, Szudéta-vidék. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Magyarország a két világháború között/  

Összefoglalás, témazáró 

Órakeret 

2 óra  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Magyarország története a 20-as, 

30-as években. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Témazáró dolgozat 

A fejezetben tanultak 

rendszerezése, ismétlése. 

Időmeghatározás konkrét 

kronológiai adatokkal 

A világtörténet, az európai 

történelem, a magyar történelem 

eltérő időbeli ritmusának és 

kölcsönhatásainak elemzése. 

Néhány kiemelt esemény, 

jelenség topográfiai helyének 

elhelyezése vaktérképen.  

 

Számonkérés 

Földrajz:Magyarorsz

ág közigazgatása. A 

területi változások 

térképes 

nyomonkövetése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Fogalmak: konszolidáció, antiszemitizmus, numerus clausus, földreform, 

népszövetségi kölcsön, pengő, Magyar Nemzeti Bank, revízió, 

irredentizmus, kultúrfölény, társadalombiztosítás, agrárolló, a népi 

mozgalom, a 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. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A második világháború/ Összefoglalás, témazáró 

Órakeret 

2 óra  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

A második világháború története. 

Magyarország a második 

világháborúban. 

 

 

 

 

 

 

Témazáró dolgozat 

Rendszerezés, ismétlés. A 

történelmi tér változásainak 

leolvasása térképekről. 

Kronológiai adatok rendezése. 

Primer történelmi források 

elemzése, különféle társadalmi-

történelmi összefüggések 

felderítése.Érvelés 

 

Számonkérés 

Földrajz: A 2. 

világháború 

topográfiája. 

Magyar nyelv és 

irodalom: A háború 

borzalmai a magyar 

költészetben. 

(Radnóti versei, 

Örkény: Tóthék) 
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Fogalmak: háromhatalmi egyezmény, tengelyhatalmak, koncentrációs 

tábor, megsemmisítő tábor, népirtás, emberirtás, holokauszt, 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 

 

12. évfolyam 

Tematikai egységek Heti 

tanóra 

Szabadon 

felhasználható 

óraszám 

Össz-

óraszám 

Hidegháborús konfliktusok és a 

kétpólusú világ kiépülése. A két 

világrendszer versengése, a szovjet tömb 

felbomlása 

16 2 18 

Magyarország 1945–1956 között. A 

Kádár-korszak jellemzői 

20 2 22 

Az egységesülő Európa, a globalizáció 

kiteljesedése. A demokratikus viszonyok 

megteremtése és kiépítése 

Magyarországon 

14 2 16 

Társadalmi és állampolgári ismeretek.  

Pénzügyi és gazdasági kultúra. 

Munkavállalás 

18 4 22 

Rendszerező ismétlés az érettségire 18  18 

 

 

A szabadon felhasználható órák tartalma (10 óra): 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Hidegháborús konfliktusok és a kétpólusú világ 

kiépülése.  A két világrendszer versengése, a szovjet tömb 

felbomlása/Összefoglalás, témazáró 

Órakeret 

2 óra  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

A hidegháborús időszak története, 

1945-től 1989-ig. 

 

 

 

 

Témazáró dolgozat 

Rendszerezés, ismétlés. Önálló 

vélemény megfogalmazása 

történelmi eseményekről, 

szereplőkről, jelenségekről, 

filozófiai kérdésekről.  

 

Számonkérés 

Földrajz: 

Térképhasználat, a 

hidegháborús 

konfliktusok 

topográfiája. 
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

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 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Magyarország 1945–1956 között. A Kádár-korszak 

jellemzői/Összefoglalás, témazáró 

Órakeret 

2 óra  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Magyarország története 1945-

1989-ig. 

 

 

 

Témazáró dolgozat 

Rendszerezés, ismétlés. 

A világtörténet, az európai és a 

magyar történelem 

kölcsönhatásainak elemzése. 

Számonkérés 

Magyar nyelv és 

irodalom: betiltott 

művek a Kádár-

korszakban 

Rajz és vizuális 

kultúra: Plakátok, 

filmek a Rákosi- és 

Kádár-korszakról. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Fogalmak: Szövetséges Ellenőrző Bizottság, földosztás, Független 

Kisgazdapárt, Nemzeti Parasztpárt, Magyar Kommunista Párt, 

Szociáldemokrata Párt, Magyar Dolgozók Pártja (MDP), államosítás, 

népköztársaság, internálás, osztályharc, ÁVH, beszolgáltatás, iparosítás, 

kétkeresős családmodell, aranycsapat, Petőfi Kör, MEFESZ, intervenció, 

Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP), pluralizmus, jogállam, nemzeti 

kerekasztal, sarkalatos törvények, Alkotmánybíróság. 

Személyek: Kádár János, Nagy Imre, 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. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Az egységesülő Európa, a globalizáció kiteljesedése. A 

demokratikus viszonyok megteremtése és kiépítése 

Magyarországon/ Összefoglalás, témazáró 

Órakeret 

 óra  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

A hidegháború utáni egyetemes és 

magyar történelem. 

 

 

 

 

Témazáró dolgozat 

Rendszerezés, ismétlés. A 

világtörténet, az európai 

történelem, a magyar történelem 

eltérő időbeli ritmusának és 

kölcsönhatásainak elemzése.  

 

Számonkérés 

Földrajz:A politikai 

határok változása a 

hidegháború után. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Fogalmak: globalizáció, multikulturalizmus, nemzetközi terrorizmus, 

vallási fanatizmus, fogyasztói társadalom, adósságspirál, globális 

felmelegedés, ökológiai katasztrófa, fenntarthatóság, környezetvédelem, 

fiatalodó és öregedő társadalom, migráció, foglalkozási szerkezet, 
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diszkrimináció, integráció, euró, internet, tömegkommunikáció. 

Személyek: George Bush, Borisz Jelcin, Bill Clinton, Tony Blair, George W. 

Bush. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Társadalmi és állampolgári ismeretek.  Pénzügyi és 

gazdasági kultúra. Munkavállalás / Összefoglalás, témazáró 

Órakeret 

4 óra  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Társadalmi és állampolgári 

ismeretek. 

 

 

 

 

 

Témazáró dolgozat 

 

A gazdaság működése, a 

munkaerőpiac. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Témazáró dolgozat 

A társadalom makro- és 

mikrostruktúráját alkotó elemek 

azonosítása. A társadalmi 

felelősségvállalás elvi 

szükségességének megértetése és 

néhány gyakorlati módjának 

megismertetése.  

 

Számonkérés 

 

Az alapvető pénzügyi és 

gazdasági fogalmak 

megismertetése, a gazdasági 

folyamatok fő hatótényezőinek 

megértetése. Az adók és járulékok 

szerepének megértése a modern 

nemzetgazdaságok működésében. 

 

Számonkérés 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Állampolgári jog, állampolgári kötelesség, politikai intézményrendszer, 

választás, választási rendszer, unió, országgyűlés, helyhatóság, politikai 

részvétel, közvetett demokrácia, közvetlen demokrácia, önkormányzat, párt, 

parlamenti küszöb, állampolgári jogok biztosa, Állami Számvevőszék. 

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, pénzügyi közvetítő rendszer, állás, adó, biztosítás, szerződés, 

munkaerőpiac, munkaadó, munkavállaló, foglalkoztatás, munkanélküliség, 

munkanélküli ellátás, álláskeresési támogatás 

Hittan (etika) 9-12. 

A tantárgy órakerete: 

Évfolyam Hetek száma Heti órakeret Évi órakeret 

9. 36 1 36 

10. 36 1 36 

11. 36 2 72 

12. 31 2 62 
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A helyi tanterv tantárgyi tantervének áttekintése: 

 

9. évfolyam: 

Tematikai egység rövid címe 
Kerettantervi 

óraszám 

Helyi többlet- 

óraszám (±) 

Témakör 

összidőkerete 

Biblia - - 7 

„Mi Atyánk” - - 7 

Jézus Krisztus személye - - 10 

Isten szólt… - - 12 

Évfolyam összesen - +36 36 

 

10. évfolyam: 

Tematikai egység rövid címe 
Kerettantervi 

óraszám 

Helyi többlet- 

óraszám (±) 

Témakör 

összidőkerete 

A Nagy Parancsolatok - - 13 

Királyok és Próféták I. - - 12 

Az apostolok cselekedetei - - 11 

Évfolyam összesen - +36 36 

 

11. évfolyam: 

Tematikai egység rövid címe 
Kerettantervi 

óraszám 

Helyi többlet- 

óraszám (±) 

Témakör 

összidőkerete 

Királyok és próféták II. - - 22 

Pál levelei - - 18 

Zsoltárok - - 16 

Újszövetségi levelek, Jelenések 

könyve 
- - 16 

Évfolyam összesen - +72+36 72+36 

+36 óra Etika 

 

12. évfolyam: 

Tematikai egység rövid címe 
Kerettantervi 

óraszám 

Helyi többlet- 

óraszám (±) 

Témakör 

összidőkerete 

Helyem a világban - - 12  

A Gyülekezet - - 18 

Bölcsességirodalom - - 18 

Életünk nagy kérdései - - 14  

Évfolyam összesen - +62 62 
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9. osztály 

Heti óraszám: 1 

Éves óraszám: 36 

 

Tematikai egység Biblia 
Órakeret

7 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 Újszövetség 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 Újszövetség? 

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 Újszövetség 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 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Biblia, Bibliai nyelvek, Ószövetség, Újszövetség, Megbízhatóság, 

Ihletettség, Bizonyíték 

Helyi többlet 

óraszám: 1 óra 

A megszerzett ismeretek bevésése: keresés számítógépes bibliai 

szövegekben. Biblia-olvasó napló készítése. 
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Tematikai egység „Mi Atyánk” 
Órakeret

7 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  

Helyi többlet 

óraszám: 1 óra 

Összefoglalás – számonkérés: A memoriterek változatos formában 

történő számonkérése. Bibliai helyek visszakeresése. Alapfogalmak 

értelmező jellegű használata. 

 

 

Tematikai egység Jézus Krisztus személye 
Órakeret 

10 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 

Helyi többlet 

óraszám: 1 óra 
„Passió” c. film elemzése 

 

Tematikai egység 

Isten szólt… 

Isten üzenete az Ószövetségben az özönvíztől Dávid 

királyig 

Órakeret

12 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 

Helyi többlet 

óraszám: 1 óra 

Vita: Rend és fegyelem, vagy mindenki azt csináljon, amit akar? 

Beszélgetés: a vezetők feladatai, kötelességei és lehetőségei. 
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10. osztály 

Heti óraszám: 1 

Éves óraszám: 36 

 

Tematikai egység A Nagy parancsolatok 
Órakeret

13 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 

Helyi többlet 

óraszám: 1 óra 

Beszélgetés a szeretetről / boldogságról: kinek mit jelent. A szeretet/ 

boldogság jellemzőinek kigyűjtése. Opció: A szeretet himnuszának vagy 

egy részének memoriter ismerete. 
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Tematikai egység Királyok és próféták I. 
Órakeret

12 óra 

Előzetes tudás, 

tapasztalat 
A 9. osztályos Bibliaismeret „Isten szólt…” tematikai egysége, a 10. 

osztályos Bibliaismeret „Nagy parancsolatok” 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 

Salamon 

Salamon királysága 

Salamon bölcsességet kér az Úrtól 

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 

Helyi többlet 

óraszám: 1 óra 

Kooperatív csoportmunkával készített kiselőadások és azok bemutatása. 
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Tematikai egység Az apostolok cselekedetei 
Órakeret

11 óra 

Előzetes tudás, 

tapasztalat 
A 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. 

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,  

Helyi többlet 

óraszám: 1 óra 
Forráselemzés: a vonatkozó bibliai történet értelmezése. 

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 óraszám: 2 

Éves óraszám: 72 

 

Tematikai egység Királyok és próféták II. 
Órakeret

22 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, Új 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 

Helyi többlet 

óraszám: 1 óra 

Diákok beszámolója egyéni kutatás alapján olyan rokon vagy ismerős 

életéről, aki fogságban volt. Vita: A fogság ítélet vagy lehetőség? 

 

Tematikai egység Pál levelei 
Órakeret

18 óra 

Előzetes tudás, 

tapasztalat 
A 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. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 
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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 Újszövetség 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, Újszövetség, Törvény, Kegyelem, Lelki fegyverzet, 

Keresztény család 

Helyi többlet 

óraszám: 1 óra 
Gyülekezeti kiszállás lehetőség: szolgálat és beszélgetés gyülekezeti 

tagokkal 

 

Tematikai egység Zsoltárok 
Órakeret

16 óra 

Előzetes tudás, 

tapasztalat 
A 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 kommu-

nikáció; alkalmazkodás, 

áldozatvállalás, konflik-

tuskezelés, probléma 

feloldás; 
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Kulcsfogalmak/

fogalmak 
Zsoltár, Isten dicsőítése, Magasztalás, Messiás, Prófécia, Metafora, 

Bűnbánat, Alázat,  

Helyi többlet 

óraszám: 1 óra 
Projektmunka: kiscsoportban értékeljük Dávid király életszakaszait, és 

jelenítsük meg egy-egy állóképben 

 

Tematikai egység Újszövetési levelek, Jelenések könyve 
Órakeret

16 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 

Új 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 

Helyi többlet 

óraszám: 1 óra 

Összefoglaló jegyzet készítése. 
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11. osztály 

Etika 

Heti óraszám: 1 

Éves óraszám: 36 

 

Kerettanterv neve:  

Kerettanterv a gimnáziumok 9-12. évfolyama számára (3. MELLÉKLET) 

Kerettanterv alapján: 36*0,9=32,4 32 óra kötött + 4 óra szabad 

Kerettantervben szereplő óraszámok: 

Tematikai egység Órakeret 

1. Alapvető etika 9 óra 

2. Egyén és közösség 10 óra 

3. Korunk kihívásai 9 óra 

Számonkérés 4 óra 

Kötelező összesen: 32 óra 

 

Évfolyam Heti óraszám Éves óraszám Kötött Szabad 

11. 1 36 32 4 

 

 

Témakör 
Összes 

kötelező 

Összes 

szabad 

11. 

évfolyam 

kötelező 

11. 

évfolyam 

szabad 

1. Alapvető etika 9 óra  9  

2. Egyén és közösség 10 óra  10  

3. Korunk kihívásai 9 óra  9  

Számonkérés 4 óra  4  

Ismétlés, 

rendszerezés 
 4  4 

Összesen: 32 4 32 4 

 

 

Órafelosztás: 32+4 óráról a kerettanterv kötött tartalmának formájában 

Tematikai egység Alapvető etika 
Órakeret 

9 óra 

Előzetes tudás 

A nyelvi/fogalmi gondolkodás és a tudatos környezetformálás (munka) 

szerepe a kulturális evolúcióban. Az Ó- és Újszövetség legismertebb 

részletei. A felelősségvállalás, illetve az ezzel kapcsolatos mulasztások 

irodalmi példái. 

Ismeretek, fejlesztési feladatok Kapcsolódási pontok 
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Az erkölcsi gondolkodás alapjai 

Tények és értékek. Ismeret, megértés, értékelés, elhatározás. 

Elmélet és gyakorlat.  

A társas lény: erkölcsi lény. A Másik szerepe az öntudatos én 

kialakulásában. 

Etika és nyelv: bizalom, megértés, egyetértés, vita, párbeszéd. 

Erkölcsi érzék, tanult viselkedés, az erkölcsi szabályok 

természete, az egyén erkölcsi méltósága. 

A munka mint az önkiteljesítés alapvető eszköze. 

Jó és rossz. A rossz eredete – különféle megközelítések. A 

szenvedés kérdése. 

 

Bibliai erkölcsi értékek a világi etikában 

Az ember kitüntetett léthelyzete. A világvallások emberképe és 

etikája. 

A szeretet erkölcsi jelentősége.  

A lelkiismeret szabadsága és a személyes felelősség 

elháríthatatlansága. 

 

Mit kell akarnom? Az erkölcsi döntés 

Az erkölcsi gondolkodás fejlődése. Szokáserkölcs, hagyomány, 

törvény.  

A lelkiismeret szava. Példakövetés, tekintélytisztelet. A mások 

igazsága.  

Párbeszéd, vita, kétely. Értékkonfliktusok. 

Kötelesség és szabadság. A kanti kötelességetika és bírálata. 

 

A felelősség kérdése 

Az erkölcsi cselekedet. A jóakarat. Felelősség a tetteinkért – 

felelősség másokért. 

 

Az erények és a jó élet céljai  

Önmegvalósítás, önkorlátozás, önismeret, önértékelés. A jólét 

és a jó élet fogalmának megkülönböztetése. A boldogság mint 

etikai kérdés. Az erények és a jellem. Az erkölcsi nevelés. 

Önállóság és példakövetés. Magánérdek és közjó.   

Filozófia: Az elérhető 

boldogság. A szabad akarat 

és a rossz kérdései. Az 

értékteremtő ember és a 

hatalom. Szabadság, 

választás, felelősség, 

szorongás. 

 

Társadalmi, állampolgári 

ismeretek: Pályakezdés, 

álláskeresés. 

Munkaerő-piaci elvárások 

itthon és külföldön.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Erkölcsi érték, értékítélet, gyakorlat, erkölcs, etika, öntudat, munka; hit, 

szeretet, kiválasztás, bűn, kegyelem; lelkiismeret, szabadság, kötelesség, 

törvény, megértés; felelősség, szándék, következmény, erény, boldogság, 

jellem, önigazolás. 

Ismétlés, rendszerezés 1 

Számonkérés 1 

 

 

Tematikai egység Egyén és közösség 
Órakeret 

10 óra 
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Előzetes tudás 

Irodalmi példák törvénytisztelet és lelkiismeret összeütközésére. A haza 

szolgálatának és védelmének történelmi példái. A nemzetállamok 

kialakulásának sajátosságai Közép-Kelet-Európában. Nemzetiségi 

konfliktusok, vallásüldözés a magyar történelemben. A cigányság 

történetével, helyzetével kapcsolatos alapismeretek. Hátrányos 

élethelyzetek, a szegénység alapvető társadalmi összetevőinek ismerete. 

Ismeretek, fejlesztési feladatok Kapcsolódási pontok 

A kapcsolatok etikája 

Az emberek közti testvériség eszméje. Barátok és ellenfelek. 

Szeretetkapcsolatok. Párválasztás. Felelősség a társakért. 

Szexuáletika.  

Házasság. Családi élet. Otthonteremtés. Családi szerepek. Szülők és 

gyermekek. A családi élet válságai. 

 

Társadalmi szolidaritás 

Hátrányos élethelyzetek. Társadalmi igazságosság és/vagy 

kölcsönös segítség. 

A betegekkel és szegényekkel való törődés mint erkölcsi 

kötelesség. 

 

Törvény és lelkiismeret  

A szabadság rendje. Jogok és kötelességek. Erkölcs és politika. A 

lelkiismeret és véleménynyilvánítás szabadsága. Felelősségünk 

magunkért és a világért. A cselekvés halaszthatatlansága. 

 

Szavak és tettek 

Visszaélés a szólásszabadsággal. Uszítás, rágalmazás, az ember 

lealacsonyítása, az erőszak népszerűsítése, megtévesztő reklámok. 

Szavak és tettek: a nyilvános beszéd a tömegmédiumokban. 

Médiaetika. 

 

Hazaszeretet 

Állampolgárság és nemzeti érzés. Nemzeti szolidaritás. Áldozat a 

hazáért, és ennek elfogadható mértéke. A társadalmi önazonosság 

(identitás) felépülése és torzulásai. 

 

Többség és kisebbség 

Az etnokulturális csoportok, nemzeti és vallási kisebbségek, illetve 

a többségi társadalom közti konfliktusok, az együttélés erkölcsi 

problémái. Előítéletek, sztereotípiák, esélykülönbségek.   

A nemzeti fejlődés traumái – Kárpát-medencei sajátosságok. A 

kirekesztő, elnyomó nemzetstratégiák erkölcsi megítélése. 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek: A jóléti 

társadalom. 

A magyar társadalom a 

rendszerváltozás után. 

A cigány (roma) 

társadalom története, 

helyzete és 

integrációjának 

folyamata. 

 

Földrajz: Magyarország 

és a Kárpát-medence 

földrajza; a magyarság 

által lakott, 

országhatáron túli 

területek. 

 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret: 

A média társadalmi 

szerepe. 

Médiareprezentáció, 

valószerűség, hitelesség. 

Médiaetika, 

médiaszabályozás. 

 

Társadalmi, 

állampolgári ismeretek: 

Kulturális és etnikai 

kisebbségek hazánkban. 

Esélyegyenlőtlenség és 

hátrányos társadalmi 

helyzet. 

Szolidaritás és 

társadalmi 

felelősségvállalás. 
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Család, felelősség a társainkért, hűség, szeretet, szerelem; erkölcsi érték, 

erény, boldogság, jellem; törvény, törvénytisztelet, emberiesség, polgári 

engedetlenség; nemzet, identitás; nacionalizmus, sovinizmus, együttélés, 

idegengyűlölet, antiszemitizmus, hátrányos megkülönböztetés, 

kisebbség; igazságosság, előítélet, sztereotípia, kirekesztés, befogadás, 

sokszínűség, szolidaritás, önkéntesség. 

Ismétlés, rendszerezés 1 

Számonkérés 1 

 

 

Tematikai egység Korunk kihívásai 
Órakeret 

9 óra 

Előzetes tudás 

A műszaki-tudományos haladás vívmányai, hatásai. Természet- és 

társadalom-földrajzi ismeretek. Pszichés funkciók a magasabb rendű 

állatoknál, biodiverzitás, ökológiai rendszerek. Kulturális hagyomány, 

jövőkép, az utódokról való gondoskodás szerepe és változásai a 

civilizáció történetében. 
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Ismeretek, fejlesztési feladatok Kapcsolódási pontok 

A tudományos-technikai haladás etikai kérdései 

Az emberi cselekvés megváltozott természete. Technika és etika.  

A tudósok felelőssége. 

 

Bioetika 

Születés és halál. Családtervezés. Mesterséges megtermékenyítés. 

Béranyaság. Terhességmegszakítás.  

Genetikailag módosított élőlények.  

Egészségvédelem és etika. Szembenézés a halállal. Eutanázia. 

 

A felelősség új dimenziói a globalizáció korában 

Az egyén felelőssége és cselekvési lehetőségei a globális 

hálózatok korában.  

Magánérdek és közjó. A fenntarthatóság fogalma. Lokalizáció és 

önrendelkezés: az emberi lépték helyreállítása.  

Világszegénység – a szegények világa. A szegénység új arcai: 

környezetrombolás, adósságcsapda, szélsőséges jövedelmi 

egyenlőtlenségek, létbizonytalanság, népbetegségek, 

népességrobbanás, tömeges migráció. 

 

 

Ökoetika 

Az ökológiai válság mint erkölcsi kérdés. Számít-e erkölcsileg, 

amit más lényekkel teszünk? Érvek az állatok védelmében: a 

szenvedésokozás tilalma, szolidaritás lénytársainkkal, a biológiai 

sokféleség értéke, megóvásának és fenntartásának lehetősége. Az 

élet tisztelete. Az etika emberközpontúságának értelmezése. Az 

ember felelőssége egy több mint emberi világban. 

 

A közösség és a korrupció problémája 

Tisztességes és tisztességtelen érdekérvényesítés. Jogos és jogtalan 

előnyszerzés, a megvesztegetés, a megvesztegethetőség. 

Magánérdek és közjó. A korrupció jelensége és veszélyei, 

hatalommal való visszaélés és korrupció a mindennapokban. 

Hogyan lehet a megvesztegetést, a korrupciót megszüntetni? 

Lehet-e hála jele a hálapénz? Ki hibázik, aki adja, vagy aki kapja? 

A korrupció elleni fellépés lehetőségei, az egyén és a közösség 

felelőssége.  

 

Felelősség utódainkért 

Az emberiség közös öröksége. A jövő nemzedékek jogai. A ma 

élők felelőssége. 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek: A 

tudományos-technikai 

forradalom. Az 

emberiség az 

ezredfordulón: a globális 

világ és problémái. 

A globális világgazdaság 

fejlődésének új kihívásai 

és ezek hatása hazánk 

fejlődésére. 

 

Földrajz: globális 

kihívások, migráció, 

mobilitás.  

 

Biológia-egészségtan: 

környezet és 

fenntarthatóság. 

 

Filozófia: Az ökológiai 

válság etikai 

vonatkozása. Bioetikai 

állásfoglalások 

napjainkban. 

Kulcsfogalmak/

fogalmak 

Uralom a természet felett, ökológiai elővigyázatosság; globális felelősség, 

környezettudatosság, fenntarthatóság, közjó, korrupció, korrupció-

megelőzés; élet, halál, egészség; környezeti etika, állati jólét, 

fajsovinizmus, emberközpontúság, mélyökológia; az emberiség közös 

öröksége, a jövő nemzedékek jogai. 
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A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

A tanulók ismerik az erkölcsi hagyomány legfontosabb elemeit, s e tudás 

birtokában képesek a mindennapi életben felmerülő erkölcsi problémák 

felismerésére és kezelésére.  

Értékítéleteiket ésszerű érvekkel tudják alátámasztani, képesek a felelős 

mérlegelésen alapuló döntésre. Rendelkeznek az etikai és közéleti 

vitákban való részvételhez, saját álláspontjuk megvédéséhez, illetve 

továbbfejlesztéséhez szükséges készségekkel és képességekkel.  

Képesek elfogadni, megérteni és tisztelni a magukétól eltérő nézeteket.  

Ismerik azokat az értékelveket, magatartásszabályokat és beállítódásokat, 

amelyeknek a közmegegyezés kitüntetett erkölcsi jelentőséget tulajdonít. 

Ismétlés, rendszerezés 2 

Számonkérés 2 

 

 

 

12. osztály 

Heti óraszám: 2 

Éves óraszám: 62 

 

Tematikai egység Helyem a világban 
Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás, 

tapasztalat 
A 9. osztályos Bibliaismeret „Mi Atyánk” tematikai egysége 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A személyes jövőkép kialakításának ösztönzése, az egyéni és közösségi 

boldogulást támogató értékek melletti elköteleződés támogatása. 

Istentől származó értékes személyiségünk elfogadása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

A mester terve 

Isten okkal, céllal teremtett 

Istennek terve van az életemmel 

Személyiségünk felfedezése 

Ki vagyok én? 

Az vagyok kinek mások mondanak? 

Személyiségtesztek 

Önmagunk elfogadása  

Külső és belső értékek 

 

Istentől kapott értékeink 

Értékesség  

Használd, amid van 

Isten vezetése az életünkben  

  

Természetismeret: 

Kamaszkori 

változások: testkép, 

testalkat; az egészséges 

táplálkozás alapelvei; a 

serdülő 

személyiségének 

jellemző vonásai; az 

önismeret és az 

önfejlesztés eszközei; 

veszélyforrások 

különféle 

élethelyzetekben; káros 

szenvedélyek. 

Dráma és tánc: ön- és 

társismereti játékok.  

Történelem, társadalmi 
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és állampolgári 

ismeretek: nemzetisé-

gek és etnikai kisebb-

ségek; a cigány (roma) 

népesség helyzete. 

Kulcsfogalmak/

fogalmak 
Személyiség, énkép, életcél, értékesség, elfogadás, Isten vezetése, külső és 

belső értékek  

 

Tematikai egység A Gyülekezet 
Órakeret 

18 óra 

Előzetes tudás, 

tapasztalat 

A 10. osztályos Bibliaismeret Apostolok cselekedet tematikai egysége,  

A 11. osztályos Bibliaismeret Pál levelei, Újszövetségi levelek tematikai 

egységei. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Felfedezni az Egyház, Gyülekezet páratlan tisztességét. 

Megérteni az egyházi, gyülekezeti élet sokszínűségét. 

Bátorítani az egyházi, gyülekezeti szolgálatba való részvételre. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

A Gyülekezet felépítése 

Egyház, gyülekezet, eklézsia fogalma 

Templom, Imaház fogalma 

A Gyülekezet, mint Krisztus teste 

A gyülekezet szolgálattevői 

Szolgálati ajándékok 

A Gyülekezeti élet alapjai 

Újjászületés 

Bemerítés, keresztség 

Úrvacsora 

Bizonyságtétel 

Istentisztelet 

Szentlélek munkája 

Földrajz: a világvallások 

társadalmat, gazdaságot, 

környezetet befolyásoló 

szerepe; kultúrák 

találkozásai a Föld 

különféle térségeiben. 

 

 

Kulcsfogalmak/

fogalmak 

Egyház, Gyülekezet, Eklézsia, templom, imaház,presbiter, diakónus, 

újjászületés, bemerítés, keresztség, úrvacsora, bizonyságtétel, Istentisztelet, 

Szentlélek.  

Helyi többlet 

óraszám: 2 óra 

A keresztyén egyház megpróbáltatásai a XX. században: Beszámolók 

illetve dramatikus megjelenítés pl. Albert Schweitzer, Teréz anya, Billy 

Graham életműve. Dramatikus megjelenítés: keresztyén helytállás XX. 

sz.-i morális kérdésekben. 

 

Tematikai egység Bölcsességirodalom 
Órakeret 

18 óra 

Előzetes tudás, 

tapasztalat 
A 11. osztályos Bibliaismeret Zsoltárok tematikai egységei. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A bibliai bölcsességirodalom által megfigyelni Isten jelenlétét a 

különböző élethelyzetekben. 

Elkötelezettség kialakítása a bilbiai értékrend iránt. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 
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Jób könyve 

A láthatatlan világ hatása a látható világban. 

A szenvedés jelenléte és feldolgozása az emberi életben 

A Példabeszédek könyve 

Isten bölcsessége 

Lustaság, a munkához való viszony 

Kapcsolati kérdések  

A szív szerepe  

A prédikátor könyve 

Mindennek megvan az ideje 

Az élet mulandóság,  

Idősek tisztelete 

Énekek éneke  

A szerelem szerepe életünkben 

A vágyaink kifejezése 

Vizuális kultúra: 

személyes véleményt 

kifejező vizuális 

megjelenítés adott 

témában.  

Magyar nyelv és 

irodalom: A példázatok, 

példabeszédek, 

metafórák felismerése, 

megértése és használatuk 

 

Kulcsfogalmak/

fogalmak 

Láthatatlan világ, látható világ, szenvedés, bölcsesség, lustaság, szív. 

mulandóság, tisztelet, szerelem  

Helyi többlet 

óraszám: 2 óra 

Kooperatív csoportmunkával készített kiselőadások és azok bemutatása. 

 

Tematikai egység Életünk nagy kérdései 
Órakeret 

14 óra 

Előzetes tudás, 

tapasztalat 
A 12. osztályos Bibliaismeret Helyem a világban tematikai egysége. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Segítséget adni az élet legnagyobb kérdéseinek megválaszolásában. 

Bátorítani az életutat befolyásoló jó döntések meghozatalát.  

Kérni és felismerni Isten vezetését a választások során.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Az életünk lelki (szellemi) döntési, választásai 

Szabad akarat kérdése 

Isten terve: Válaszd az életet! 

Áldás és átok 

Az Istenbe vetett hit és következményei életünkben 

Vetés és aratás törvényszerűsége  

Istennel vagy nélküle  

Odaszánás, tanítványság 

Párkapcsolataink 

Készülődés a párválasztásra 

Párválasztás – „nem jó az embernek egyedül” 

Gyermekvállalás – Válaszd az életet! 

Egészséges jövőkép, egészséges énkép 

A múlthoz elrendezése és feldolgozása 

Reménységgel a jövő felé 

Célorientáltság –Tudom, hogy mit akarok 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek: egyenlőség és 

egyenlőtlenségek a 

társadalomban; 

állampolgári jogok és 

kötelességek; 

 

Biológia   egészségtan: 

leány és női, fiú és férfi 

szerepek a családban, a 

társadalomban; 

Vizuális kultúra: 

személyes véleményt 

kifejező vizuális 

megjelenítés adott 

témában.  

Kulcsfogalmak/

fogalmak 

Szabad akarat, áldás, átok, hit, odaszánás, tanítványság, párválasztás, 

gyermekvállalás, jövőkép, énkép, célorientáltság   
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A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

- Részvétel a közös feladatokban, beszélgetésekben, játékokban.  

- Ismerje a atnult királyok és próféták történetét. 

- A Péld 16:6.,  a Szeretet himnusza 1.Kor 13:1-8 és a 23.Zsoltár 

memoriter szintű ismerete 

- Életkorának megfelelően definiálja a következő fogalmakat: 

kegyelemből való üdvösség, alázat, felettes hatalmaknak való 

engedelmesség, zsoltár 

-   Krisztushimnusz Fil 2:2-11; Péld 1:2-9; 2 Pt 2:9-10; 127. zsoltár 

memoriter szintű ismerete. 

- Életkorának megfelelően definiálja a következő fogalmakat: szabad 

akarat, újjászületés, tanítványság. 

- Tudja megfogalmazni az egyház és a gyülekezet közötti különbséget, az 

úrvacsora, az istentisztelet, a bemerítés lényegét 

 

 

Biológia 10-12. 

A tantárgy nevelési és fejlesztési célrendszere megvalósításának iskolai keretei: 

4 és 5 évfolyamos gimnáziumok 10 - 12. évfolyamain osztálykeretek között szervezett tanítás 

A tantárgy órakerete:  

 A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 

10. évfolyam 2 72 

11. évfolyam 2 72 

12. évfolyam 2 62 

 

A helyi tanterv alapját jelentő kerettanterv: 

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

EMMI-rendelet 3. sz. mellékletében kiadott Biológia-egészségtan tantárgyi kerettanterv 

(B-változata) alapján készült helyi tanterv. 

 

A tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret 

 

10. évfolyam 

Tematikai egység rövid címe 
Elméleti 

óra 

Gyakorlati 

óra 
Összefoglalás 

Számon-

kérés 

Összes 

óra 

Bevezetés a biológiába. 

A biológia tárgya és módszerei 
2 0 0 0 2 

Az egyed szerveződési szintje. 

Nem sejtes rendszerek: vírusok,  

szubvirális rendszerek 

2 0 0 0 2 

Önálló sejtek. Szerkezet és 

működés a prokarióták 

világában 

4 0 0 1 5 
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Az egyszerű eukarióták 

általános jellemzői 
2+1 2 0 0 5 

Többsejtűség. Sejtfonalak, 

teleptest  

és álszövet: gombák, szivacsok 

2 1 0 1 4 

Az állati sejt és a főbb 

szövettípusok jellemzői 
3 2 0 1 6 

Szerkezet és működés az állatok 

világában. 

Csalánozók, férgek, 

puhatestűek,  

ízeltlábúak 

5 1 0 1 7 

Tüskésbőrűek, elő- és 

fejgerinchúrosok, gerincesek 

testfelépítése és működése. 

A gerincesek nagy csoportjai 

6 1 1 1 9 

Az állatok viselkedése 5 1 0 1 7 

A növényi sejt. Szerveződési 

formák 
2 1 0 1 4 

A növények országa. Valódi 

növények 
7 3 1 1 12 

A növények élete 7 1 0 1 9 

Összesen 47+1 13 1+1 3+6 72 

 

 

11. évfolyam 

Tematikai egység rövid címe 
Elméleti 

óra 

Gyakorlati 

óra 
Összefoglalás 

Számon-

kérés 
Összes 

óra 

Ökológia. Az élőlények 

környezete 
6 2 0 0 8 

Ökoszisztéma 3 1 1 1 6 

Életközösségek 6 terepgyakorlat 0 1 7 

Sejtbiológia: a sejtek kémiai 

felépítése, 

elektronmikroszkópos 

szerkezete és anyagcseréje 

16 3 1 1 21 
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Genetika: az öröklődés 

molekuláris alapjai 
8 2 1 1 12 

Genetika: az öröklődés 10 5 1 1 17 

Év végi összefoglalás 0 0 1 0 1 

Összesen 49 13 3+2 1+4 72 

 

12. évfolyam 

Tematikai egység rövid címe 
Elméleti 

óra 

Gyakorlati 

óra 
Összefoglalás 

Számon-

kérés 

Összes 

óra 

Az emberi szervezet szabályozó 

működése. 

Jelátvitel testfolyadék révén 

5 0 0 0 5 

Az emberi szervezet szabályozó 

működése. 

Jelátvitel szinapszisok révén, az 

idegrendszer felépítése és 

működése 

12 2 1 1 16 

Az ember önfenntartó 

működése és ennek 

szabályozása. Kültakaró és 

mozgás 

4 1 0 0 5 

Az ember önfenntartó 

működése és ennek 

szabályozása. 

Az ember táplálkozása, légzése 

és kiválasztása, a vér és 

vérkeringés 

12 2 1 0 15 

Szaporodás, egyedfejlődés és 

növekedés 
5 1 0 0 6 

Immunológiai szabályozás. 

Az immunválasz alapjai 
4 0 0 1 5 

Evolúció. Biológiai evolúció. 5 1 0 0 6 

Rendszerbiológia és evolúció 2 0 0 1 3 

Év végi összefoglalás 0 1 0 0 1 

Összesen 49 5+3 1+1 1+2 62 

 

Az óraszámok tanévenkénti óraszámokat jelentenek 
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A tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret 

felhasználása 

 

10. évfolyam 

Tematikai egység rövid címe 
Elméleti 

óra 

Gyakorlati 

óra 
Összefoglalás 

Számon-

kérés 

Önálló sejtek. Szerkezet és működés a 

prokarióták világában 
0 0 0 +1 

Az egyszerű eukarióták általános 

jellemzői 
+1 0 0 0 

Az állati sejt és a főbb szövettípusok 

jellemzői 
0 2 0 +1 

Szerkezet és működés az állatok 

világában. 

Csalánozók, férgek, puhatestűek,  

ízeltlábúak 

0 0 0 +1 

Tüskésbőrűek, elő- és 

fejgerinchúrosok, gerincesek 

testfelépítése és működése. 

A gerincesek nagy csoportjai 

0 0 +1 +1 

Az állatok viselkedése 0 0 0 +1 

A növények élete 0 0 0 +1 

Összesen +1 0 +1 +6 
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11. évfolyam 

Tematikai egység rövid címe 
Elméleti 

óra 

Gyakorlati 

óra 
Összefoglalás 

Számon-

kérés 

Ökoszisztéma 0 0 0 +1 

Sejtbiológia: a sejtek kémiai 

felépítése, elektronmikroszkópos 

szerkezete és anyagcseréje 

0 0 0 +1 

Genetika: az öröklődés molekuláris 

alapjai 
0 0 +1 +1 

Genetika: az öröklődés 0 0 0 +1 

Év végi összefoglalás 0 0 +1 0 

Összesen 0 0 +2 +4 

 

 

12. évfolyam 

Tematikai egység rövid címe 
Elméleti 

óra 

Gyakorlati 

óra 
Összefoglalás 

Számon-

kérés 

Az emberi szervezet szabályozó 

működése. 

Jelátvitel szinapszisok révén, az 

idegrendszer felépítése és működése 

0 0 0 +1 

Az ember önfenntartó működése és 

ennek szabályozása. 

Az ember táplálkozása, légzése és 

kiválasztása, a vér és vérkeringés 

0 +2 +1 0 

Immunológiai szabályozás. 

Az immunválasz alapjai 
0 0 0 +1 

Év végi összefoglalás 0 0 +1 0 

Összesen 0 +2 +2 +2 

 

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va



 283 

10. évfolyam 

Tematikai egység 
Önálló sejtek. 

Szerkezet és működés a prokarióták világában 

Órakeret 

1 óra 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Témazáró Prokarióta sejt, Baktériumok 

felépítése, működése, 

életmódja. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Prokarióta, autotróf, heterotróf, bakteriospóra, antibiotikum, kozmopolita 

faj, plankton, coccus, bacillus, spirillum, vibrió, reprodukció. 

 

Tematikai egység 
Az alacsonyabb rendű egyszerű eukarióták 

általános jellemzői 

Órakeret 

1 óra 

Problémák, jelenségek,  

gyakorlati alkalmazások,  

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az egyszerűbb eukarióták 

életmódja 

Autotróf és heterotróf 

eukarióták speciális 

sejtalkotói. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
színtest, sejtszáj, sejtgarat, lüktető-és emésztő űröcske 

 

Tematikai egység Az állati sejt és a főbb szövettípusok jellemzői 
Órakeret 

1 óra 

Témazáró Sejtalkotók felépítése, funkciói. 

Hámszövetek, Kötő- és 

támasztószövetek, 

izomszövetek, idegszövet. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Organellum, transzplantáció, implantáció, inger, ingerület, sejttest, 

dendrit, axon, gliasejt, végfácska, velőshüvely. 

 

Tematikai egység 
Szerkezet és működés az állatok világában. 

Csalánozók, férgek, puhatestűek, ízeltlábúak 

Órakeret  

1 óra 

Problémák, jelenségek,  

gyakorlati alkalmazások,  

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Számonkérés Fejlődési fokozatok az egyes 

törzsek szimmetriájában, 

tápcsatornáiban, 

érzékszervekben. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Sugaras és kétoldali szimmetria; béledényrendszer és háromszakaszos 

bélcsatorna; sejten belüli, sejten és testen kívüli emésztés; diffúz légzés, 
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kültakaró eredetű légzőszerv, zárt és nyílt keringés, kiválasztás 

sejtenként, vesécske típusú kiválasztószerv; diffúz és központosult 

dúcidegrendszer; hámizomsejt, bőrizomtömlő, átváltozás, kifejlés, teljes 

átalakulás, vedlés, hormonális/kémiai szabályozás. 

 

Tematikai egység 

Tüskésbőrűek, elő- és fejgerinchúrosok, gerincesek 

testfelépítése és működése. 

A gerincesek nagy csoportjai 

Órakeret 

2 óra 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások,  

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Összefoglalás Az állatok testfelépítésének, 

életmódjának áttekintése, 

kiemelve a fejlődési 

fokozatokat. 

 

Témazáró Az állatok testfelépítése, 

működése. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Újszájú, gerinchúr, csőidegrendszer, kopoltyúbél, hüllő- és madártojás, 

magzatburok, porcos és csontos hal, kopoltyú, ikra, haltej, ötujjú végtag, 

tolóláb, ugróláb, járóláb, madár- és denevérszárny; kettős légzés, változó 

és állandó testhőmérséklet, fészeklakó, fészekhagyó. 

 

Tematikai egység Az állatok viselkedése 
Órakeret 

1 óra 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Számonkérés Öröklött és tanult magatartási 

formák. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Viselkedés (magatartás), kulcsinger, motiváció, ösztön, reflex, társítás, 

tanulás és memória, agresszió, altruizmus, szocializáció, kommunikáció, 

tanulás, adaptáció, magatartáselem, magatartásegység. 

 

Tematikai egység A növények élete 
Órakeret 

1 óra 

Problémák, jelenségek,  

gyakorlati alkalmazások,  

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Témazáró Kétszakaszos egyedfejlődés, 

nyitvatermő, zárvatermő, 

hajtásos növények szervei, 

működése. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Gyökérszőr, diffúzió, ozmózis, passzív és aktív transzport, 

gyökérnyomás,  egylaki növény, kétlaki növény, ivartalan szaporodás, 
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regeneráció, kétszakaszos egyedfejlődés, növényi hormon, vízszállítás, 

párologtatás, csírázás, ivartalan szaporodás és szaporítás, taxis, nasztia, 

tropizmus. 

 

11. évfolyam 

Tematikai egység Ökoszisztéma 
Órakeret 

1 óra 

Problémák, jelenségek,  

gyakorlati alkalmazások,  

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Számonkérés Ökológiai fogalmak, 

táplálékhálózatok, környezeti 

problémák értelmezése. 

 

Kulcsfogalmak 

fogalmak 

Tápláléklánc, termelő (producens), fogyasztó (konzumens), lebontó 

(reducens), csúcsragadozó, táplálékhálózat, biogeokémiai ciklus, biológiai 

produkció, biomassza. 

 

Tematikai egység 
Sejtbiológia: a sejtek kémiai felépítése, 

elektronmikroszkópos szerkezete és anyagcseréje 

Órakeret 

1 óra 

Problémák, jelenségek,  

gyakorlati alkalmazások,  

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Témazáró A felépítő és lebontó folyamatok 

értelmezése (fotolízis, redukciós 

ciklus, glikolízis, citrát-köt, 

terminális oxidáció), és helyük a 

sejtben.  

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Biogén elem, kolloid rendszer, lipid, mono-, di- és  poliszacharid, 

aminosav, peptidkötés, egyszerű fehérje, összetett fehérje, ATP, NAD+, 

NADP+, koenzim-A, DNS, RNS.  

Citoplazma, sejtváz, membrán, endoplazmatikus hálózat, riboszóma, 

Golgi-készülék, lizoszóma, mitokondrium, színtest, sejtmag, kromoszóma, 

mitózis, meiózis.  

Enzim, glikolízis, citrát-kör, terminális oxidáció, erjedés, biológiai 

oxidáció, fotoszintézis, fotolízis, elektronszállító rendszer. 

 

 

 

Tematikai egység Genetika: az öröklődés molekuláris alapjai 
Órakeret 

2 óra 

Problémák, jelenségek,  

gyakorlati alkalmazások,  

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Összefoglalás A biológiai információáramlás, a  
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folyamat közben bekövetkező 

hibák, genetikai módosítások. 

Számonkérés Az öröklődés molekuláris alapjai 

utáni számonkérés 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Szemikonzervatív megkettőződés, triplet, a genetikai kód, kodon, 

antikodon genom, genomika, gén, allél, lac-operon, mobilis genetikai 

elem, mutáció, mutagén, rekombináns DNS-technológia, restrikciós 

enzim, transzgenikus élőlény, GMO-élőlény, genomprogram. 

 

 

Tematikai egység Genetika: az öröklődés 
Órakeret  

1 óra 

Témazáró 
Az öröklődés törvényszerűségei, 

egyszerűbb genetikai feladatok. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Genotípus, fenotípus, homozigóta, heterozigóta, ivari és testi kromoszóma, 

hemizigóta, minőségi jelleg, mennyiségi jelleg, gamétatisztaság elve, 

tesztelő keresztezés, reciprok keresztezés. 

 

 

 

Tematikai egység Év végi összefoglalás 
Órakeret 

1 óra 

Elméleti óra Gyakorlati óra Összefoglalás Számonkérés 

0 0 1 0 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Sejtbiológiai, genetikai ismeretek áttekintése. 

 

12. évfolyam 

Tematikai egység 

Az emberi szervezet szabályozó működése. 

Jelátvitel szinapszisok révén, az idegrendszer 

felépítése és működése 

Órakeret 

1 óra 

Problémák, jelenségek,  

gyakorlati alkalmazások,  

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Témazáró Elemi idegjelenségek, központi 

és környéki idegrendszer, az 

idegrendszer érző, mozgató 

működése. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Inger, ingerküszöb, neuron, dendrit, axon, axondomb, velőshüvely, glia, 

nyugalmi potenciál, akciós potenciál, Na+/K+ pumpa, depolarizáció, 

repolarizáció, refrakter szakasz, szinapszis. 

Reflexív, mag, dúc, pálya, ideg, idegrost, szomatikus, vegetatív, 

gerincvelői reflex, agytörzs, agytörzsi hálózatos állomány, köztiagy, 
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kisagy, nagyagy, agykérgi sejtoszlop, limbikus rendszer, érzékszerv, 

receptor, extrapiramidális és piramis-pályarendszer, szimpatikus, 

paraszimpatikus hatás. 

 

 

Tematikai egység 

Az ember önfenntartó működése és ennek 

szabályozása. Az ember táplálkozása, légzése és 

kiválasztása, a vér és vérkeringés 

Órakeret 

3 óra 

Problémák, jelenségek,  

gyakorlati alkalmazások,  

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Gyakorlati óra 

Az elsősegélynyújtás alapjai 

Az elsősegélynyújtás 

meghatározása, általános 

szabályai. A sérülések 

súlyosságára utaló jelek, ellátási 

sorrend. Vérzés csillapítása, 

újraélesztés. 

 

Összefoglalás Az önfenntartó működés 

folyamatai, homeosztazis 

fenntartása. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

életveszélyre, súlyos sérülésre utaló jelek, ellátási sorrend, stabil 

oldalfekvés, újraélesztés. 

 

Tematikai egység 
Immunológiai szabályozás. 

Az immunválasz alapjai 

Órakeret  

1 óra 

Problémák, jelenségek,  

gyakorlati alkalmazások,  

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Számonkérés Sejthez és ellenanyaghoz kötődő 

immunitás, vércsoportok. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Immunrendszer-hálózat, antigén, antigénreceptor, T és B nyiroksejtek, 

falósejtek, nyúlványos sejtek, antitest, antigén felismerés, a veleszületett 

(természetes) immunválasz, szerzett immunválasz, immunmemória, 

allergia, szerzett és örökölt immunhiány, autoimmunhiány, védőoltás. 

 

 

Tematikai egység Év végi összefoglalás 
Órakeret 

1 óra 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Projektmunka vázlatának összeállítása a témakör adott témájához 

kapcsolódóan. 
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Fizika 9-12. 

Kerettanterv neve:  

Kerettanterv a gimnáziumok 9-12. évfolyama számára (3. MELLÉKLET) 

Fizika 9. 

Heti 2 óra, évi 72 óra 

Kerettanterv alapján: 72*0,9=64,8 65 óra kötött + 7 óra szabad 

Fizika 10. 

Heti 2 óra, évi 72 óra 

Kerettanterv alapján: 72*0,9=64,8 65 óra kötött + 7 óra szabad 

Kerettantervben szereplő óraszámok: 

Tematikai egység Órakeret 

Tájékozódás égen-földön 4 

A közlekedés kinematikai problémái 7 

A közlekedés dinamikai problémái 8 

A tömegvonzás 5 

A nagy teljesítmény titka: gyorsan és sokat. 6 

Egyszerű gépek a mindennapokban 4 

Energia nélkül nem megy 6 

Energiaátalakító gépek 6 

Hasznosítható energia 6 

A Nap 6 

Vízkörnyezetünk fizikája 8 

Hidro- és aerodinamikai jelenségek, a repülés fizikája 8 

Globális környezeti problémák fizikai vonatkozásai 6 

Szikrák és villámok 8 

Az elektromos áram 8 

Lakások, házak elektromos hálózata 8 

Elemek, telepek 6 

Az elektromos energia előállítása 8 

Rezgések, hullámok 6 

A hang és a hangszerek világa 6 

Összesen: 130 

 

 

Évfolyam Heti óraszám Éves óraszám Kötött Szabad 

9. 2 72 65 7 

10. 2 72 65 7 
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Témakör 
Összes 

kötelező 

Összes 

szabad 

9. 

évfolyam 

kötelező 

9. 

évfolyam 

szabad 

10. 

évfolyam 

kötelező 

10. 

évfolyam 

szabad 

Tájékozódás égen-

földön 
4 0 4 0   

A közlekedés 

kinematikai problémái 
7 2 7 2   

A közlekedés 

dinamikai problémái 
8 1 7 1   

A tömegvonzás 5 1 5 1   

A nagy teljesítmény 

titka: gyorsan és sokat. 
6 1 6 1   

Egyszerű gépek a 

mindennapokban 
4 1 4 1   

Energia nélkül nem 

megy 
6 0 6 0   

Energiaátalakító gépek 6 0 6 0   

Hasznosítható energia 6 1 3 0 3 1 

A Nap 6 0 6 0   

Globális környezeti 

problémák fizikai 

vonatkozásai 
6 1 7 1   

Vízkörnyezetünk 

fizikája 
8 0   8 0 

Hidro- és 

aerodinamikai 

jelenségek, a repülés 

fizikája 

8 0 4 0 4 0 

Szikrák és villámok 8 1   8 1 

Az elektromos áram 8 1   8 1 

Lakások, házak 

elektromos hálózata 
8 1   8 1 

Elemek, telepek 6 1   6 1 

Az elektromos energia 

előállítása 
8 1   8 1 

Rezgések, hullámok 6 1   6 1 

A hang és a 

hangszerek világa 
6 0   6 0 

Összesen: 130 14 65 7 65 7 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél A közlekedés kinematikai problémái 
Órakeret 

2 óra 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
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Feladatok megoldása. 
A mozgást leíró fizikai 

mennyiségek közötti matematikai 

összefüggések átlátása, mért 

illetve megadott adatok alapján a 

keresett mennyiségek 

meghatározása. 

Számítások 

Matematika: elemi 

műveletek elvégzése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Sebesség. Gyorsulás. Út-idő grafikon, sebesség-idő grafikon és 

gyorsulás-idő grafikon. Szögsebesség. Centripetális gyorsulás. Hajítások. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél A közlekedés dinamikai problémái 
Órakeret 

1 óra 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Feladatok megoldása. 
A mozgást leíró fizikai 

mennyiségek közötti matematikai 

összefüggések átlátása, mért 

illetve megadott adatok alapján a 

keresett mennyiségek 

meghatározása. 

Számítások 

Matematika: elemi 

műveletek elvégzése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

A erő. A lendület. A lendület-megmaradás törvénye. A dinamika 

alapegyenlete. Az erők összegzésének módszerei. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél A tömegvonzás 
Órakeret 

1 óra 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Feladatok megoldása. 
A testek súlyának 

meghatározása. A perdületet leíró 

fizikai mennyiségek közötti 

matematikai összefüggések 

átlátása, megadott adatok alapján 

a keresett mennyiségek 

meghatározása. 

Számítások 

Matematika: elemi 

műveletek elvégzése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Súly. Súlytalanság. Perdület. Perdület-megmaradás törvénye. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél A nagy teljesítmény titka: gyorsan és sokat. 
Órakeret 

1 óra 
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Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Feladatok megoldása. 
A munka, az enrgia és a 

teljesítmény, mint fizikai 

mennyiségek közötti matematikai 

összefüggések átlátása, megadott 

adatok alapján a keresett 

mennyiségek meghatározása. 

Számítások 

Matematika: elemi 

műveletek elvégzése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Munka. Energia. Munkatétel. Teljesítmény. Hatásfok. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Egyszerű gépek a mindennapokban 
Órakeret 

1 óra 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Feladatok megoldása. 
A merev testek egyensúlyát leíró 

fizikai mennyiségek közötti 

matematikai összefüggések 

átlátása, megadott adatok alapján 

a keresett mennyiségek 

meghatározása. 

Számítások 

Matematika: elemi 

műveletek elvégzése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Egyensúly fogalma. Eredő erő fogalma, meghatározása. Forgatónyomaték 

fogalma, meghatározása. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Globális környezeti problémák fizikai vonatkozásai 
Órakeret 

1 óra 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Hatástanulmányok elemzése a 

globális környezeti problémák 

mérséklésének tükrében. 

A Föld emberkézhez köthető 

pusztulásának a csökkentése, 

illetve a különféle lehetőségek 

hatékonyságának az értékelése. 

Számítások 

Biológia, földrajz: a 

Földet pusztító emberi 

tevékenység hatásának 

következményei. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Üvegházhatás. A globális felmelegedés. A széndioxid-kvóta. Ökológiai 

lábnyom. Környezetszennyezés, légszennyezés. Az ózonpajzs. 

Fenntartható fejlődés. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Hasznosítható energia 
Órakeret 

1 óra 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Feladatok megoldása. 
A hőtan I. főtételében szereplő 

fizikai mennyiségek közötti 

matematikai összefüggések 

átlátása, megadott adatok alapján 

a keresett mennyiségek 

meghatározása. 

Számítások 

Matematika: elemi 

műveletek elvégzése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Belső energia. Hőmennyiség. A gázon végzett munka. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Szikrák és villámok 
Órakeret 

1 óra 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Elektromos megosztás, töltés a 

vezetőn, Faraday-kalitka, 

csúcshatás 

 

Az elektrosztatikai alapfogalmak, 

alapjelenségek értelmezése, 

gyakorlati tapasztalatok, 

kísérletek alapján. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Csúcshatás, Segner-kerék, Faraday-kalitka 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Az elektromos áram 
Órakeret 

1 óra 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Ohm törvénye a 

mindennapokban 

Gyakorlati alkalmazások: 

Áramkörök illetve áramköri 

elemek elektromos 

tulajdonságaink a meghatározása 

matematikai eszközökkel. 

Az elektromos ellenállás 

kiszámítása, mérése; a számított 

és mért értékek összehasonlítása, 

következtetések levonása. 

Összetett áramkörök 

paramétereinek meghatározása 

mérhető tulajdonságainak a 

felhasználásával 

Matematika: elemi 

műveletek elvégzése, 

grafikonok készítése. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Elektromos áramerősség, elektromos ellenállás, elektromos feszültség. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Lakások, házak elektromos hálózata 
Órakeret 

1 óra 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Gyakorlati alkalmazások: Soros 

és párhuzamos kapcsolás 

összefüggéseinek alkalmazása.  

Számonkérés. 

A soros és a párhuzamos 

kapcsolások legfontosabb 

jellemzőinek megismerése, 

feszültség- és áramerősség 

viszonyok vizsgálata méréssel, 

összefüggések felismerése és 

meghatározása mért adatok 

alapján. 

 

Matematika: elemi 

műveletek elvégzése, 

egyenletrendezés, 

műveletek törtekkel. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Soros és párhuzamos kapcsolás. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Elemek, telepek 
Órakeret  

1 óra 

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). 

Adapterek, tápegységek, 

egyenirányítók. 

 

Az elemek, telepek, újratölthető 

akkumulátorok alapvető fizikai 

tulajdonságainak, paramétereinek 

megismerése illetve 

meghatározása mért illetve 

feltüntetett adataik alapján. 

Egyszerű számítások elvégzése 

az akkumulátorokban tárolt 

energiával, töltéssel 

kapcsolatban. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Telep, akkumulátor, újratölthető elem. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Az elektromos energia előállítása 
Órakeret 

1 óra 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

Elektromos hálózatok felépítése. 

A távvezetékek feszültségének 

A transzformátor működésének 

értelmezése, összefüggések 

feltárása. 

A nagy elektromos hálózatok 

felépítésének, alapelveinek 
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nagy értékekre történő 

feltranszformálásának oka.  

vizsgálata. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Transzformátor felépítése, működési elve. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Rezgések, hullámok 
Órakeret 

1 óra 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési feladatok Kapcsolódási pontok 

Ismeretek: 

Hullámjelenségek: törés, 

visszaverődés, elhajlás, 

interferencia. 

 

Hullámjelenségek vizsgálata. 

Kísérletek bemutatása. 
 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Törés törvénye. Visszaverődés törvénye. Elhajlás jelensége. Interferencia 

jelensége. 

 

 

Fizika 11. 

Heti 2 óra, évi 72 óra 

Kerettanterv alapján: 72*0,9=64,8 64 óra kötött + 8 óra szabad 

Kerettantervben szereplő óraszámok: 

Tematikai egység Órakeret 

A fény természete 6 

Hogyan látunk, hogyan javítjuk a látásunk? 10 

Kommunikáció, kommunikációs eszközök, képalkotás, 

képrögzítés a 21. században 
12 

Atomfizika a hétköznapokban 6 

Az atommag szerkezete, radioaktivitás 8 

A Naprendszer fizikai viszonyai 7 

A csillagok világa 5 

Az űrkutatás hatása mindennapjainkra 5 

Az Univerzum szerkezete és keletkezése 5 

Összesen: 64 

 

Évfolyam Heti óraszám Éves óraszám Kötött Szabad 

11. 2 72 64 8 

 

 

Témakör 
Összes 

kötelező 

Összes 

szabad 
11. 

évfolyam 

11. 

évfolyam 
12. 

évfolyam 

12. 

évfolyam 
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összes szabad kötelező szabad 

A fény természete 6 0 6 0   

Hogyan látunk, 

hogyan javítjuk a 

látásunk? 

10 4 14 4   

Kommunikáció, 

kommunikációs 

eszközök, 

képalkotás, 

képrögzítés a 21. 

században 

12 2 14 2   

Atomfizika a 

hétköznapokban 
6 0 6 0   

Az atommag 

szerkezete, 

radioaktivitás 

8 0 8 0   

A Naprendszer 

fizikai viszonyai 
7 0 7 0   

A csillagok világa 5 0 5 0   

Az űrkutatás hatása 

mindennapjainkra 
5 2 7 2   

Az Univerzum 

szerkezete és 

keletkezése 

5 0 5 0   

Összesen: 64 8 72 óra 8   

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Hogyan látunk, hogyan javítjuk a látásunk? 

Órakeret 

4 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

A leképezési törvény és 

alkalmazása. 
Keletkezett képek 

tulajdonságának meghatározása 

matematikai eszközökkel 

 

Fényelhajlás, fénypolarizáció. Egyszerű kísérletek elvégzése a 

háztartásban és környezetünkben 

előforduló eszközökkel. 

 

Égitestek színe, színképe. Csillagok anyagának illetve 

korának meghatározása a 

színképelemzés eszközeivel 

 

3D a mindennapokban A 3D-s ábrázolás fejlődése, aktív 

és a passzív 3D megjelenítése, 

jövőbeli lehetőségei 

 

Kulcsfogalmak/ Leképezési törvény, spektroszkópia, 3D 
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fogalmak 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Kommunikáció, kommunikációs eszközök, képalkotás, 

képrögzítés a 21. században 

Órakeret  

2 óra  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Adattárolás illetve megjelenítés 
Az adatok tárolása, ábrázolása 

illetve megjelenítése a különféle 

tárolási technológiák 

alkalmazásával 

Informatika: 

adatrögzítés illetve 

megjelenítés 

lehetőségei 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Tárolási technológiák, képmegjelenítés formái, színkódok. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Az űrkutatás hatása mindennapjainkra 

Órakeret  

2 óra  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Az űrkutatás fejlődésének 

technikai vonatkozásai, háttere, 

hatása a mindennapi életre 

Technikai fejlődésével 

megvalósuló lehetőségek az űr 

megismerésének és 

feltérképezésének szolgálatában 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Teleszkópok, űrszondák, műholdak, űrhajók, űrállomások. 

 

 

Órafelosztás 

9. évfolyam 

Heti 2 óra, évi 72 óra 

 

Témakörök Óraszám 

Tájékozódás égen-földön 4 óra 

A közlekedés kinematikai problémái 9 óra 

A közlekedés dinamikai problémái 9 óra 

A tömegvonzás 6 óra 

A nagy teljesítmény titka: gyorsan és sokat. 7 óra 

Egyszerű gépek a mindennapokban 5 óra 

Energia nélkül nem megy 6 óra 

Energiaátalakító gépek 6 óra 

Hasznosítható energia 3 óra 

A Nap 6 óra 
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Hidro- és aerodinamikai jelenségek, a repülés fizikája 4 óra 

Globális környezeti problémák fizikai vonatkozásai 7 óra 

Összesen 72 óra 

 

10. évfolyam 

Heti 2 óra, évi 72 óra 

 

Témakörök Óraszám 

Vízkörnyezetünk fizikája 8 óra 

Hasznosítható energia 4 óra 

Hidro- és aerodinamikai jelenségek, a repülés fizikája 4 óra 

Szikrák és villámok 9 óra 

Az elektromos áram 9 óra 

Lakások, házak elektromos hálózata 9 óra 

Elemek, telepek 7 óra 

Az elektromos energia előállítása 9 óra 

Rezgések, hullámok 7 óra 

A hang és a hangszerek világa 6 óra 

Összesen 72 óra 

 

11. évfolyam 

Heti 2 óra, évi 72 óra 

 

Témakörök Óraszám 

A fény természete 6 óra 

Hogyan látunk, hogyan javítjuk a látásunk? 14 óra 

Kommunikáció, kommunikációs eszközök, képalkotás, képrögzítés a 21. 

században 
14 óra 

Atomfizika a hétköznapokban 6 óra 

Az atommag szerkezete, radioaktivitás 8 óra 

A Naprendszer fizikai viszonyai 7 óra 

A csillagok világa 5 óra 

Az űrkutatás hatása mindennapjainkra 7 óra 

Az Univerzum szerkezete és keletkezése 5 óra 

Összesen 72 óra 

 

Kémia 9-10. 

A tantárgy nevelési és fejlesztési célrendszere megvalósításának iskolai keretei: 
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4 évfolyamos gimnáziumok 9-10. évfolyamain osztálykeretek között szervezett 

tanítás 

A tantárgy órakerete:  

Évfolyam 
Heti 

órakeret 

Évi 

órakeret 

Kerettantervi 

órakeret 

Helyi 

tervezésű 

órakeret 

9. 2 72 65 7 

10. 2 72 65 7 

 

A helyi tanterv alapját jelentő kerettanterv: 

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

EMMI-rendelet 3. sz. mellékletében kiadott KÉMIA tantárgyi kerettanterv ˙(B- 

változata) alapján készült helyi tanterv. 

 

A tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret 

 

9. évfolyam:  

Tematikai egység rövid címe 

Kerettantervi 

óraszám 

Helyi többlet- 

óraszám (±) 

Témakör 

összidőkerete 

A kémia és az atomok világa 5 0 5 

Kémiai kötések és kölcsönhatások 8 +1 9 

Anyagi rendszerek 8 +2 10 

Kémiai reakciók és reakciótípusok 15 +2 17 

Elektrokémia 6 0 6 

A hidrogén, a nemesgázok, a 

halogének és vegyületeik 
7 +1 8 

Az oxigéncsoport és elemei 

vegyületei 
10 +1 11 

A nitrogéncsoport és elemei 

vegyületei 
6 0 6 

Évfolyam összesen 65 +7 72 

 

10. évfolyam:  

Tematikai egység rövid címe 

Kerettantervi 

óraszám 

Helyi többlet- 

óraszám (±) 

Témakör 

összidőkerete 

Fémek és vegyületeik 10 0 10 

A széncsoport és elemei szervetlen 

vegyületei 
6 0 6 

Szénhidrogének és halogénezett 

származékaik 
19 +1 20 

Az oxigéntartalmú szerves 

vegyületek 
20 +3 23 

A nitrogéntartalmú szerves 10 +3 13 
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vegyületek 

Évfolyam összesen 65 +7 72 

 

Az óraszámok tanévenkénti óraszámokat jelentenek. 

 

A tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret 

felhasználása 

 

 

9. évfolyam:  Szabad órakeret: 7 

 

Tematikai egység Téma Óraszám 

Kémiai kötések és kölcsönhatások Ismeretek elmélyítése 1 

Anyagi rendszerek Számítási feladatok gyakorlása 2 

Kémiai reakciók és reakciótípusok 
Reakcióegyenletek felírásának 

gyakorlása 
2 

A hidrogén, a nemesgázok, a 

halogének és vegyületeik 
Ismeretek elmélyítése 1 

Az oxigéncsoport és elemei 

vegyületei 

Éltető víz /ivóvíz – ásványvíz – 

gyógyvíz – szennyvíz/ 
1 

 Összesen: 7 

 

 

 

 

10. évfolyam:  Szabad órakeret: 7 

 

Tematikai egység Téma Óraszám 

Szénhidrogének és halogénezett 

származékaik 

Szerves kémiai reakciótípusok 

gyakorlása 
1 

Az oxigéntartalmú szerves 

vegyületek 

Alkoholok világa – felelősség 

Az oxigéntartalmúak 

3 
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sokszínűségének elmélyítése 

A nitrogéntartalmú szerves 

vegyületek 

„A mindennapi örömök” – a 

kábítószerek világa 

Ismeretek elmélyítése 

3 

 Összesen: 7 

 

9. évfolyam 

Tematikai egység Kémiai kötések és kölcsönhatások halmazokban 
Órakeret 

1 óra 

Ismeretek elmélyítése Elsőrendű kötések kialakulásának 

feltétele, vegyületek képletének 

szerkesztése, rácstípusok, 

rácsösszetartóerő 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

EN, elsőrendű kötés, másodlagos kölcsönhatás.  

 

 

 

Tematikai egység Anyagi rendszerek 
Órakeret 

2 óra 

Ismeretek (tartalmak, 

jelenségek, problémák, 

alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/ 

módszertani ajánlások 
Kapcsolódási pontok 

Számítási feladatok gyakorlása A gázok moláris térfogatával és 

relatív sűrűségével, a gázelegyek 

összetételével, tömeg-, és 

térfogatszázalékkal, 

anyagmennyiség-koncentrációval 

kapcsolatos számolások 

Matematika: 

százalékszámítás, 

aránypárok 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

moláris tömeg, gázok moláris térfogata, oldat, tömeg- térfogatszázalék, 

anyagmennyiség-koncentráció. 

 

 

 

Tematikai egység Kémiai reakciók és reakciótípusok 
Órakeret 

2 óra 

Ismeretek (tartalmak, 

jelenségek, problémák, 

alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/ 

módszertani ajánlások 
Kapcsolódási pontok 

Reakcióegyenletek felírásának 

gyakorlása 

Egyszerű redoxiegyenletek 

felírása, rendezése, értelmezése 

oxidációs számváltozás alapján. 

 

Kulcsfogalmak/ , tömegmegmaradás, oxidációs szám és változása. 
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fogalmak 

 

Tematikai egység A hidrogén, a nemesgázok, a halogének és vegyületeik 
Órakeret 

1 óra 

Ismeretek (tartalmak, 

jelenségek, problémák, 

alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/ 

módszertani ajánlások 
Kapcsolódási pontok 

Ismeretek elmélyítése A legfontosabb nemfémes elemek 

szerkezetének, tulajdonságainak 

összehasonlítása. 

 

Kulcsfogalmak/

fogalmak 

vegyértékelektronok. 

 

Tematikai egység Az oxigéncsoport és elemei vegyületei 
Órakeret 

1 óra 

Ismeretek (tartalmak, 

jelenségek, problémák, 

alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/ 

módszertani ajánlások 
Kapcsolódási pontok 

Éltető víz /ivóvíz – ásványvíz – 

gyógyvíz – szennyvíz 

A víz földi előfordulásának, 

jelentőségének felismerése 

példák alapján. 

Természetes vizek 

összetételében a kémiai jelölések 

értelmezése. A vízmolekulák 

között kialakuló másodrendű 

kötések. 

 

Biológia-egészségtan: 

a víz jelentősége az 

élő szervezetben, az 

élővilág 

evolúciójában; 

mérettartományok az 

élő szervezetben. 

Földrajz: felszíni, 

felszín alatti vizek, 

csapadékok, 

energiahordozók 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

poláris oldószer. . 

 

10. évfolyam 

 

Tematikai egység A szénhidrogének és halogénezett származékaik 
Órakeret 

1 óra 

Ismeretek (tartalmak, 

jelenségek, problémák, 

alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/ 

módszertani ajánlások 
Kapcsolódási pontok 

Szerves kémiai reakciótípusok 

gyakorlása 

Halogéntartalmú szénhidrogének 

jellemző reakciói. Szubsztitúció, 

addició, reakcióegyenletek 

felírása, rendezése, értelmezése, 

elimináció. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

funkciós csoport, szubsztitúció, addició,  elimináció. 

 

Tematikai egység Az oxigéntartalmú szerves vegyületek 
Órakeret 

3 óra 
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Ismeretek (tartalmak, 

jelenségek, problémák, 

alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/ 

módszertani ajánlások 
Kapcsolódási pontok 

Oxigéntartalmú szénvegyületek 

Fizikai, kémiai tulajdonságainak 

összehasonlítása. 

Olvadás- forráspont, oldhatóság 

összehasonlítása szerkezeti 

összefüggésben. Sav-bázis 

sajátságok, oxidáció és redukció. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

gyártási technológia, alkoholmérgezés, szerkezet és tulajdonság 

kapcsolata. 

 

 

Tematikai egység A nitrogéntartalmú szerves vegyületek 
Órakeret 

3 óra 

Ismeretek (tartalmak, 

jelenségek, problémák, 

alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/ 

módszertani ajánlások 
Kapcsolódási pontok 

A mindennapi örömök” – a 

kábítószerek világa 

Alkaloidok, drogok, ópiátok, 

amfetaminok, kokain, 

kannabiszok, LSD, szerves 

oldószerek hatásai. 

Egy névtelen vallomás 

Ismeretek elmélyítése Nitrogén tartalmú heterociklusos 

vegyületek sajátságai, 

jelentőségük. Fehérjék, 

nukleinsavak építőegységei, 

kapcsolódásuk, funkciói. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Amin és amid, pirimidin- és purinváz, poliamid, aminosav, α-aminosav, 

peptidcsoport, polipeptid, fehérje, nukleotid, nukleinsav, DNS, RNS, 

Watson–Crick-modell. 

 

Földrajz 9-10. 

Választott kerettanterv: 

Kerettanterv a gimnáziumok 9-12. évfolyama számára (3. MELLÉKLET) 

Kerettantervi óraszámok témakörönként 

Tematikai egység Órakeret 

1. A Föld kozmikus környezete 7 óra 

2. A földi tér ábrázolása 6 óra 

3. A Föld, mint kőzetbolygó szerkezete és folyamatai 13 óra 

4. A légkör földrajza 11 óra 

5. A vízburok földrajza 11 óra 

6. A földrajzi övezetesség 12 óra 

7. Társadalmi folyamatok a 21. század elején 6 óra 

8. A világgazdaság jellemző folyamatai 11 óra 

9. Magyarország – helyünk a Kárpát-medencében és 

Európában 
14 óra 
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10. A társadalmi-gazdasági fejlődés regionális 

különbségei Európában 
14 óra 

11. Az Európán kívüli kontinensek, tájak, országok 

társadalmi-gazdasági jellemzői 
14 óra 

12. Globális kihívások – a fenntarthatóság kérdőjelei 10 óra 

Összesen: 129 óra 

A helyi tanterv óraszámai évfolyamonként 

Évfolyam Heti óraszám Éves óraszám 
Kötött 

tartalom 

Szabadon 

felhasználható 

9. 2 óra 72 óra 64 óra 8 óra 

10. 2 óra 72 óra 65 óra 7 óra 

 

Óraszámok bontása évfolyamonként, témakörönként 

Témakör 
Összes 

kötelező 

Összes 

szabad 

9. 

évfolyam 

kötelező 

9. 

évfolyam 

szabad 

10. 

évfolyam 

kötelező 

10. 

évfolyam 

szabad 

1. A Föld kozmikus 

környezete 
7 óra  7    

2. A földi tér 

ábrázolása 
6 óra  6    

3. A Föld, mint 

kőzetbolygó 

szerkezete és 

folyamatai 

13 óra  13 8   

4. A légkör földrajza 11 óra  11    

5. A vízburok 

földrajza 
11 óra  11    

6. A földrajzi 

övezetesség 
12 óra  12    

7. Társadalmi 

folyamatok a 21. 

század elején 

6 óra  4  2 1 

8. A világgazdaság 

jellemző folyamatai 
11 óra    11  

9. Magyarország – 

helyünk a Kárpát-

medencében és 

Európában 

14 óra    14 3 

10. A társadalmi-

gazdasági fejlődés 

regionális 

különbségei 

Európában 

14 óra    14 3 
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11. Az Európán 

kívüli kontinensek, 

tájak, országok 

társadalmi-gazdasági 

jellemzői 

14 óra    14  

12. Globális 

kihívások – a 

fenntarthatóság 

kérdőjelei 

10 óra    10  

Összesen: 129 óra 14 óra 64 óra 8 óra 65 óra 7 óra 

 

9. évfolyam 

Heti tanóra 10 %-ának tartalma (8 óra) 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
3. A Föld, mint kőzetbolygó szerkezete és folyamatai 

Órakeret 

8 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

A Föld alakja, 

felépítésének 

egyszerű modellje. A 

szárazföldek és az 

óceánok 

elhelyezkedése. Elemi 

tájékozottság a 

földtörténet 

időrendjéről. Az 

alapvető domborzati 

és felszínformák 

felismerése, 

jellemzőik ismerete. 

A leggyakoribb hazai 

üledékes és vulkáni 

kőzetek. 

A kőzetbolygó gömbhéjainak szerkezete és ásványtani 

összetétele. 

A belső gömbhéjak fizikai jellemzői; a tulajdonságok 

változásában megfigyelhető törvényszerűségek 

megfogalmazása.  

Az egyes gömbhéjak fő geokémiai és ásványtani jellemzői.  

A földrengésveszélyes térségek elhelyezkedésének 

törvényszerűségei; a földrengések következményei, a cunami. 

A földrengések előrejelzésének lehetőségei és korlátai; a 

károk mérséklésének lehetőségei példák alapján, a társadalom 

felelős alkalmazkodása a földrengésveszélyes zónákban; a 

nemzetközi segítségnyújtás szerepének bemutatása konkrét 

példa alapján.  

 
A geológiai (belső) és a földrajzi (külső) erők felszínformáló 

munkájának kapcsolata, szerepük bemutatása kontinentális 

óceáni példák alapján. 

Az ősmasszívumok, ókori röghegységek, fiatal lánchegységek 

Magashegység, középhegység, alacsony hegység 

Genetikus típusok 

 

 
A kormeghatározás módszerei, a módszerek szerepének 

összehasonlítása. 

A földtörténeti időskála elemzése; eon, idő, időszak, kor 

időegységek rendszere. 

Kémia: szerves és 

szervetlen 

vegyületek, keverék, 

ötvözet, ásványok, 

kőszén, 

szénhidrogén, 

halmazállapotok. 

 

Matematika: térbeli 

mozgások 

elképzelése 

időegységek, 

időtartammérés. 

 

Fizika: úszás, 

sűrűség, nyomás, 

hőmérséklet, 

erőhatások, szilárd 

testek fizikai 

változásai, 

hullámterjedés. 
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Kulcsfogalmak/fogalmak 

Geoszféra, földköpeny, asztenoszféra, geotermikus 
gradiens, geokémiai körforgás; nagyszerkezeti elem, 
domborzati forma, rekultiváció; kormeghatározás, 
földtörténeti eon, idő, időszak, kor. 
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10. évfolyam 

Heti tanóra 10 %-ának tartalma (7 óra) 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
7. Társadalmi folyamatok a 21. század elején 

Órakeret 

1 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 
A települések csoportosítása 

különböző szempontok alapján 

példákkal.  

A falu és a város 

fejlődésének, szerepének, 

jellemzőinek 

A városodás és városiasodás fogalmának 

megismerése, kapcsoltuk megértése; az 

urbanizációs folyamatok összehasonlítása a fejlett 

és a fejlődő világban; az agglomerációk 

kialakulásának bemutatása konkrét példákkal; a 

nagyvárosi élet ellentmondásainak feltárása a 

témához kapcsolódó szemelvények, adatok 

felhasználásával. 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek:, a 

városok 

kialakulása, 

urbanizáció 

jellemzői. 

 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

tanya, farm, falu, város, városszerkezet, agglomeráció 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

9. Magyarország – helyünk a Kárpát-

medencében és Európában 

Órakeret 

3 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

Magyarország és a 

Kárpát-medence 

természetföldrajzi 

jellemzői. Magyarország 

társadalmi-gazdasági 

jellemzői, területi 

sajátosságainak vonásai, 

értékei és problémái 

A magyarországi 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. 

 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: 

Magyarország 

történelme. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Természeti és társadalmi erőforrások, gazdasági rendszerváltozás, 

eladósodás, működő tőkebefektetés, területi fejlettségkülönbség, 

tranzitforgalom, gazdasági szerkezetváltás, 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

10. A társadalmi-gazdasági fejlődés regionális 

különbségei Európában 

Órakeret 

3 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

Az Európai Unióról 

tagállamai, a közösség 

működésének alapvető 

elemei, az egyes 

Az együttműködés kialakulását és elmélyítését segítő tényezők, az 

ágazati és regionális együttműködés területei és konkrét példáinak Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 
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kontinensrészek 

természeti és társadalmi-

gazdasági jellemzői. 

megnevezése. Az Európai Unió mint gazdasági erőtér elhelyezése 

a világgazdaságban. 

A területi fejlettség különbség jellemzői, az eltérő gazdasági 

fejlettség okainak feltárása; a regionális politika lényegének 

megértése. 

A gazdasági felzárkózást lehetőségeinek és 

nehézségeinek 

ismeretek: 

Európa a 20. 

század 

második 

felében, az 

Európai Unió 

kialakulása, 

Szovjetunió, 

szocializmus 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Gazdasági unió, eurózóna, Schengeni egyezmény, uniós támogatás, területi 

fejlettségkülönbség, regionális politika, magterület, periféria terület, 

felzárkózás 

 

 

Ének-zene 9-10. 

Választott kerettanterv: 

Kerettanterv a gimnáziumok 9-12. évfolyama számára (3. MELLÉKLET) 

Kerettantervi óraszámok témakörönként 

Tematikai egység Órakeret 

Zenei reprodukció I.Éneklés 22 óra 

Zenei reprodukció II.Generatív (önállóan és/vagy 

csoportosan alkotó), kreatív zenei tevékenység 

10 óra 

Zenei reprodukció III.Felismerő kottaolvasás, 

zeneelméleti ismeretek 

6 óra 

Zenei befogadás I.A befogadói kompetenciák fejlesztése 
11 óra 

Zenei befogadás II.Zenehallgatás 
16 óra 

Kötelező összesen: 
65 óra 

 

A helyi tanterv óraszámai évfolyamonként 

Évfolyam Heti óraszám Éves óraszám 
Kötött 

tartalom 

Szabadon 

felhasználható 

9. 1 36 32 4 

10. 1 36 32 4 

 

Óraszámok bontása évfolyamonként, témakörönként 

Témakör Összes 

kötelező 

Összes 

szabad 
9. 

évfolyam 

kötelező 

9. 

évfolyam 

szabad 

10. 

évfolyam 

kötelező 

10. 

évfolyam 

szabad 

Zenei reprodukció 

I.Éneklés 

22 óra 
8 11 4 11 4 

Zenei reprodukció 

II.Generatív 

(önállóan és/vagy 

csoportosan 

alkotó), kreatív 

zenei tevékenység 
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Zenei reprodukció 

III.Felismerő 

kottaolvasás, 

zeneelméleti 

ismeretek 

6 óra  3  3  

Zenei befogadás 

I.A befogadói 

kompetenciák 

fejlesztése 

11 óra  6  5  

Zenei befogadás 

II.Zenehallgatás 

16 óra  8  8  

Összesen: 
65 óra 8 33 4 32 4 

 

9. évfolyam 

Heti tanóra 10 %-ának tartalma (4 óra) 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Zenei reprodukció I.Éneklés 

Órakeret  

4 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Zeneirodalmi 

szemelvények 

ismerete 

Zeneirodalmi szemelvények éneklése tiszta 

intonációval, helyes hangképzéssel az életkori 

sajátosságokat figyelembe véve. 

Tánc és dráma: 

népdalok, népzene, 

néptánc, tájegységek 

megismerése 

Kulcsfogalmak/ fogalmak 

Népzene (ballada, pszalmodizáló dallam, sirató, táncház, 

népies műdal, verbunk, csárdás); egyházzene (zsoltár, 

korál, népének, spirituálé); világi zene (trubadúrének), dal 

(népdal, műdal, egyházi és világi dal, reneszánsz 

kórusdal, romantikus dal, szórakoztató zenei dal). 

 

10. évfolyam 

Heti tanóra 10 %-ának tartalma (4 óra) 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Zenei reprodukció I.Éneklés 

Órakeret  

4 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Zeneirodalmi 

szemelvények 

ismerete 

Zeneirodalmi szemelvények éneklése tiszta 

intonációval, helyes hangképzéssel az életkori 

sajátosságokat figyelembe véve. 

Tánc és dráma: 

népdalok, népzene, 

néptánc, tájegységek 

megismerése 

Kulcsfogalmak/ fogalmak 

Népzene (ballada, pszalmodizáló dallam, sirató, táncház, 

népies műdal, verbunk, csárdás); egyházzene (zsoltár, 

korál, népének, spirituálé); világi zene (trubadúrének), dal 

(népdal, műdal, egyházi és világi dal, reneszánsz 

kórusdal, romantikus dal, szórakoztató zenei dal). 
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Vizuális kultúra 9-10. 

Választott kerettanterv: 

Kerettanterv a gimnáziumok 9-10. évfolyama számára 

Kerettantervi óraszámok témakörönként 

Tematikai egység Órakeret 

1. Kifejezés, képzőművészet 

Érzelmek, hangulatok kifejezése 
8 óra 

2. Kifejezés, képzőművészet 

A művészi közlés, mű és jelentése 
12 óra 

3. Vizuális kommunikáció 

Kép és szöveg 
8 óra 

4. Vizuális kommunikáció 

Tömegkommunikációs eszközök 
8 óra 

5. Vizuális kommunikáció 

Tér-idő kifejezése 
8 óra 

6. Tárgy- és környezetkultúra 

Tervezett, alakított környezet 
8 óra 

7. Tárgy- és környezetkultúra 

Funkció 
4 óra 

8. Tárgy- és környezetkultúra 

Az épített környezet története 
8 óra 

Kötött óraszám összesen 64 óra 

 

A helyi tanterv óraszámai évfolyamonként 

Évfolyam Heti óraszám Éves óraszám 
Kötött 

tartalom 

Szabadon 

felhasználható 

9. 1 óra 36 óra 32 óra 4 

10. 1 óra 36 óra 32 óra 4 

Óraszámok bontása évfolyamonként, témakörönként 

Témakör 

Összes 

kötelez

ő 

Össze

s 

szabad 

9. 

évfolya

m 

kötelező 

9. 

évfolya

m 

szabad 

10. 

évfolya

m 

kötelező 

10. 

évfolya

m 

szabad 

1. Érzelmek, 

hangulatok 
8 óra 2 óra - - 8 2 

2. A művészi közlés 12 óra - 6 - 6 - 

3. Kép és szöveg 8 óra 2 óra 4 - 4 2 
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4.Tömegkommunikáció

s eszközök 
8 óra - 8 - - - 

5. Tér-idő kifejezése 8 óra - 4 - 4 - 

6. Tervezett, alakított 

környezet 
8 óra 4 óra 8 4 - - 

7. Funkció 4 óra - 2 - 2 - 

8. Az épített környezet 

története 
8 óra - 8 - - - 

Összesen 64 óra 8 óra 40 4 24 4 

 

9. évfolyam 

Heti tanóra 10 %-ának tartalma (4 óra) 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

1. Tárgy- és környezetkultúra 

Tervezett, alakított környezet 

Órakeret 

4 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

A vizuális 

környezetben 

megfigyelhető téri 

helyzetek, 

színviszonyok 

pontos értelmezése 

és szöveges 

megfogalmazása. 

Megfigyelések 

alapján a vizuális 

közlések érdekében 

különböző rajzi 

technikák 

alkalmazása. 

Szöveges eszközökkel leírt tárgy, épület vagy 

téri helyzet megjelenítése vizuális eszközökkel, 

az adott környezet alapos, pontos megismerése 

érdekében. 

Tárgy- és épülettervezés a közvetlen környezet 

valós problémáira (pl. iskolai szelektív 

hulladékgyűjtő, iskolai „dühöngő”) alapszintű 

műszaki jellegű ábrázolás legfontosabb 

sajátosságainak az alkalmazásával (pl. 

méretezés, vonalfajták, több nézet) szabadkézi 

rajzban. 

Belső terek, tárgyak átalakítása meghatározott 

célok (pl. közösségi terek intim részeinek 

kialakítása, hulladék kreatív 

Matematika: 

Méretezés. 

Gondolatmenet 

követése. 

Absztrahálás, 

konkretizálás. 

Rendszeralkotás: 

elemek elrendezése 

adott szempontok 

szerint. 

 

Kulcsfogalmak/ fogalmak 
Tervezés, felmérés, térelrendezés, műszaki ábrázolás, 

környezettudatos magatartás, környezetvédelem. 

 

10. évfolyam 

Heti tanóra 10 %-ának tartalma (4 óra) 

Tematikai egység/ Fejlesztési 

cél 

1. Kifejezés, képzőművészet 

Érzelmek, hangulatok kifejezése 

Órakeret 

2 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

 Látvány megjelenítése 

egyénileg választott sajátos 

szándék (pl. kiemelés, 

figyelemirányítás) 

érdekében, a vizuális 

Az alkotó tevékenységekben a 

síkbeli, térbeli kifejezőeszközök, a 

térábrázolási konvenciók, a színtani 

ismeretek megfelelő alkalmazása. 

 

Matematika: Síkbeli 

és térbeli alakzatok. 

Transzformációk. 

Matematikai 
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kifejezés eszközeinek 

sajátos változtatásával (pl. 

sajátos nézőpont, 

aránytorzítás, 

formaredukció). 

 

Érzelmek, hangulatok 

megfogalmazása egyéni tér-, szín- és 

formavilágban. A kifejezésnek 

megfelelő kompozíció használata. 

összefüggések (pl. 

aranymetszés). 

 

Kulcsfogalmak/ fogalmak 

Nonfiguratív megjelenítés, vizuális átírás, redukció, 

absztrakció, stilizálás, kiemelés, kontraszt, kompozíció, 

komplementer, színreflex, szín-, vonal-, formaritmus, 

kompozíció, konstruktív képépítés, automatikus írás. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

2. Vizuális kommunikáció 

Kép és szöveg 

Órakeret 

2 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

 Kreatív tervezés, kivitelezés szöveg 

és kép (egyenrangú) egymás mellé 

rendelésével (pl. művészkönyv 

vegyes technika alkalmazásával 

és/vagy számítógép használatával, 

megadott témából kiindulva) a 

különféle jelentésrétegek új 

minőségének megvalósítása 

céljából. 

 

 

A technikai médiumok 

képalkotó módszereinek 

megismerése. Vizuális közlés 

szöveggel és képpel 

különböző célok érdekében. 

Összetett vizuális 

kommunikációt szolgáló 

megjelenés tervezése. 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret: a 

médiaipar 

működése, 

műsorgyártás. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 Montázs-elv, tipográfia (betűméret és stílus), kompozíció (oldalrendezés, 
oldalpár, kép és szöveg, borító); intermédia, anyag, művészkönyv/art-book, 
műsorrend. 

 

Dráma és tánc 9. 

Választott kerettanterv: 

Kerettanterv a gimnáziumok 9-12. évfolyama számára (3. MELLÉKLET) 

Kerettantervi óraszámok témakörönként 

Tematikai egység Órakeret 

1. Csoportos játék és megjelenítés 6 óra 

2. Rögtönzés és együttműködés 7 óra 

3. A dráma és a színház formanyelvének tanulmányozása 6 óra 

4. Történetek feldolgozása  7 óra 

5. Megismerő és befogadó képesség 6 óra 

Kötelező összesen: 32 óra 

 

A helyi tanterv óraszámai évfolyamonként 

Évfolyam Heti óraszám Éves óraszám 
Kötött 

tartalom 

Szabadon 

felhasználható 
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9. 1 óra 36 óra 32 óra 4 óra 

 

Óraszámok bontása évfolyamonként, témakörönként 

Témakör 
Összes 

kötelező 

Összes 

szabad 

10. 

évfolyam 

kötelező 

10. 

évfolyam 

szabad 

1. Csoportos játék és 

megjelenítés 
6 óra 0 6 0 

2. Rögtönzés és együttműködés 7 óra 0 7 0 

3. A dráma és a színház 

formanyelvének 

tanulmányozása 

6 óra 4 6 4 

4. Történetek feldolgozása  7 óra 0 7 0 

5. Megismerő és befogadó 

képesség 
6 óra 0 6 0 

Összesen: 32 óra 4 32 4 

 

9. évfolyam 

Heti tanóra 10 %-ának tartalma (4 óra) 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
3. A dráma és a színház formanyelvének tanulmányozása 

Órakeret 

4 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Dramatikus 

eszközök 

megfigyelése; 

A 

feszültségteremtés 

eszközeinek 

felismerése 

Egy bábelőadás próbájának meglátogatása, 

ugyanezen darab megnézése, majd 

összehasonlító elemzése, mi történt máshogy a 

próbán, mint az előadáson. 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

műalkotások 

elemzésének 

módszerei 

Rajz és vizuális 

kultúra: a vizuális 

nyelv eszközeinek 

értelmezése 

Kulcsfogalmak/ fogalmak Sűrítés, feszültség, fókusz, improvizáció, szimbólum 

 

Művészetek (dráma és tánc) 11-12. 

Választott kerettanterv: 

Kerettanterv a gimnáziumok 9-12. évfolyama számára (3. MELLÉKLET) 

Kerettantervi óraszámok témakörönként 

Tematikai egység Órakeret 

1. Színház – és drámaelmélet 20 óra 

2. Színház – és drámatörténet 30 óra 

3. Drámajáték és improvizáció 30 óra 

4. Színházi alkotómunka 40 óra 
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Kötelező összesen: 120 óra 

 

A helyi tanterv óraszámai évfolyamonként 

Évfolyam Heti óraszám Éves óraszám 
Kötött 

tartalom 

Szabadon 

felhasználható 

11. 2 óra 72 óra 65 óra 7 óra 

12. 2 óra 62 óra 55 óra 7óra 

 

Óraszámok bontása évfolyamonként, témakörönként 

Témakör 
Összes 

kötelező 

Összes 

szabad 

11. 

évfolyam 

kötelező 

11. 

évfolyam 

szabad 

12. 

évfolyam 

kötelező 

12. 

évfolyam 

szabad 

1. Színház – és 

drámaelmélet 
20 óra 14 10 7 10 7 

2. Színház – és 

drámatörténet 
30 óra 0 15 0 15 0 

3. Drámajáték és 

improvizáció 
30 óra 0 15 0 15 0 

4. Színházi 

alkotómunka 
40 óra 0 25 0 15 0 

Összesen: 120 óra 14 65 7 55 7 

 

11. évfolyam 

Heti tanóra 10 %-ának tartalma (7 óra) 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
1. Színház – és drámaelmélet 

Órakeret 

7 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

A dráma szerkezeti 

felépítése 

Színházi műfajok 

A színházművészet, 

mint összművészet 

Egy színdarab próbájának meglátogatása, 

ugyanezen darab megnézése, majd 

összehasonlító elemzése, mi történt máshogy a 

próbán, mint az előadáson.. 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

műalkotások 

elemzésének 

módszerei 

Rajz és vizuális 

kultúra: a vizuális 

nyelv eszközeinek 

értelmezése 

Kulcsfogalmak/ fogalmak 
Sűrítés, feszültség, fókusz, improvizáció, szimbólum, 

drámaiság, dialógus, monológ, konfliktus, késleltetés 
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12. évfolyam 

Heti tanóra 10 %-ának tartalma (7 óra) 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
1. Színház – és drámaelmélet 

Órakeret  

óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

A dráma szerkezeti 

felépítése 

Színházi műfajok 

A színházművészet, 

mint összművészet 

Egy színdarab próbájának meglátogatása, 

ugyanezen darab megnézése, majd 

összehasonlító elemzése, mi történt máshogy a 

próbán, mint az előadáson 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

műalkotások 

elemzésének 

módszerei 

Rajz és vizuális 

kultúra: a vizuális 

nyelv eszközeinek 

értelmezése 

Kulcsfogalmak/ fogalmak 
Sűrítés, feszültség, fókusz, improvizáció, szimbólum, 

drámaiság, dialógus, monológ, konfliktus, késleltetés 

 

 

 

Informatika 9-10. 

Választott kerettanterv: 

Kerettanterv a gimnáziumok 9-12. évfolyama számára (3. MELLÉKLET) 

Kerettantervi óraszámok témakörönként 

Tematikai egység Órakeret 

1. Az informatikai eszközök használata 4 óra 

2. Alkalmazói ismeretek 30 óra 

3. Problémamegoldás informatikai eszközökkel és 

módszerekkel 
10 óra 

4. Infokommunikáció 6 óra 

5. Az információs társadalom 8 óra 

6. Könyvtári informatika 6 óra 

Számonkérés 0 óra 

Ismétlés, rendszerezés 0 óra 

Kötelező összesen: 64 óra 

 

A helyi tanterv óraszámai évfolyamonként 

Évfolyam Heti óraszám Éves óraszám 
Kötött 

tartalom 

Szabadon 

felhasználható 

9. 1+3=4 óra 36+108=144 óra 32 óra 4+108=112 

10. 1+3=4 óra 36+108=144 óra 32 óra 4+108=112 
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Óraszámok bontása évfolyamonként, témakörönként 

Témakör 
Összes 

kötelező 

Összes 

szabad 

9. 

évfolyam 

kötelező 

9. 

évfolyam 

szabad 

10. 

évfolyam 

kötelező 

10. 

évfolyam 

szabad 

1. Az informatikai 

eszközök használata 
4 óra 1+29 4 1+29 0 0+0 

2. Alkalmazói 

ismeretek 
30 óra 0+111 20 0+45 10 0+66 

3. 

Problémamegoldás 

informatikai 

eszközökkel és 

módszerekkel 

10 óra 0+15 0 0+0 10 0+15 

4. 

Infokommunikáció 
6 óra 0+20 6 0+20 0 0+0 

5. Az információs 

társadalom 
8 óra 2+12 2 0+2 6 2+10 

6. Könyvtári 

informatika 
6 óra 0+6 0 0+0 6 0+6 

Számonkérés 0 óra 5+19 0 3+10 0 2+9 

Ismétlés, 

rendszerezés 
0 óra 0+4 0 0+2 0 0+2 

Összesen: 64 óra 8+216 32 4+108 32 4+108 

 

9. évfolyam 

Heti tanóra 10 %-ának tartalma (4 óra) 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 1. Az informatikai eszközök használata 
Órakeret 

1 óra 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Összefoglalás 

Az informatikai eszközök használata c. fejezet áttekintése, a 

megszerzett ismeretek rendszerezése 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

adat, információ, bit, számrendszer, analóg jel, digitális jel, digitalizálás, 

előjelbit, egyes és kettes komplemens, ASCII kód, kódlap, operációs 

rendszer, GUI, fájl, program, kiterjesztés, mappa, tömörítés, vírus, 

hardver, periféria, adatvédelem, adatbiztonság 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Számonkérés 

Órakeret 

3 óra 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Témazáró dolgozat 

Az informatikai eszközök használata c. fejezet lezárása 

 

Témazáró dolgozat 

Az Alkalmazói ismeretek c. fejezet lezárása 
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Multimédiás dokumentum készítése 

Témazáró dolgozat 

Az Infokommunikáció c. fejezet lezárása 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 

 

Szabadon tervezhető órakeret tartalma (108 óra) 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
1. Az informatikai eszközök használata 

Órakeret 

29 óra 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Adattárolás a számítógépen 

Az információelmélet alapfogalmai, az információtárolás 

mértékegységei és átváltások 

Számrendszerek (bináris, decimális, hexadecimális), konvertálás 

számrendszerek között, egyszerű számítások nem tízes alapú 

számrendszerben 

Analóg és digitális jelek, digitalizálás 

Számábrázolás a számítógépen (fixpontos és lebegőpontos) 

Karakterábrázolás 

Kép, hang, mozgókép digitalizálása 

Matematika: 

számrendszerek, 

egyszerű műveletek 

nem tízes alapú 

számrendszerben 

 

Fizika, kémia: analóg 

mérőműszerek 

használata, az 

eredmények vizsgálata 

A számítástechnika története 

A számítástechnika fejlődésének története, híres magyarok az 

informatikában 

Történelem: híres 

magyarok híres 

találmányai, magyarok 

a technika fejlődésében 

Hardveres ismeretek 

Hardver fogalma 

Neumann-elvű számítógép felépítése 

A számítógép részei 

Perifériák 

 

Operációs rendszerek 

Operációs rendszerek szolgáltatásai, a grafikus felhasználói felület 

készség szintű használata, felhasználói szintű beállítása 

Fájl és mappakezelés 

Segédprogramok használata (pl.: tömörítés, vírusirtás, 

lemezkarbantartás) 

Keresés a számítógépen (név és tartalom szerint), helyettesítő 

karakterek használata 

A tanultak készség szintű alkalmazása a gyakorlatban 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

adat, információ, bit, számrendszer, analóg jel, digitális jel, digitalizálás, 

előjelbit, egyes és kettes komplemens, ASCII kód, kódlap, operációs 

rendszer, GUI, fájl, program, kiterjesztés, mappa, tömörítés, vírus 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
2. Alkalmazói ismeretek 

Órakeret 

45 óra 

 
2.1. Írott és audiovizuális dokumentumok elektronikus 

létrehozása 
 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Digitális szövegalkotás, szövegszerkesztés 

Szövegszerkesztési alapelvek 

Magyar nyelv és 

irodalom: önéletrajz, 
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Szövegszerkesztő alkalmazások csoportosítása, jellemzése, 

felépítése 

Formázási lehetőségek (karakter, bekezdés, szegély, mintázat, 

felsorolás, számozás, hasáb, oldalbeállítások, objektumok 

beszúrása, formázása, tabulátor használat) készség szintű 

alkalmazása 

A tabulátorok és táblázatok használata, ugyanazon feladat 

megoldása tabulátorral és táblázattal is 

A keresés és csere, helyesírás ellenőrzés és automatikus elválasztás 

funkciók használata 

Nagy terjedelmű dokumentumok készítése 

Körlevél készítése 

Esztétikus szöveges dokumentumok készítésének igénye, a 

megfelelő formázási lehetőségek felismerése és készség szintű 

alkalmazása 

hivatalos levél 

készítése, esztétikus 

házi dolgozat 

szerkesztése 

számítógéppel 

Bemutató készítés 

Prezentáció készítés elvei 

Dia beállításai, mintadia 

Formázási lehetőségek 

Objektumok beszúrása, formázása 

Áttűnések, animációk 

Komplex, interaktív bemutatók készítése, a tanultak készség szintű 

alkalmazása a gyakorlatban 

Biológia, kémia, fizika, 

történelem: bemutató 

készítése tantárgyi 

témájú kiselőadásokhoz 

Weblapkészítés 

Weblapkészítés lépései, weboldal formázási lehetőségei és 

tulajdonságai 

Objektumok beszúrása, formázása 

Külső és belső hivatkozások használata 

Ismerkedés a HTML nyelvvel 

A tanultak készség szintű alkalmazása a gyakorlatban 

 

Multimédia 

Multimédiás eszközök használata 

Multimédiás dokumentumok készítése, a megfelelő program 

helyes kiválasztása 

Ének zene, rajz és 

vizuális kultúra: kreatív 

feladat – zenélő 

képeslap megtervezése, 

elkészítése 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

karakter, bekezdés, tabulátor, körlevél, dia, mintadia, akciógomb, 

hivatkozás, HTML 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 4. Infokommunikáció 
Órakeret 

20 óra 

 4.1. Információkeresés, információközlési rendszerek  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Keresés az interneten 

Kulcsszavas és tematikus keresők használata a gyakorlatban 

A publikálás hagyományos és internetes módszerei 

Az internet szolgáltatásai: WWW, böngészés, FTP, torrent, 

elektronikus kereskedelem, e-mail 

A kommunikáció általános modellje - hagyományos és internetes 

példák 
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 4.2. Az információs technológián alapuló 

kommunikációs formák 
 

Elektronikus levelezés (e-mail) 

Levelező rendszerek működése, beállítása 

Az e-mail részei 

Címtár, levelező listák használata 

Levelező rendszer magabiztos használata a gyakorlatban (e-mail 

írása, olvasása, küldése, továbbítása, megválaszolása, 

csatolmányok küldése, címtárak használata) 

 

 4.3. Médiainformatika  

Internetes média 

Hírportálok, médiatárak használata a gyakorlatban 

A tanultak készség szintű alkalmazása a gyakorlatban 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

kulcsszó, tematikus keresés, ÉS, VAGY, TAGADÁS, keresőmotor, e-

mail, tárgy, csatolmány, címtár, ebook 
 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 5. Az információs társadalom 
Órakeret 

2 óra 

 5.1. Az információkezelés jogi és etikai vonatkozásai  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A szellemi érték védelme 

A szoftver, mint szellemi érték 

A licence szerződés tartalma, jelentősége 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

szoftver, szellemi érték, licence 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Számonkérés 

Órakeret 

10 óra 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Elméleti számonkérés 

Részismeretek számonkérése Az informatikai eszközök használata 

c. fejezet tananyagából 

Ergonómia, tudatos eszközhasználat, információelmélet, 

adattárolás a számítógépen, hardveres ismeretek 

 

Gyakorlati számonkérés 

Részismeretek számonkérése Az informatikai eszközök használata 

c. fejezet tananyagából 

Operációs rendszer felhasználói szintű használata, fájl és 

mappakezelés, tömörítés, vírusirtás, keresés a számítógépen 

 

Gyakorlati számonkérés 

Részismeretek számonkérése az Alkalmazói ismeretek c. fejezet 

tananyagából 

Szövegszerkesztés: karakter- és bekezdésformázás, szegély és 

mintázat beállítása 

 

Gyakorlati számonkérés 

Részismeretek számonkérése az Alkalmazói ismeretek c. fejezet 

tananyagából 
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Szövegszerkesztés: felsorolás és számozás, objektumok beszúrása, 

formázása, tabulátorhasználat 

Gyakorlati számonkérés 

Részismeretek számonkérése az Alkalmazói ismeretek c. fejezet 

tananyagából 

Szövegszerkesztés: nagy terjedelmű dokumentum formázása 

 

Számonkérés 

Részismeretek számonkérése az Alkalmazói ismeretek c. fejezet 

tananyagából 

Komplex szövegszerkesztési feladat megoldása 

 

Gyakorlati számonkérés 

Részismeretek számonkérése az Alkalmazói ismeretek c. fejezet 

tananyagából 

Prezentációkészítés: dia formázása, beállításai, objektumok 

beszúrása, formázása, hivatkozások használata 

 

Számonkérés 

Részismeretek számonkérése az Alkalmazói ismeretek c. fejezet 

tananyagából 

Komplex prezentációkészítési feladat megoldása 

 

Számonkérés 

Részismeretek számonkérése az Alkalmazói ismeretek c. fejezet 

tananyagából 

Komplex weblapszerkesztési feladat megoldása 

 

Számonkérés 

Részismeretek számonkérése az Infokommunikáció c. fejezet 

tananyagából 

Hálózati ismeretek, az internet működése, szolgáltatásai, keresés az 

interneten 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Ismétlés, rendszerezés 

Órakeret 

2 óra 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Tanév végi rendszerező összefoglalás  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 

 

10. évfolyam 

Heti tanóra 10 %-ának tartalma (4 óra) 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 5. Az információs társadalom 
Órakeret 

2 óra 

   

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Információelméleti alapfogalmak - ismétlés 

Az információtárolás mértékegységei, azok átváltása 

 

Elméleti összefoglalás 

Az információs társadalom c. fejezet áttekintése, a megszerzett 

ismeretek rendszerezése 
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

adat, információ, információs társadalom, informatikai biztonság, 

informatikai kultúra, információkezelés, adatvédelem, netikett, szerzői 

jog, szerzői alkotás, plágium, közkincs, szabad felhasználás, média, 

elektronikus szolgáltatás, regisztráció, leiratkozás, azonosító, jelszó 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Számonkérés 

Órakeret 

2 óra 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Témazáró dolgozat 

Az információs társadalom c. fejezet lezárása 

 

Témazáró dolgozat 

A Könyvtári informatika c. fejezet lezárása 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 

 

Szabadon tervezhető órakeret tartalma (108 óra) 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
2. Alkalmazói ismeretek 

Órakeret 

66 óra 

 
2.1. Írott és audiovizuális dokumentumok elektronikus 

létrehozása 
 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Képszerkesztés 

Hexadecimális és decimális színkódok 

Művészi hatások alkalmazása 

A tanultak készség szintű alkalmazása a gyakorlatban 

Rajz és vizuális 

kultúra: plakát 

készítése digitális 

eszközökkel 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

színkód, domborítás, elmosás, torzítás, megvilágítás, becsillanás 

 
2.2. Adatkezelés, adatfeldolgozás, 

információmegjelenítés 
 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Táblázatkezelés 

Cellaformázási lehetőségek, feltételes formázás 

Cellahivatkozások, képletek 

Más tantárgyak számítási feladatainak megoldása 

táblázatkezelővel 

A táblázatkezelő beépített függvényei és azok praktikus használata 

Függvények egymásba ágyazása 

Adatok szemléletes megjelenítése diagramok segítségével 

Matematikai függvények ábrázolása táblázatkezelőben 

A tanultak készség szintű alkalmazása a gyakorlatban 

A táblázatkezelők kínálta lehetőségek praktikus, helyes, igényes 

használata 

Fizika, kémia: 

számítási feladatok 

megoldása 

táblázatkezelővel, az 

eredmények 

kiértékelése, 

statisztikák készítése 

 

Matematika: 

függvényábrázolás 

táblázatkezelővel 

Adatbázis-kezelés 

Lekérdezések fajtái 

Egyszerű és összetett lekérdezések 

Táblák közötti lekérdezések 

Ismerkedés az SQL nyelvvel 

Adatbevitel és adatok kinyerése – űrlapok és jelentések készítése 

A tanultak készség szintű alkalmazása a gyakorlatban 

Földrajz: tantárgyi 

tartalmú adatbázisok 

használata, szemléletes 

kimutatások 

(jelentések) készítése 
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Térinformatika 

A térinformatika fejlődése 

A háromdimenziós alakzatok levetítése két dimenzióra 

Matematika: térelemek 

modellezése 

számítógépen 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

cella, cellatartomány, relatív és abszolút cellahivatkozás, függvény 

argumentuma, diagram, adattábla, lekérdezés, SQL, űrlap, jelentés, 

projekció 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
3. Problémamegoldás informatikai eszközökkel és 

módszerekkel 

Órakeret 

15 óra 

 3.2. Algoritmizálás és adatmodellezés  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Algoritmizálás 

Modellalkotás, algoritmusok készítése 

Algoritmus leírási módok (folyamatábra, stuktogram, mondatszerű 

leírás) 

Hétköznapi problémák algoritmizálása - projektmunka 

Hétköznapi problémák algoritmizálása - projektmunka 

Programírás lépései, programozási nyelvek és csoportosításuk 

Adatkezelés, egyszerű és összetett adattípusok 

Adatok beolvasása, kiírása 

 

 

Egy funkcionális nyelv eszközkészlete 

Egyszerű és összetett adattípusok helyes alkalmazása 

Operátorok (aritmetikai, logikai) ismerete, precedencia, kifejezések 

kiértékelése 

Elágazás és ciklus használata a tanult nyelven 

Egyszerű számításokat végző algoritmusok megtervezése, 

implementálása a tanult programozási nyelvben 

Fizika, kémia, 

matematika: egyszerű 

számításokat végző 

programok írása (pl. 

másodfokú egyenletet 

megoldó program írása) 

Összefoglalás 

A Problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel c 

fejezet áttekintése,  a megszerzett ismeretek rendszerezése 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

tervezés, megvalósítás, projektmunka, adattípus, tömb, operátor, 

operandus, precedencia, elágazás, ciklus, mérés, értékelés, eredmény, 

szimuláció, beállítás, modell 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 5. Az információs társadalom 
Órakeret 

10 óra 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az informatika és az internet története 

Az informatika fejlődéstörténete 

Az internet forradalma 

A modern információs társadalom jellemzői, informatikai kultúra 

Informatika és etika, netikett, publikálási szabályok 

Szerzői jog, szoftverek csoportosítása felhasználói jog szerint 

Adatvédelem, informatikai biztonság 

Az információforrások hitelességének vizsgálata 

Informatikai eszközök etikus használata 

Számítógépes információs rendszerek 
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Közhasznú információs források 

Gyakorlati feladat - keresés közhasznú adatbázisban 

Az informatikai fejlesztések gazdasági, környezeti, kulturális 

hatásai 

Az információs társadalom személyiségre és az egészségre 

gyakorolt hatása 

Az elektronikus szolgáltatások 

Az e-szolgáltatások fogyasztói viselkedést befolyásoló veszélyei 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Internet 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 6. Könyvtári informatika 
Órakeret 

6 óra 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Elektronikus könyvtárak 

MEK – Magyar Elektronikus Könyvtár szolgáltatásainak ismerete, 

használata 

 

Könyvtárlátogatás 

Az elméletben tanultak alkalmazása a gyakorlatban 

 

Összefoglalás 

A Könyvtári informatika c fejezet áttekintése, a megszerzett 

ismeretek rendszerezése 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Könyvtári rendszer, múzeum, levéltár, információkeresési stratégia, 

rejtett bibliográfia, relevancia, kritikus forráshasználat, hivatkozás, 

plágium, hitelesség, önművelés, egész életen át tartó tanulás, elektronikus 

könyvtár 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Számonkérés 

Órakeret 

9 óra 

   

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Gyakorlati számonkérés 

Részismeretek számonkérése az Alkalmazói ismeretek c. fejezet 

tananyagából 

Komplex képszerkesztési feladat megoldása 

 

Gyakorlati számonkérés 

Részismeretek számonkérése az Alkalmazói ismeretek c. fejezet 

tananyagából 

Táblázatkezelés: formázás, cellatípusok és cellahivatkozás, 

egyszerű számítások képlettel 

 

Gyakorlati számonkérés 

Részismeretek számonkérése az Alkalmazói ismeretek c. fejezet 

tananyagából 

Táblázatkezelés: függvények használata 

 

Gyakorlati számonkérés 

Részismeretek számonkérése az Alkalmazói ismeretek c. fejezet 

tananyagából 

Komplex táblázatkezelési feladat megoldása 

 

Gyakorlati számonkérés  
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Részismeretek számonkérése az Alkalmazói ismeretek c. fejezet 

tananyagából 

Adatbázis-kezelés: adattáblák létrehozása, feltöltése, importálás, 

egyszerű lekérdezések készítése 

Gyakorlati számonkérés 

Részismeretek számonkérése az Alkalmazói ismeretek c. fejezet 

tananyagából 

Adatbázis-kezelés: összetett és táblák közötti lekérdezések 

készítése, űrlapok létrehozása, formázása 

 

Gyakorlati számonkérés 

Részismeretek számonkérése az Alkalmazói ismeretek c. fejezet 

tananyagából 

Komplex adatbázis - kezelés feladat megoldása 

 

Témazáró dolgozat 

A Problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel c. 

fejezet lezárása 

 

Számonkérés 

Részismeretek számonkérése a Problémamegoldás informatikai 

eszközökkel és módszerekkel c. fejezet tananyagából 

Algoritmizálás, programírás: algoritmus tervezése, egyszerű, 

lineáris szerkezetű, számításokat végző program írása 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Ismétlés, rendszerezés 

Órakeret 

2 óra 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Tanév végi rendszerező összefoglalás  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 

 

Választott kerettanterv: 

Kerettanterv a gimnáziumok 9-12. évfolyama számára (3. MELLÉKLET) 

Állomány: 3.2.16_informat_9-12.doc 

Kerettantervi óraszámok témakörönként 

Tematikai egység Órakeret 

1. Az informatikai eszközök használata 0 

2. Alkalmazói ismeretek 0 

3. Problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel 0 

4. Infokommunikáció 0 

5. Az információs társadalom 0 

6. Könyvtári informatika 0 

Számonkérés 0 
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Ismétlés, rendszerezés 0 

Kötelező összesen: 0 

 

A helyi tanterv óraszámai évfolyamonként 

Évfolyam Heti óraszám Éves óraszám 
Kötött 

tartalom 

Szabadon 

felhasználható 

11. 0+4=4 óra 0+144=144 óra 0 óra 0+144=144 

12. 0+4=4 óra 0+124=124 0 óra 0+124=124 
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Óraszámok bontása évfolyamonként, témakörönként 

Témakör 
Összes 

kötelező 

Összes 

szabad 

11. 

évfolyam 

kötelező 

11. 

évfolyam 

szabad 

12. 

évfolyam 

kötelező 

12. 

évfolyam 

szabad 

1. Az informatikai 

eszközök használata 
0 óra 

0+77 0 0+67 0 0+10 

2. Alkalmazói 

ismeretek 
0 óra 

0+62 0 0+10 0 0+52 

3. Problémamegoldás 

informatikai 

eszközökkel és 

módszerekkel 

0 óra 
0+85 0 0+55 0 0+30 

4. Infokommunikáció 
0 óra 

0+6 0 0+0 0 0+6 

5. Az információs 

társadalom 
0 óra 

0+8 0 0+0 0 0+8 

6. Könyvtári 

informatika 
0 óra 

0+6 0 0+0 0 0+6 

Számonkérés 0 óra 
0+20 0 0+10 0 0+10 

Ismétlés, rendszerezés 0 óra 
0+4 0 0+2 0 0+2 

Összesen: 0 óra 
0+268 0 0+144 0 0+124 
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11. évfolyam 

Szabadon tervezhető órakeret tartalma (144 óra) 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
1. Az informatikai eszközök használata 

Órakeret 

67 óra 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A számítógép felépítése – hardver ismeretek 

A számítógép részei (alaplap, tápegység, csatlakozók és kábelek, 

háttértárak, perifériák), ezek elnevezése, fajtái, jellemzése, 

felismerése 

A számítógép összeszerelése 

A PC összetevők és perifériák fejlesztése és beállítása 

A biztonságos labor- és szerszámhasználat, biztonságos 

eszközhasználat 

Megelőző karbantartás és hibaelhárítás 

Fizika, kémia: a 

számítógép 

alkatrészekben 

előforduló anyagok és 

tulajdonságaik, az 

alkatrészek működési 

elve (vezetők és 

félvezetők, optikai 

kábel, stb.) 

Operációs rendszerek 

Az operációs rendszerek feladatai 

Operációs rendszerek bemutatása és összehasonlítása: 

szolgáltatásaik, korlátaik, kompatibilitás 

Az egyén igényeinek leginkább megfelelő operációs rendszer 

kiválasztása 

Az operációs rendszer telepítése, beállítása és finomhangolása 

Az operációs rendszer újabb verzióra 

A grafikus felület használata (GUI) 

Az operációs rendszerek megelőző karbantartási feladatainak 

meghatározása és elvégzése, az operációs rendszerek 

hibaelhárítása 

 

Laptopok és más adathordozó eszközök 

Laptopok és más hordozható eszközök bemutatása 

A laptopok összetevőinek felismerése és jellemezése 

Az asztali számítógépek és a laptopok összetevőinek 

összehasonlítása 

Laptopok konfigurálása 

A különféle mobiltelefon szabványok összehasonlítása 

Vezeték nélküli megoldások a laptopokhoz és más hordozható 

eszközökhöz 

Laptopok és más hordozható eszközök javítása 

Laptopok összetevőinek kiválasztása 

A laptopoknál és más hordozható eszközöknél alkalmazható 

megelőző karbantartás és hibaelhárítás 

 

Nyomtatók és lapolvasók 

A jelenleg elérhető nyomtatótípusok bemutatása, a nyomtatók 

telepítési és beállítási folyamatai 

A jelenleg elérhető lapolvasó-típusok bemutatása, a lapolvasók 

telepítési és beállítási folyamata 

Nyomtató/lapolvasó helyi telepítése és beállítása 

Nyomtató és lapolvasó megosztása a hálózaton 

Nyomtatók és lapolvasók bővítése és beállítása 
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Nyomtatóknál és lapolvasóknál alkalmazható általános megelőző 

karbantartás és hibaelhárítás 

Számítógépes hálózatok 

Hálózati alapelvek, a számítógép-hálózatok típusai, hálózati 

alapfogalmak és technológiák 

A hálózat fizikai összetevői 

LAN topológiák és architektúrák, Ethernet szabványok 

Az OSI referenciamodell és a TCP/IP modell bemutatása 

A hálózati kártya és a modem üzembe helyezése 

Egyéb hálózati kapcsolódási technológiák elnevezései, funkciói és 

jellemzői 

Egyéni igényeknek megfelelő hálózat tervezése, az ehhez 

szükséges megfelelő hálózati eszközök kiválasztása, a hálózat 

megvalósítása 

Már meglévő hálózat fejlesztése 

Egyszerű levelező kiszolgáló telepítése, konfigurációja és kezelése 

Általános megelőző karbantartás és hibaelhárítás hálózatokban 

 

Biztonság 

A biztonság fontossága 

Biztonsági veszélyforrások leírása, biztonsági eljárások 

azonosítása 

Biztonsági megoldások ismerete, a szükséges összetevők 

kiválasztása 

Biztonsági kockázatok csökkentése 

Általános megelőző karbantartási technikák a biztonság érdekében 

Biztonsági veszélyek elhárítása 

 

Kommunikációs képességek 

A kommunikáció és a hibaelhárítás közötti összefüggés 

A jó kommunikációs képességek és a professzionális magatartás 

A számítógéppel történő munkavégzés etikai és jogi aspektusai 

Magyar nyelv és 

irodalom: a 

kommunikáció 

általános modellje, a 

társas kommunikáció 

szabályai 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

PC, alaplap, tápegység, mikroprocesszor, háttértár, periféria, laptop, 

operációs rendszer, GUI, számítógépes hálózat, LAN, Ethernet, TCP/IP, 

protokoll, biztonság, kockázat, megelőző karbantartás, hibaelhárítás, 

levelező kiszolgáló 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
2. Alkalmazói ismeretek 

Órakeret 

10 óra 

 
2.2. Adatkezelés, adatfeldolgozás, 

információmegjelenítés 
 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Adatbázis-kezelés alapfogalmai - ismétlés 

Adat, adatbázis, adatbázis-kezelő rendszer 

Adatbázis és táblák létrehozása 

Lekérdezések 

Jelentések 

Kimutatások 

Adatbázisok tervezése, projektmunka 
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Adatbázis-tervezés alapelveinek alkalmazása, projektmunka 

Redundancia 

Redundáns adattárolás problematikája 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

adat, adatbázis adatbázis-kezelő, redundancia 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

3. Problémamegoldás informatikai eszközökkel és 

módszerekkel 

Órakeret 

55 óra 

 3.2. Algoritmizálás és adatmodellezés  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Szintaktika és szemantika 

Programozási alapelvek, a programírás lépései, IDE használata 

A tanult programozási nyelv szintaktikai és szemantikai 

szabályainak ismerete 

Szintaktikai és szemantikai hibák helyes megkülönböztetése és 

kezelése 

 

Programozási nyelv felépítése 

Nyelvi elemek (foglalt szavak, megjegyzések, konstansok, 

adattípusok, változók, operátorok) 

A tanult programozási nyelv utasításai (üres utasítás, értékadó 

utasítás, vezérlő utasítások) 

Standard input, output kezelése, formátumozott kiíratás 

Különböző adattípusok használata, értékadó utasítás 

Kifejezések, aritmetikai és logikai műveletek, egyéb operátorok 

Beépített függvények, eljárások hívása 

 

Precedencia 

A tanult programozási nyelv operátorainak és azok 

precedenciájának ismerete, helyes alkalmazása 

Kifejezések kiértékelése 

Matematika: annak 

felismerése, hogy a 

matematikában a 

műveleti sorrend is egy 

egyezményes 

precedencia szerint 

működik 

Vezérlő utasítások 

A feltételes utasítás szintaktikája és szemantikája (if - then - else 

szerkezet) 

A csellengő else problémája 

Többirányú elágazás szintaktikája és szemantikája (case szerkezet) 

A case szerkezet és az egymásba ágyazott if - then - else 

szerkezetek egymásba való átírása 

Ciklusok fajtái és jellemzői 

A számláló ciklus (for) szintaktikája és szemantikája 

Az elől tesztelő ciklus szintaktikája és szemantikája 

A hátul tesztelő ciklus szintaktikája és szemantikája 

Különböző ciklusok egymásnak való megfeleltetése 

Egymásba ágyazott ciklusok 

 

Egyszerű és összetett adattípusok 

Annak eldöntése, hogy milyen adattípussal érdemes dolgozni 

konkrét feladatokban 
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A tömb, sztring és rekord adatszerkezet implementálása a 

gyakorlatban 

Optimális adatszerkezet felismerése adott feladatban 

Funkcionális programozási nyelvek utasítás-készlete 

A tanult programozási nyel utasításkészletének magabiztos 

ismerete 

Elágazás megvalósítása a gyakorlatban (két vagy többirányú) 

Ciklusok fajtáinak (számláló, elől és hátul tesztelő ciklus) és 

működésüknek az ismerete, magabiztos használata a gyakorlatba 

Ugyanazon probléma megoldása többféle módon. (az egymásnak 

megfeleltethető eszközök használata) 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

adattípus, tömb, sztring, rekord, utasítás, elágazás, ciklus 

 3.3. Egyszerűbb folyamatok modellezése  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Alprogramok 

Saját függvények és eljárások írása 

Az alprogramok indokolt használatának felismerése 

Paraméterátadás 

A paraméterek módosításának hatása az eredményre 

Matematika, kémia, 

fizika: összetettebb 

számítási feladatok 

megvalósítása adott 

programozási nyelven, 

mért adatok 

kiértékelése, 

statisztikák készítése 

saját programmal 

Objektum orientált paradigma 

Kitekintés – az objektum orientált programozási nyelvek 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

függvény, eljárás, paraméter, paraméterátadás, objektum, objektum 

orientált paradigma 
 
 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Számonkérés 

Órakeret 

10 óra 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Számonkérés 

Részismeretek számonkérése Az informatikai eszközök használata c. 

fejezet tananyagából (hardveres ismeretek) 

 

Számonkérés 

Részismeretek számonkérése Az informatikai eszközök használata c. 

fejezet tananyagából (operációs rendszerek, laptopok, nyomtatók 

és lapolvasók) 

 

Számonkérés 

Részismeretek számonkérése Az informatikai eszközök használata c. 

fejezet tananyagából (hálózati alapismeretek) 

 

Számonkérés 

Részismeretek számonkérése Az informatikai eszközök használata c. 

fejezet tananyagából (haladó ismeretek) 

 

Számonkérés 

Az informatikai eszközök használata c. fejezet lezárása 

 

Gyakorlati számonkérés  
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Részismeretek számonkérése a Problémamegoldás informatikai 

eszközökkel és módszerekkel c. fejezet tananyagából (programírás – 

egyszerű számítási feladatok) 

Gyakorlati számonkérés 
Részismeretek számonkérése a Problémamegoldás informatikai 

eszközökkel és módszerekkel c. fejezet tananyagából (programírás – 

vezérlő utasítások használata) 

 

Témazáró dolgozat 

Az Alkalmazói ismeretek c. fejezet lezárása 

(adatbázis-kezelés elmélete) 

 

Témazáró dolgozat 

A Problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel c. 

fejezet lezárás (programozási ismeretek) 

 

Gyakorlati számonkérés 
Részismeretek számonkérése a Problémamegoldás informatikai 

eszközökkel és módszerekkel c. fejezet tananyagából (programírás –

összetett adattípusok használata, nevezetes algoritmusok megvalósítása) 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Ismétlés, rendszerezés 

Órakeret 

2 óra 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Tanév végi rendszerező összefoglalás  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
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12. évfolyam 

Szabadon tervezhető órakeret tartalma (124 óra) 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
1. Az informatikai eszközök használata 

Órakeret 

10 óra 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A szóbeli érettségi témakörök áttekintése az informatikai eszközök 

használata c. témában 

Adattárolás a számítógépen 

Hardveres és szoftveres ismeretek 

Operációs rendszerek 

Hálózati ismeretek 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

adat, információ, bit, számrendszer, analóg jel, digitális jel, digitalizálás, 

előjelbit, egyes és kettes komplemens, ASCII kód, kódlap, szoftver, 

operációs rendszer, GUI, fájl, program, kiterjesztés, mappa, tömörítés, 

vírus, hardver, periféria, adatvédelem, adatbiztonság, PC, alaplap, 

tápegység, mikroprocesszor, háttértár, periféria, laptop, számítógépes 

hálózat, LAN, Ethernet, TCP/IP, protokoll, biztonság, kockázat, 

megelőző karbantartás, hibaelhárítás, levelező kiszolgáló 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
2. Alkalmazói ismeretek 

Órakeret 

52 óra 

 
2.1. Írott és audiovizuális dokumentumok elektronikus 

létrehozása 
 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Gyakorlati (közép és emelt szintű) érettségi feladatok megoldása az 

alkalmazói ismeretek c. fejezet tananyagából 

Szövegszerkesztés 

Prezentációkészítés és grafika 

Weblapszerkesztés 

 

 
2.2. Adatkezelés, adatfeldolgozás, 

információmegjelenítés 
 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Gyakorlati (közép és emelt szintű) érettségi feladatok megoldása az 

alkalmazói ismeretek c. fejezet tananyagából 

Táblázatkezelés 

Adatbázis-kezelés 

 

Adatbázis-kezelés elmélet 

Adatbázis-kezelés elméleti áttekintés 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

karakter, bekezdés, tabulátor, körlevél, dia, mintadia, akciógomb, 

hivatkozás, HTML, adatbázis, relációs adatbázis, adat, adattábla, rekord, 

mező, kapcsolat, kulcs, redundancia 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

3. Problémamegoldás informatikai eszközökkel és 

módszerekkel 

Órakeret 

30 óra 

 3.2. Algoritmizálás és adatmodellezés  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
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Fájlkezelés saját programból 

Adatok beolvasása fájlból 

Adatok kiírása fájlba 

Komplex programozási feladatok megoldása, a kinyert adatok 

kritikus vizsgálata, fájlban való tárolása 

Matematika, kémia, 

fizika: összetettebb 

számítási feladatok 

megvalósítása adott 

programozási nyelven, 

mért adatok 

kiértékelése, 

statisztikák készítése 

saját programmal 

Programozási ismeretek elméleti áttekintése 

Modellalkotás, algoritmizálás 

Programozási nyelvek csoportosítása 

A funkcionális programozási nyelvek eszközkészlete, szintaktikája 

és szemantikája 

Programozási tételek – keresés, rendezés, minimum és maximum 

kiválasztása 

Objektum orientált paradigma 

 

Gyakorlati (emelt szintű) érettségi feladatok megoldása az 

alkalmazói ismeretek c. fejezet tananyagából 

Komplex programozási feladatok megoldása 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

adattípus, tömb, operátor, operandus, precedencia, elágazás, ciklus, 

függvény, eljárás, paraméter, paraméterátadás, objektum, fájlkezelés, fájl 

írása, fájl olvasása, probléma, tervezés, megvalósítás, projektmunka, 

alulról felfelé építkezés elve, lépésenkénti finomítás elve, elemi adat, 

összetett adat, bemenő adat, eredmény, mérés, értékelés, eredmény, 

szimuláció, beállítás, modell 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
4. Infokommunikáció 

Órakeret 

6 óra 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Érettségi szóbeli témakörök áttekintése 

A www működése 

e-mail 

Távoli online adatbázisok használata az interneten 

Internetes média 

Keresés az interneten 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Word Wide Web, távoli online adatbázis, média 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
5. Az információs társadalom 

Órakeret 

8 óra 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Érettségi szóbeli témakörök áttekintése 

Információs társadalom 

Informatika és etika, publikálási szabályok 

Szoftverjog 

Adatvédelem 

Információs rendszerek 

E-szolgáltatások és hatásaik 
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Információs társadalom hatásai 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

könyvtár, elektronikus könyvtár 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
6. Könyvtári informatika 

Órakeret 

6 óra 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Érettségi szóbeli témakörök áttekintése 

Könyvtárak története, felépítése, típusai 

Elektronikus könyvtárak 

MEK (Magyar Elektronikus Könyvtár) ismerete 

Dokumentum ismeret 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

könyvtár, elektronikus könyvtár 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Számonkérés 

Órakeret 

10 óra 

   

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Számonkérés 
Részismeretek számonkérése az Alkalmazói ismeretek c. fejezet 

tananyagából (érettségi szintű feladatsor - szövegszerkesztés) 

 

Számonkérés 
Részismeretek számonkérése az Alkalmazói ismeretek c. fejezet 

tananyagából (érettségi szintű feladatsor – prezentációkészítés és 

weblapszerkesztés) 

 

Számonkérés 
Részismeretek számonkérése az Alkalmazói ismeretek c. fejezet 

tananyagából (érettségi szintű feladatsor - táblázatkezelés) 

 

Számonkérés 
Részismeretek számonkérése az Alkalmazói ismeretek c. fejezet 

tananyagából (érettségi szintű feladatsor – adatbázis-kezelés) 

 

Gyakorlati számonkérés 
Részismeretek számonkérése a Problémamegoldás informatikai 

eszközökkel és módszerekkel c. fejezet tananyagából (programírás – 

fájlkezeléssel kapcsolatos feladatsor) 

 

Számonkérés 

Az informatikai eszközök használata c. fejezet lezárása 

 

Számonkérés 

A Problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel c. 

fejezet lezárás 

 

Számonkérés 

Az információs társadalom c. fejezet lezárása 

 

Számonkérés 

A Könyvtári informatika c. fejezet lezárása 

 

Számonkérés 

Az Infokommunikáció c. fejezet lezárása 

 

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va



 334 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Ismétlés, rendszerezés 

Órakeret 

2 óra 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Tanév végi rendszerező összefoglalás  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
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11. évfolyam - Órafelosztás 

Normál betű: kötelező tartalom 

Félkövér betű: a Heti tanóra 10%-ának tartalma 

Dőlt betű: szabadon felhasználható órák tartalma 

Ssz Téma 

1. Számítógépes terem rendje, munka-, tűz- és balesetvédelem 

2. A számítógép, mint rendszer 

3. 
A különböző számítógépházak és tápegységek elnevezései, funkciói és főbb 

jellemzői 

4. 
A személyi számítógépek összetevőinek elnevezései, funkciói és a különböző 

egységek főbb jellemzői 

5. 
A számítógép csatlakozóinak és kábeleinek elnevezései, funkciói és főbb 

jellemzői 

6. A különböző beviteli eszközök elnevezései, funkciói és főbb jellemzői 

7. A különböző kimeneti eszközök elnevezései, funkciói és főbb jellemzői 

8. 
Biztonságos labor- és eszközhasználat, a biztonságos munkafeltételek és eljárások 

meghatározása 

9. 
A számítógép-alkatrészek kezeléséhez használatos szerszámok és 

szoftvereszközök megismerése 

10. Megfelelő eszközhasználat 

11. A számítógép-ház kinyitása, a megfelelő tápegység beépítése 

12. A belső háttértárak beszerelése 

13. A cserélhető háttértárak beszerelése 

14. A bővítőkártyák beszerelése 

15. A belső kábelek csatlakoztatása 

16. 
A számítógépház oldallemezének visszahelyezése és a külső kábelek 

csatlakoztatása 

17. A számítógép első indítása 

18. A megelőző karbantartás és a hibaelhárítás alapjai 

19. Elméleti számonkérés 

20. Az operációs rendszerek feladatai 

21. 
Operációs rendszerek bemutatása és összehasonlítása: szolgáltatásaik, korlátaik, 

kompatibilitás 

22. Az egyén igényeinek leginkább megfelelő operációs rendszer kiválasztása 

23. Az operációs rendszer telepítése 

24. Az operációs rendszer telepítése 
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25. A grafikus felület használata (Windows GUI) 

26. A grafikus felület használata (Windows GUI) 

27. Az operációs rendszerek megelőző karbantartása, hibaelhárítása 

28. Laptopok és más hordozható eszközök (összetevők és jellemzők) 

29. Laptopok konfigurálása 

30. A különféle mobiltelefon szabványok összehasonlítása 

31. 
A laptopoknál és más hordozható eszközöknél alkalmazható megelőző 

karbantartás és hibaelhárítás 

32. Nyomtatók és lapolvasók (fajtái, jellemzői, telepítése) 

33. Nyomtatók és lapolvasók (megelőző karbantartás és hibaelhárítás) 

34. Elméleti számonkérés 

35. Hálózati alapelvek 

36. Számítógép-hálózatok típusai 

37. Hálózati alapfogalmak és technológiák 

38. A hálózat fizikai összetevői 

39. LAN topológiák és architektúrák 

40. Ethernet szabványok 

41. Az OSI referenciamodell és a TCP/IP modell bemutatása 

42. A hálózati kártya és a modem üzembe helyezése 

43. Egyéb hálózati kapcsolódási technológiák elnevezései, funkciói és jellemzői 

44. Hálózatok általános megelőző karbantartása, hibaelhárítása 

45. Hálózatok biztonsága 

46. Kommunikáció, a számítógéppel történő munkavégzés etikai és jogi aspektusai 

47. Elméleti számonkérés 

48. Haladó hardveres ismeretek - A számítógép-összetevők cseréje, fejlesztése, javítása 

49. Haladó hardveres ismeretek - A számítógép-összetevők és perifériák hibaelhárítása 

50. 
Haladó ismeretek - Operációs rendszer beállítása és finomhangolása, újabb verzióra 

frissítés 

51. Haladó ismeretek - Operációs rendszerek megelőző karbantartása és hibaelhárítása 

52. 
Haladó ismeretek - Vezeték nélküli megoldások a laptopokhoz és más hordozható 

eszközökhöz 

53. 
Haladó ismeretek - Laptopok és más hordozható eszközök javítása, karbantartása 

és hibajavítása 

54. 
Haladó ismeretek - A nyomtatókkal és lapolvasókkal kapcsolatos lehetséges 

veszélyforrások 

55. Haladó ismeretek - Nyomtató/lapolvasó helyi telepítése és beállítása 

56. Haladó ismeretek - Nyomtató és lapolvasó megosztása a hálózaton 
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57. Haladó ismeretek - Nyomtatók és lapolvasók bővítése és beállítása 

58. 
Haladó ismeretek - Nyomtatók és lapolvasók megelőző karbantartása és 

hibaelhárítása 

59. 
Haladó hálózati ismeretek - A lehetséges hálózati veszélyforrások azonosítása, 

elhárítása 

60. 
Haladó hálózati ismeretek - Adott igényeinek megfelelő hálózat tervezése, 

eszközök kiválasztása 

61. 
Haladó hálózati ismeretek - Adott hálózat megvalósítása, a meglévő hálózat 

fejlesztése 

62. 
Haladó hálózati ismeretek - Egyszerű levelező kiszolgáló telepítése, konfigurációja 

és kezelése 

63. 
Haladó hálózati ismeretek - Hálózatokkal kapcsolatos megelőző karbantartása, 

hibaelhárítás 

64. Haladó hálózati ismeretek - Megfelelő biztonsági megoldások megvalósítása 

65. 
Haladó hálózati ismeretek - Biztonsági kockázatok csökkentése, veszélyforrások 

megszüntetése 

66. Elméleti számonkérés 

67. Rendszerező összefoglalás - PC-k hardveres ismeretei 

68. 
Rendszerező összefoglalás - Laptopok és más hordozható eszközök hardveres 

ismeretei  

69. Rendszerező összefoglalás - Nyomtatók és lapolvasók 

70. Rendszerező összefoglalás - Operációs rendszerek 

71. Rendszerező összefoglalás - Hálózati ismeretek 

72. Témazáró dolgozat 

73. Adatbázis, adatbázisrendszer, adatbázis-kezelő - ismétlés 

74. Adatbáziskezelő-rendszerek feladatai, funkciói 

75. Adatbázis tervezése 

76. A redundáns adattárolás problémája 

77. Adatmodellezés alapelemei (egyed, tulajdonság, kapcsolat) 

78. Adatmodellek fajtái (relációs, hierarchikus, hálós) 

79. A relációs adatmodell 

80. Normálformák 

81. Adatbázis tervezése - Csoportmunka 

82. Adatbázis tervezése - Csoportmunka 

83. Elméleti számonkérés 

84. Programozási alapelvek, a programírás lépései, IDE használata 

85. Szintaktika és szemantika 

86. 
Nyelvi elemek (foglalt szavak, megjegyzések, konstansok, adattípusok, változók, 

operátorok) 

87. 
A tanult programozási nyelv utasításai (üres utasítás, értékadó utasítás, vezérlő 

utasítások) 
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88. Standard input, output kezelése, formátumozott kiíratás 

89. Különböző adattípusok használata, értékadó utasítás 

90. Kifejezések, aritmetikai és logikai műveletek, egyéb operátorok 

91. Kifejezések kiértékelése, precedencia táblázat 

92. Beépített függvények, eljárások hívása 

93. 
Gyakorlati feladat - egyszerű számítási feladatok megvalósítása (fizikai, 

matematikai, kémiai számítások), az eredmények kritikus vizsgálata 

94. 
Gyakorlati feladat - egyszerű számítási feladatok megvalósítása (fizikai, 

matematikai, kémiai számítások), az eredmények kritikus vizsgálata 

95. Számonkérés 

96. A feltételes utasítás szintaktikája és szemantikája (if - then - else szerkezet) 

97. A csellengő else problémája 

98. Gyakorlati feladat - feltételes utasítás használata 

99. Gyakorlati feladat - feltételes utasítás használata 

100. Többirányú elágazás szintaktikája és szemantikája (case szerkezet) 

101. Gyakorlati feladat - többirányú elágazás használata 

102. Gyakorlati feladat - többirányú elágazás használata 

103. 
A case szerkezet és az egymásba ágyazott if - then - else szerkezetek egymásba 

való átírása 

104. Ciklusok fajtái és jellemzői 

105. A számláló ciklus (for) szintaktikája és szemantikája 

106. Gyakorlati feladat - számláló ciklus használata 

107. Gyakorlati feladat - számláló ciklus használata 

108. Az elől tesztelő ciklus szintaktikája és szemantikája 

109. Gyakorlati feladat - elől tesztelő ciklus használata 

110. Gyakorlati feladat - elől tesztelő ciklus használata 

111. A hátul tesztelő ciklus szintaktikája és szemantikája 

112. Gyakorlati feladat - hátul tesztelő ciklus használata 

113. Gyakorlati feladat - hátul tesztelő ciklus használata 

114. Különböző ciklusok egymásnak való megfeleltetése 

115. Egymásba ágyazott ciklusok 

116. Számonkérés 

117. A tömb összetett adattípus (felépítése, deklarálása, feltöltése, bejárása) 

118. Gyakorlati feladat - tömb adattípus megvalósítása, műveletek a tömb elemeivel 

119. Gyakorlati feladat - tömb adattípus megvalósítása, műveletek a tömb elemeivel 

120. Sztringkezelés 

121. Műveletek sztringekkel, feladatok sztringkezelésre 

122. Nevezetes algoritmusok megvalósítása - minimum, maximum kiválasztás 
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123. Nevezetes algoritmusok megvalósítása - keresés (teljes és lineáris) 

124. Nevezetes algoritmusok megvalósítása - rendezés (buborékrendezés) 

125. A rekord összetett adattípus 

126. Gyakorlati feladat - rekord adattípus megvalósítása 

127. A rekord mezőinek elérése, műveletek a rekord mezőivel 

128. Számonkérés 

129. Alprogramok (függvények és eljárások) 

130. Paraméterátadás, a paraméterváltoztatás következményének vizsgálata 

131. Gyakorlati feladat - saját függvények írása 

132. Gyakorlati feladat - saját függvények írása 

133. Gyakorlati feladat - saját függvények és eljárások írása 

134. Gyakorlati feladat - saját függvények és eljárások írása 

135. Összetett (más tantárgyi) problémák megoldása, algoritmizálás - projektmunka 

136. Összetett (más tantárgyi) problémák megoldása, algoritmizálás - projektmunka 

137. Összetett (más tantárgyi) problémák megoldása, algoritmizálás - projektmunka 

138. Témazáró dolgozat 

139. Kitekintés - Objektum orientált programozás 

140. Kitekintés - Objektum orientált programozás 

141. Kitekintés - Objektum orientált programozás 

142. Kitekintés - Objektum orientált programozás 

143. Tanév végi rendszerező összefoglalás 

144. Tanév végi rendszerező összefoglalás 

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va



 340 

12. évfolyam - Órafelosztás 

Normál betű: kötelező tartalom 

Félkövér betű: a Heti tanóra 10%-ának tartalma 

Dőlt betű: szabadon felhasználható órák tartalma 

Ssz Téma 

1. Számítógépes terem rendje, munka-, tűz- és balesetvédelem 

2. 
Érettségi szóbeli témakörök áttekintése - Adattárolás a számítógépen (analóg és 

digitális jelek, számrendszerek, digitalizálás) 

3. 
Érettségi szóbeli témakörök áttekintése - Számítógép felépítése, Neumann-elvek, 

Hardverismeret 

4. 
Érettségi szóbeli témakörök áttekintése -Hardverismeret - Perifériák 

csoportosítása, jellemzése 

5. 
Érettségi szóbeli témakörök áttekintése - Szoftverismeret, szoftverek 

csoportosítása 

6. 
Érettségi szóbeli témakörök áttekintése - Hálózati ismeretek (Hálózatok fajtái, 

hálózati topológiák, az internet működése) 

7. 

Érettségi szóbeli témakörök áttekintése - Az operációs rendszerek fő feladatai, 

típusai. Egy grafikus operációs rendszer felhasználói felülete, fontosabb 

felhasználói beállításai. 

8. 
Érettségi szóbeli témakörök áttekintése - Egy operációs rendszer 

könyvtárszerkezete. Könyvtárak és állományok kezelése. 

9. 
Érettségi szóbeli témakörök áttekintése - Állományok tömörítése és 

kicsomagolása. A tömörítés fontosabb típusai. 

10. 
Érettségi szóbeli témakörök áttekintése - A vírusok és más károkozók jellemzése, 

kategorizálása. Védekezés ellenük. 

11. Számonkérés 

12. Gyakorlati érettségi feladat - Szövegszerkesztés 

13. Gyakorlati érettségi feladat - Szövegszerkesztés 

14. Gyakorlati érettségi feladat - Szövegszerkesztés 

15. Gyakorlati érettségi feladat - Szövegszerkesztés 

16. Gyakorlati érettségi feladat - Szövegszerkesztés 

17. Gyakorlati érettségi feladat - Szövegszerkesztés 

18. Gyakorlati érettségi feladat - Szövegszerkesztés 

19. Gyakorlati érettségi feladat - Szövegszerkesztés 

20. Gyakorlati érettségi feladat - Szövegszerkesztés 

21. Gyakorlati érettségi feladat - Szövegszerkesztés 

22. Gyakorlati érettségi feladat - Szövegszerkesztés 

23. Gyakorlati érettségi feladat - Szövegszerkesztés 

24. Számonkérés 
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25. Gyakorlati érettségi feladat - Prezentációkészítés és grafika 

26. Gyakorlati érettségi feladat - Prezentációkészítés és grafika 

27. Gyakorlati érettségi feladat - Prezentációkészítés és grafika 

28. Gyakorlati érettségi feladat - Prezentációkészítés és grafika 

29. Gyakorlati érettségi feladat - Prezentációkészítés és grafika 

30. Gyakorlati érettségi feladat - Prezentációkészítés és grafika 

31. Gyakorlati érettségi feladat - Prezentációkészítés és grafika 

32. Gyakorlati érettségi feladat - Prezentációkészítés és grafika 

33. Gyakorlati érettségi feladat - Prezentációkészítés és grafika 

34. Gyakorlati érettségi feladat - Prezentációkészítés és grafika 

35. Gyakorlati érettségi feladat - Weblapszerkesztés 

36. Gyakorlati érettségi feladat - Weblapszerkesztés 

37. Gyakorlati érettségi feladat - Weblapszerkesztés 

38. Gyakorlati érettségi feladat - Weblapszerkesztés 

39. Gyakorlati érettségi feladat - Weblapszerkesztés 

40. Gyakorlati érettségi feladat - Weblapszerkesztés 

41. Gyakorlati érettségi feladat - Weblapszerkesztés 

42. Gyakorlati érettségi feladat - Weblapszerkesztés 

43. Gyakorlati érettségi feladat - Weblapszerkesztés 

44. Gyakorlati érettségi feladat - Weblapszerkesztés 

45. Számonkérés 

46. Gyakorlati érettségi feladat - Táblázatkezelés 

47. Gyakorlati érettségi feladat - Táblázatkezelés 

48. Gyakorlati érettségi feladat - Táblázatkezelés 

49. Gyakorlati érettségi feladat - Táblázatkezelés 

50. Gyakorlati érettségi feladat - Táblázatkezelés 

51. Gyakorlati érettségi feladat - Táblázatkezelés 

52. Gyakorlati érettségi feladat - Táblázatkezelés 

53. Gyakorlati érettségi feladat - Táblázatkezelés 

54. Gyakorlati érettségi feladat - Táblázatkezelés 

55. Gyakorlati érettségi feladat - Táblázatkezelés 

56. Gyakorlati érettségi feladat - Táblázatkezelés 

57. Gyakorlati érettségi feladat - Táblázatkezelés 

58. Számonkérés 

59. Adatbázis-kezelés elméleti áttekintése 

60. Adatbázis-kezelés elméleti áttekintése 

61. Térinformatikai ismeretek áttekintése 

62. Gyakorlati érettségi feladat - Adatbázis-kezelés 

63. Gyakorlati érettségi feladat - Adatbázis-kezelés 

64. Gyakorlati érettségi feladat - Adatbázis-kezelés 

65. Gyakorlati érettségi feladat - Adatbázis-kezelés 
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66. Gyakorlati érettségi feladat - Adatbázis-kezelés 

67. Gyakorlati érettségi feladat - Adatbázis-kezelés 

68. Gyakorlati érettségi feladat - Adatbázis-kezelés 

69. Gyakorlati érettségi feladat - Adatbázis-kezelés 

70. Gyakorlati érettségi feladat - Adatbázis-kezelés 

71. Számonkérés 

72. Fájlkezelés 

73. Adatok kiolvasása fájlból 

74. Olvasás fájlból - gyakorlati feladat megoldása 

75. Olvasás fájlból - gyakorlati feladat megoldása 

76. Adatok írása fájlba 

77. Írás fájlba - gyakorlati feladat megoldása 

78. Írás fájlba - gyakorlati feladat megoldása 

79. 
Gyakorlás - (más tantárgyi) problémák megoldása fájlkezeléssel, az eredmények 

kritikus vizsgálata 

80. 
Gyakorlás - (más tantárgyi) problémák megoldása fájlkezeléssel, az eredmények 

kritikus vizsgálata 

81. 
Gyakorlás - (más tantárgyi) problémák megoldása fájlkezeléssel, az eredmények 

kritikus vizsgálata 

82. Számonkérés 

83. 
Programozási ismeretek áttekintése - modellalkotás, algoritmizálás, algoritmus 

leíró módok 

84. 
Programozási ismeretek áttekintése - programozási nyelvek jellemzői, fajtái, 

jellegzetes elemei 

85. 
Programozási ismeretek áttekintése - programírás menete, a funkcionális nyelvek 

eszközrendszere 

86. 
Programozási ismeretek áttekintése - programozási tételek, nevezetes 

algoritmusok 

87. Programozási ismeretek áttekintése - objektum orientált programozás 

88. Emelt szintű gyakorlati érettségi feladat - Programozás 

89. Emelt szintű gyakorlati érettségi feladat - Programozás 

90. Emelt szintű gyakorlati érettségi feladat - Programozás 

91. Emelt szintű gyakorlati érettségi feladat - Programozás 

92. Emelt szintű gyakorlati érettségi feladat - Programozás 

93. Emelt szintű gyakorlati érettségi feladat - Programozás 

94. Emelt szintű gyakorlati érettségi feladat - Programozás 

95. Emelt szintű gyakorlati érettségi feladat - Programozás 

96. Emelt szintű gyakorlati érettségi feladat - Programozás 

97. Emelt szintű gyakorlati érettségi feladat - Programozás 

98. Emelt szintű gyakorlati érettségi feladat - Programozás 

99. Emelt szintű gyakorlati érettségi feladat - Programozás 

100. Emelt szintű gyakorlati érettségi feladat - Programozás 
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101. Emelt szintű gyakorlati érettségi feladat - Programozás 

102. Emelt szintű gyakorlati érettségi feladat - Programozás 

103. Számonkérés 

104. Érettségi szóbeli témakörök áttekintése - Kommunikáció modelljei 

105. Érettségi szóbeli témakörök áttekintése - Az internet szolgáltatásai (FTP) 

106. Érettségi szóbeli témakörök áttekintése - Az internet szolgáltatásai (WWW) 

107. Érettségi szóbeli témakörök áttekintése - Az internet szolgáltatásai (E-mail) 

108. 
Érettségi szóbeli témakörök áttekintése - Keresés az interneten (Kulcsszavas és 

tematikus keresés) 

109. 
Érettségi szóbeli témakörök áttekintése -  Távoli online adatbázisok használata az 

interneten, internetes média 

110. Számonkérés 

111. Érettségi szóbeli témakörök áttekintése - Információtechnológia alapfogalmai 

112. Érettségi szóbeli témakörök áttekintése - Információs társadalom 

113. 
Érettségi szóbeli témakörök áttekintése - Informatika és etika, publikálási 

szabályok 

114. Érettségi szóbeli témakörök áttekintése - Szoftverjog 

115. Érettségi szóbeli témakörök áttekintése - Adatvédelem 

116. Érettségi szóbeli témakörök áttekintése - Információs rendszerek 

117. Érettségi szóbeli témakörök áttekintése - E-szolgáltatások és hatásaik 

118. Érettségi szóbeli témakörök áttekintése - Információs társadalom hatásai 

119. Számonkérés 

120. Érettségi szóbeli témakörök áttekintése - Könyvtárak története, típusai 

121. Érettségi szóbeli témakörök áttekintése - A könyvtárak terei, részei 

122. Érettségi szóbeli témakörök áttekintése - Könyvtári szolgáltatások 

123. Érettségi szóbeli témakörök áttekintése - Eligazodás a könyvtárban 

124. Érettségi szóbeli témakörök áttekintése - Elektronikus könyvtárak 

125. Érettségi szóbeli témakörök áttekintése - Dokumentumok 

126. Számonkérés 

127. Tanév végi rendszerező összefoglalás 

128. Tanév végi rendszerező összefoglalás 

 

Technika, életvitel és gyakorlat 12. 

Választott kerettanterv: 

Kerettanterv a gimnáziumok 9-12. évfolyama számára (3. MELLÉKLET) 

Kerettantervi óraszámok témakörönként 

Tematikai egység Órakeret 

1. Család, otthon, háztartás 15 óra 

2. Közlekedés 4 óra 

3. Életpálya-tervezés, munkavállalás, felnőttkori tanulási 

lehetőségek 
9 óra 
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Kötelező összesen: 28 óra 

 

A helyi tanterv óraszámai évfolyamonként 

Évfolyam Heti óraszám Éves óraszám 
Kötött 

tartalom 

Szabadon 

felhasználható 

12. 1 óra 31 óra 28 óra 3 óra 

 

12. évfolyam 

Heti tanóra 10 %-ának tartalma (3 óra) 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

3. Életpálya-tervezés, munkavállalás, felnőttkori tanulási 

lehetőségek 

Órakeret 

3 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Személyes 

adottságok és az 

objektív 

lehetőségek 

Önismereti tesztek, önértékelés fejlesztése. 

Értékek napjainkban 

Osztályfőnöki óra: 

önismeret 

Kulcsfogalmak/ fogalmak Emberi tulajdonságok, szubjektív, objektív 

 

 

Testnevelés 9-10. 

Választott kerettanterv: 

Kerettanterv a gimnázium 9-10. évfolyama számára (3. MELLÉKLET) 

Kerettantervi óraszámok témakörönként 

Tematikai egység Órakeret 

1. Sportjátékok 80 óra 

2. Torna jellegű feladatok és táncos mozgásformák 74 óra 

3. Atlétika jellegű feladatok 40 óra 

4. Alternatív és szabadidős mozgásrendszerek 60 óra 

5. Önvédelem és küzdő sportok 30 óra 

6. Egészségkultúra és prevenció 40 óra 

Kötelező összesen: 324 óra 

 

A helyi tanterv óraszámai évfolyamonként 

Évfolyam Heti óraszám Éves óraszám 
Kötött 

tartalom 

Szabadon 

felhasználható 

9. 5 óra 180 óra 162 óra 18 

10. 5 óra 180 óra 162 óra 18 

 

Óraszámok bontása évfolyamonként, témakörönként 

Témakör 
Összes 

kötelező 

Összes 

szabad 

9. 

évfolyam 

kötelező 

9. 

évfolyam 

szabad 

10. 

évfolyam 

kötelező 

10. 

évfolyam 

szabad 

1. Sportjátékok 80 óra 16 40 8 40 8 
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2. Torna jellegű 

feladatok és táncos 

mozgásformák 

74 óra 20 37 10 37 10 

3. Atlétika jellegű 

feladatok 
40 óra 0 20 0 20 0 

4. Alternatív és 

szabadidős 

mozgásrendszerek 

60 óra 0 30 0 30 0 

5. Önvédelem és 

küzdő sportok 
30 óra 0 15 0 15 0 

6. Egészségkultúra 

és prevenció 
40 óra 0 20 0 20 0 

Összesen 324 óra 36 162 18 162 18 

 

9. évfolyam 

Heti tanóra 10 %-ának tartalma (18 óra) 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
1. Sportjátékok 

Órakeret 

8 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

 
Házibajnokság szervezése: labdarúgás, 

kosárlabda 

Matematika: logika, 

térbeli alakzatok, 

tájékozódás. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak 

Koordinált együttműködés, kooperatív feladatok, 

játékvezetői jelzések, konstruktív konfliktuskezelés, 

baleset megelőzés. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
2. Torna jellegű feladatok és táncos mozgásformák 

Órakeret 

10 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

 Dunántúli ugrós táncok 
Ének-zene: ritmus, 

ének. 

Etika: társas 

viselkedés, 

kooperatív munka. 

Földrajz: 

Magyarország 

tájegységei. 

Kulcsfogalmak/fogalmak Dudálás, cifra és variációi, lengetők, bokázók.  

 

10. évfolyam 

Heti tanóra 10 %-ának tartalma (18 óra) 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
1. Sportjátékok 

Órakeret 

8 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

 
Házibajnokság szervezése: labdarúgás, 

kosárlabda 

Matematika: logika, 

térbeli alakzatok, 

tájékozódás, 

valószínűségszámítás. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak 

Koordinált együttműködés, kooperatív feladatok, 

játékvezetői jelzések, konstruktív konfliktuskezelés, 

baleset megelőzés, fair play. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
2. Torna jellegű feladatok és táncos mozgásformák 

Órakeret 

10 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

 Szatmári verbunk, lassú és friss csárdás 
Ének-zene: ritmus, 

ének. 

Etika: társas 

viselkedés, 

kooperatív munka. 

Földrajz: 

Magyarország 

tájegységei. 

Kulcsfogalmak/fogalmak Páros forgás, átvető lépések, csapásolás  

 

 

 

Testnevelés 11-12. 

Választott kerettanterv: 

Kerettanterv a gimnázium 11-12. évfolyama számára (3. MELLÉKLET) 

Kerettantervi óraszámok témakörönként 

Tematikai egység Órakeret 

1. Sportjátékok 80 óra 

2. Torna jellegű feladatok és táncos mozgásformák 51 óra 

3. Atlétika jellegű feladatok 40 óra 

4. Alternatív és szabadidős mozgásrendszerek 60 óra 

5. Önvédelem és küzdő sportok 20 óra 

6. Egészségkultúra és prevenció 50 óra 

Kötelező összesen: 301 óra 

 

A helyi tanterv óraszámai évfolyamonként 
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Évfolyam Heti óraszám Éves óraszám 
Kötött 

tartalom 

Szabadon 

felhasználható 

11. 5 óra 180 óra 162 óra 18 

12. 5 óra 155 óra 139 óra 16 

 

Óraszámok bontása évfolyamonként, témakörönként 

Témakör 
Összes 

kötelező 

Összes 

szabad 

11. 

évfolyam 

kötelező 

11. 

évfolyam 

szabad 

12. 

évfolyam 

kötelező 

12. 

évfolyam 

szabad 

1. Sportjátékok 80 óra 14 40 8 40 6 

2. Torna jellegű 

feladatok és táncos 

mozgásformák 

51 óra 20 36 10 15 10 

3. Atlétika jellegű 

feladatok 
40 óra 0 20 0 20 0 

4. Alternatív és 

szabadidős 

mozgásrendszerek 

60 óra 0 30 0 30 0 

5. Önvédelem és 

küzdő sportok 
20 óra 0 11 0 9 0 

6. Egészségkultúra 

és prevenció 
50 óra 0 25 0 25 0 

 301 óra 34 162 18 139 16 

 

 

 

 

 

11. évfolyam 

Heti tanóra 10 %-ának tartalma (18 óra) 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
1. Sportjátékok 

Órakeret 

8 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

 
Házibajnokság szervezése: labdarúgás, 

kosárlabda, röplabda 

Matematika: logika, 

térbeli alakzatok, 

tájékozódás. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak 

Koordinált együttműködés, kooperatív feladatok, 

játékvezetői jelzések, konstruktív konfliktuskezelés, 

baleset megelőzés. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
2. Torna jellegű feladatok és táncos mozgásformák 

Órakeret 

10 óra 
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Ismeretek Fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

 Történelmi társastáncok: palotás 
Ének-zene: ritmus 

Etika: társas 

viselkedés, 

kooperatív munka. 

. 

Kulcsfogalmak/fogalmak A nő és a férfi szerep jellegzetessége, alkalmazott fogások. 

 

12. évfolyam 

Heti tanóra 10 %-ának tartalma (16 óra) 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
1. Sportjátékok 

Órakeret 

6 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

 
Házibajnokság szervezése: labdarúgás, 

kosárlabda, röplabda 

Matematika: logika, 

térbeli alakzatok, 

tájékozódás. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak 

Koordinált együttműködés, kooperatív feladatok, 

játékvezetői jelzések, konstruktív konfliktuskezelés, 

baleset megelőzés. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
2. Torna jellegű feladatok és táncos mozgásformák 

Órakeret 

10 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

 Bécsi keringő 
Ének-zene: ritmus 

Etika: társas 

viselkedés, 

kooperatív munka. 

 

Kulcsfogalmak/fogalmak A nő és a férfi szerep jellegzetessége, alkalmazott fogások.  

 

Osztályfőnöki 9-12. 

Osztályfőnöki helyi tanterv középiskolai 9-12. évfolyamok számára 

 

Témakörök   Fejlesztési terület 9. évf.   10. évf.   11. évf.   12. évf.   

Ismerkedés, 

bizalom, 

közösségformálás  

Személyiségfejlesztés 3 2 1 0,5 

Önismeret, 

önértékelés 

Önismeret, társas 

kultúra 

2 2 2 0,5 

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va



 349 

Konfliktuskezelés Önismeret, társas 

kultúra 

2 2 2 1 

Problémamegoldás, 

stressz kezelés 

A testi és lelki 

egészségre nevelés 

2 2 2 1 

Alapvető erkölcsi 

értékek   

Az erkölcsi nevelés 2 1 2 1 

Társadalmi 

szerepvállalás 

Állampolgárságra, 

demokráciára nevelés 

 0,5 0,5 1 

Civil szervezetek, 

Önkéntesség 

Állampolgárságra, 

demokráciára nevelés 

 0,5 0,5 1 

Egészségnevelés  

Egészséges 

életmód 

A testi és lelki 

egészségre nevelés 

3 2 1  

Egészség és 

biztonság, 

elsősegélynyújtás 

A testi és lelki 

egészségre  

nevelés 

1 1 1  

Egészség és 

szexualitás 

 

A testi és lelki 

egészségre  

nevelés 

A családi életre 

nevelés 

1 1 1 1 

Az élet kapujának 

kulcsa (értékek, 

erkölcs jelentése) 

Az erkölcsi nevelés 1 1 1 2 

Kapcsolatok  

Önismeret, társas 

kultúra 

A családi életre 

nevelés 

1 1 1 2 

Prevenció  

Egészség és 

szenvedélybetegség 

A  testi  és  lelki  

egészségre  

nevelés 

1 2 2 1 

Bűnmegelőzés Az erkölcsi nevelés 1 1 1  

Tanulási 

módszerek   

A tanulás tanítása 1 1   

Közösség és 

társadalom 

 

Állampolgárságra, 

demokráciára nevelés 

1 1 1 1 

Hit és vallás  Az erkölcsi nevelés 1 1 2 1 

letvezetési 

készségek   

Önismeret, társas 

kultúra 

1 1 1 1 

Kapcsolatok 

küszöbén: életre  

szóló barátságok 

Önismeret, társas 

kultúra 

A családi életre 

nevelés 

1 1 1 2 

Élet a családban 

A család egészsége 

A családi életre 

nevelés 

1 1 1 2 

Háztartás és 

pénzgazdálkodás 

 

Gazdasági és 

pénzügyi  

nevelés 

A családi életre 

nevelés 

 1 1 2 
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Tájékozódás a 

munkaerőpiacon 

Munkavállalás, 

munkába  

állás, önéletrajz, 

állásinterjú,  

megjelenés 

Pályaorientáció   1 3 

Szervezési 

feladatok 

 10 10 10 7 

  36 36 36 31 
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2.2.3 Felnőttoktatás, gimnázium, 9-12. évfolyam (Kt. rendelet 12. melléklet) 

 

Óraterv – gimnázium - felnőttoktatás-nappali 

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

Anyanyelv/kommunikáció 2 2 2 2 

Magyar irodalom 3 3 3+1 4 

Matematika 4+1 4+1 4+1 5+1 

Idegen nyelv (angol/német) 5 5 5 6 

Történelem, állampolgári 

ismeretek 
2 2 3 3 

Fizika 2 2 2 2 

Biológia  2 2 2  

Kémia 2 2    

Földrajz 2 2     

Informatika +3 +3 1+2 1+3 

Etika   1  

Művészetek   1 1 

Osztályfőnöki  1 1 1 1 

Testnevelés 3 3 3 3 

Szabadon tervezhető órakeret 4 4 4 4 

Rendelkezésre álló órakeret 32 32 32 32 
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Magyar 9-12. 

Választott kerettanterv: 

Kerettanterv a felnőttoktatás 9-12. évfolyama számára (12. MELLÉKLET) 

A helyi tanterv óraszámai évfolyamonként Anyanyelv/kommunikáció 

Évfolyam Heti óraszám Éves óraszám 
Kötött 

tartalom 

Szabadon 

felhasználható 

9. 2 óra 72 óra 65 óra 7 óra 

10. 2 óra 72 óra 65 óra 7 óra 

11. 2 óra 72 óra 65 óra 7 óra 

12. 2 óra 62 óra 56 óra 6 óra 

 

A helyi tanterv óraszámai évfolyamonként Magyar irodalom tantárgyból 

Évfolyam Heti óraszám Éves óraszám 
Kötött 

tartalom 

Szabadon 

felhasználható 

9. 3 óra 108 óra 97 óra 11 óra 

10. 3 óra 108 óra 97 óra 11 óra 

11. 3+1=4 óra 108+36=144 óra 97 óra 11+36=47 óra 

12. 4 óra 124 óra 111 óra 13 óra 

 

Óraszámok bontása évfolyamonként, témakörönként Anyanyelv/kommunikáció 9-10. 

Témakör 
Összes 

kötelező 

Összes 

szabad 

9. 

évfolyam 

kötelező 

9. 

évfolyam 

szabad 

10. 

évfolyam 

kötelező 

10. 

évfolyam 

szabad 

1. Kommunikáció, 

tömegkommunikáció 
20  20    

2. Nyelvi szintek, a 

nyelv grammatikai 

jellemzői 

20  20    

3. Szövegértés, 

szövegalkotás 
24  11  13  

4. Helyesírási 

ismeretek 
14    14  

5. A szöveg 20    20  

6. Stilisztikai 

alapismeretek 
14    14  

7. Jelentéstan 10  10    

Számonkérés 8  4  4  

Ismétlés, 

rendszerezés, rögzítés 
 14  7  7 

Összesen: 130 óra 14 65 7 65 7 

Óraszámok bontása évfolyamonként, témakörönként Anyanyelv/kommunikáció 11-12. 

Témakör 
Összes 

kötelező 

Összes 

szabad 

11. 

évfolyam 

kötelező 

11. 

évfolyam 

szabad 

12. 

évfolyam 

kötelező 

12. 

évfolyam 

szabad 

1. Kommunikáció 20  20    

2. Retorika 24    24  
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3. Általános 

nyelvészeti 

ismeretek 

20  20    

4. Pragmatikai 

ismeretek 
12  12    

5. Szövegalkotás 24  10  14  

6. Nyelv és 

társadalom 
8    8  

7. Nyelvtörténet 8    8  

Számonkérés 4  2  2  

Ismétlés, 

rendszerezés, 

rögzítés 

 13  7  6 

Összesen: 121 óra 13 65 7 56 6 

Óraszámok bontása évfolyamonként, témakörönként Magyar irodalom 9-10. 

Témakör 
Összes 

kötelező 

Összes 

szabad 

9. 

évfolyam 

kötelező 

9. 

évfolyam 

szabad 

10. 

évfolyam 

kötelező 

10. 

évfolyam 

szabad 

1. Érzékenyítés, 

ráhangolás − 

esztétikai bevezető 

6  6    

2. Világirodalom 39  28  11  

3. Színház- és 

drámatörténet 
37  22  15  

4. Középkori 

nyelvemlékek 
3  3    

5. Portrék 62  32  30  

6. Látásmódok 14  6  8  

7. Életművek 33    33  

Számonkérés       

Ismétlés, 

rendszerezés, 

rögzítés 

 22  11  11 

Összesen: 194 óra 22 97 11 97 11 

Óraszámok bontása évfolyamonként, témakörönként Magyar irodalom 11-12. 

Témakör 
Összes 

kötelező 

Összes 

szabad 

11. 

évfolyam 

kötelező 

11. 

évfolyam 

szabad 

12. 

évfolyam 

kötelező 

12. 

évfolyam 

szabad 

1. Világirodalom  12    12  

2. Kortárs 

irodalom 
12    12  

3. Portrék 46  16  30  

4. Látásmódok 26  13  13  
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5. Életművek 88  44  44  

6. Magyar 

irodalom – a 

Nyugat és első 

nemzedéke 

15  15    

7. Az irodalom 

határterületei 
9  9    

Számonkérés       

Ismétlés, 

rendszerezés, 

rögzítés 

   11+36  13 

Összesen: 208 óra 24+36 97 11+36 111 13 

 

9. évfolyam 
Heti tanóra 10 %-ának tartalma Anyanyelv/kommunikáció (7 óra) 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Ismétlés, rendszerezés, rögzítés 

Órakeret 

7 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

2. Nyelvi szintek, a 

nyelv 

grammatikai 

jellemzői 

 

 

 

3. Szövegértés, 

szövegalkotás 

Morfémák – szóelemzések (1 óra) 

Szófajtani feladatok (1 óra) 

Mondatelemzések – egyszerű és összetett 

mondatok (2 óra) 

 

 

Szövegalkotási feladatok (3 óra) 

Idegen 

nyelvek 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Morféma, morfológia, szótő, képző, jel, rag; szófaj, 

alapszófajok, viszonyszók, mondatszók; alárendelés, 

mellérendelés; szöveg 

 

10. évfolyam 
Heti tanóra 10 %-ának tartalma Anyanyelv/kommunikáció (7 óra) 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Ismétlés, rendszerezés, rögzítés 

Órakeret 

7 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

3. Szövegértés, 

szövegalkotás 

 

4. Helyesírási 

ismeretek 

 

Szövegértési, szövegalkotási feladatok (3 óra) 

 

Tollbamondás, helyesírási feladatsor (2 óra) 

 

Idegen 

nyelvek 

Történelem 
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5. A szöveg 

 
Szövegelemzési feladatok (2 óra) 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Helyesírás, egybeírás, különírás, tulajdonnevek 

 

 

11. évfolyam 
Heti tanóra 10 %-ának tartalma Anyanyelv/kommunikáció (7 óra) 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Ismétlés, rendszerezés, rögzítés 

Órakeret 

7 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

1. Kommunikáció 

 

 

5. Szövegalkotás 

Kommunikációs gyakorlatok (3 óra) 

 

Különféle szövegek megalkotása (esszé, 

előadás, felelet, levél, kérvény stb.) (4 óra) 

Tánc és 

dráma 

Mozgókép- 

és 

médiaismeret 

Történelem 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Kommunikáció, kommunikációs folyamat tényezői és 

funkciói; esszé, levél, kérvény 

 

 

 

12. évfolyam 
Heti tanóra 10 %-ának tartalma Anyanyelv/kommunikáció (6 óra) 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Ismétlés, rendszerezés, rögzítés 

Órakeret 

6 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

2. Retorika 

 

5. Szövegalkotás 

Szóbeli megnyilvánulás gyakorlása (3 óra)  

 

Különféle szövegek megalkotása (esszé, 

előadás, felelet, levél, kérvény stb.) (3 óra) 

Tánc és 

dráma 

Mozgókép- 

és 

médiaismeret 

Történelem 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Kommunikáció, kommunikációs folyamat tényezői és 

funkciói; esszé, levél, kérvény 

 

 

9. évfolyam 
Heti tanóra 10 %-ának tartalma Irodalom (11 óra) 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Ismétlés, rendszerezés, rögzítés 

Órakeret 

11 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

2. Világirodalom 

 

 

 

 

3. Színház- és 

drámatörténet 

 

 

Az irodalom filmen – Trója (2 óra) 

Az irodalom filmen – Trisztán és Izolda (2 óra) 

Kiselőadások, prezentációk a diákoktól (2 óra) 

 

Egy mű részletének dramatizálása (3 óra) 

Színháztörténeti rendszerezés, áttekintés az 

ókortól a francia klasszicista drámáig (2 óra) 

 

Mozgókép- 

és 

médiaismeret 

 

Tánc és 

dráma 

Rajz és 

vizuális 

kultúra 

Történelem 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Epika, eposz, lovagregény, dráma, tragédia, komédia, 

helyzetkomikum, jellemkomikum 

 

 

10. évfolyam 
Heti tanóra 10 %-ának tartalma Irodalom (11 óra) 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Ismétlés, rendszerezés, rögzítés 

Órakeret 

11 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

3. Színház- és 

drámatörténet 

 

7. Életművek 

Egy mű részletének dramatizálása (3 óra) 

 

Petőfi Sándor költészete – projektmunka (4 óra) 

Arany János költészete – projektmunka (4 óra) 

Tánc és 

dráma 

 

Történelem 

Társadalomis

-meret 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Dráma, tragédia, tragikus hős, tragikum; látomás, ars 

poetica, népiesség, ballada 

 

 

11. évfolyam 
Heti tanóra 10 %-ának tartalma (11 óra) 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Ismétlés, rendszerezés, rögzítés 

Órakeret 

11 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 
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5. Életművek 

 

 

 

7. Az irodalom 

határterületei 

Ady Endre költészete – projektmunka (4 óra) 

Babits Mihály költészete – projektmunka (4 

óra) 

 

Irodalom filmen – adaptációk 

Műfajelmélet (3 óra) 

Történelem 

Mozgókép- 

és 

médiaismeret 

Társadalomis

-meret 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 

 

Szabadon tervezhető órakeret tartalma (36 óra) 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Ismétlés, rendszerezés, rögzítés 

Órakeret 

36 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

 

 

 

 

3. Portrék 

 

 

4. Látásmódok 

 

 

 

 

5. Életművek  

 

 

 

 

 

6. Magyar 

irodalom – a 

Nyugat és első 

nemzedéke 

Érettségire való felkészítés – érettségi 

témakörök; műelemzések (novellák, 

költemények): a tanult alkotók műveinek átfogó 

elemzése, rendszerezése 

Móricz Zsigmond novellái, regényei (6 óra) 

 

 

Karinthy Frigyes, Krúdy Gyula művészete (6 

óra) 

Csáth Géza novellái (4 óra) 

 

Ady Endre költészete (7 óra) 

Babits Mihály költészete (7 óra) 

 

 

Juhász Gyula és Tóth Árpád költészete (6 óra) 

Történelem 

Mozgókép- 

és 

médiaismeret 

Társadalomis

-meret 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Novella, regény, Nyugat, humor, irónia; elégia, paródia; 

szimbolizmus, impresszionizmus 

 

 

12. évfolyam 
Heti tanóra 10 %-ának tartalma Irodalom (13 óra) 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Ismétlés, rendszerezés, rögzítés 

Órakeret 

13 óra 
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Ismeretek 
Fejlesztési követelmények 

Kapcsolódási 

pontok 

1. Világirodalom 

 

 

2. Kortárs 

irodalom 

 

 

 

5. Életművek 

Kiselőadás az avantgárd irányzatokról (1 óra) 

 

Kortárs magyar irodalmi alkotások elemzése 

(költemények, modern regények) (4 óra) 

 

Kosztolányi Dezső költészete – projektmunka  

(4 óra) 

 

József Attila költészete – projektmunka (4 óra) 

Rajz és 

vizuális 

kultúra;  

Történelem 

 

Mozgókép- 

és 

médiaismeret 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

avantgárd, expresszionizmus, futurizmus, kubizmus, 

szürrealizmus, dada, konstruktivizmus; szabadvers, 

modern regény; lélektani regény 

 

Matematika 9-12. 

Választott kerettanterv: 

Kerettanterv a felnőttoktatás 9-12. évfolyama számára (12. MELLÉKLET) 

A helyi tanterv óraszámai évfolyamonként 

Évfolyam Heti óraszám Éves óraszám 
Kötött 

tartalom 

Szabadon 

felhasználható 

9. 4+1=5 óra 144+36=180 óra 130 óra 14+36=50 óra 

10. 4+1=5 óra 144+36=180 óra 130 óra 14+36=50 óra 

11. 4+1=5 óra 144+36=180 óra 130 óra 14+36=50 óra 

12. 5+1=6 óra 155+31=186 óra 139 óra 16+31=47 óra 

 

Óraszámok bontása évfolyamonként, témakörönként 9-10. 

Témakör 
Összes 

kötelező 

Összes 

szabad 

9. 

évfolyam 

kötelező 

9. 

évfolyam 

szabad 

10. 

évfolyam 

kötelező 

10. 

évfolyam 

szabad 

1. Gondolkodási és 

megismerési 

módszerek 

26  13  13  

2. Számtan, algebra 88  44  44  

3. Összefüggések, 

függvények, 

sorozatok 

22  12  10  

4. Geometria 80  40  40  

5. Valószínűség, 

statisztika 
14  6  8  

Számonkérés 14  7  7  

Ismétlés, 

rendszerezés, 

rögzítés 

16 28+72 8 14+36 8 14+36 

Összesen: 260 óra 28+72 óra 130 óra 14+36 óra 130 óra 14+36 óra 
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Óraszámok bontása évfolyamonként, témakörönként 11-12. 

Témakör 
Összes 

kötelező 

Összes 

szabad 

11. 

évfolyam 

kötelező 

11. 

évfolyam 

szabad 

12. 

évfolyam 

kötelező 

12. 

évfolyam 

szabad 

1. Gondolkodási és 

megismerési 

módszerek 

20  10  10  

2. Számtan, algebra 34  34    

3. Összefüggések, 

függvények, 

sorozatok 

43  18  25  

4. Geometria 60  40  20  

5. Valószínűség, 

statisztika 
30  20  10  

Számonkérés 16  8  8  

Ismétlés, 

rendszerezés, 

rögzítés 

66 30+67  14+36 66 16+31 

Összesen: 269 óra 30+67 óra 130 óra 14+36 óra 139 óra 16+31 óra 

 

9. évfolyam 
Heti tanóra 10 %-ának tartalma (14 óra) 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Ismétlés, rendszerezés, rögzítés 

Órakeret 

14 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

 
Számtan, algebra (6 óra)  

Arány, arányos 

osztás, 

százalékszámítás 

Feladatok arányos osztásra (3 óra) 

A százalékszámítás alapfeladataik, felismerésük 

(3 óra) 

 

 
Összefüggések, függvények, sorozatok 

(6 óra) 

 

Abszolútérték és 

másodfokú 

függvény 

transzformációja, 

függvény 

jellemzése 

Az alapfüggvények transzformálása síkbeli 

geometriai transzformációk segítségével (2 óra) 

Igényes ábrák készítése. Jelölések megfelelő 

használata (2 óra) 

Függvényjellemzés szempontjai ( 2 óra) 

Fizika; 

kémia; 

biológia, 

egészségtan: 

időben 

lejátszódó 

folyamatok 

leírása, 

elemzése. 

 
Valószínűség, statisztika (2 óra)  

Gyakoriság, 

relatív gyakoriság 

gyakorisági 

diagramok 

Gyakoriság, relatív gyakoriság, gyakorisági 

diagramok (1 óra) 

Táblázatból diagram készítése és viszont (1 óra) 
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Rész, egész, arány, alap, százalékláb, százalékérték, 

eltolás, tükrözés, nyújtás, zsugorítás, értelmezési 

tartomány, érték készlet, szélsőérték, zérushely, 

monotonitás, paritás, párosság-páratlanság, függvény 

transzformáció 

 

Szabadon tervezhető órakeret tartalma (36 óra) 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Ismétlés, rendszerezés, rögzítés 

Órakeret 

36 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

 Gondolkodási és megismerési módszerek (2 

óra) 

 

Kombinatorika A kombinatorikai alapfeladatok felismerése. 

Összetett feladatok részekre bontása (2 óra) 
 

 
Számtan, algebra (17 óra)  

Műveletek 

racionális 

számokkal 

A négy alapművelet gyakorlása egész, tört, 

tizedes tört és előjeles számokkal (5 óra) 

 

Százalékszámítás 
Összetettebb feladatok felépítése az 

alapfeladatok egymás utáni elvégzésével (4 óra) 

Magyar nyelv 

és irodalom: 

szövegértés 

Hatványozás 
A hatványozás azonosságainak gyakorlása (3 

óra) 

 

Halmazok 
A halmazműveletek szemléltetése (2 óra) Informatika: 

könyvtárszerk

ezet a 

számítógépen 

Normálalak 
Művelet elvégzése normálalakban megadott 

vagy normálalakra hozott számokkal (3 óra) 

Fizika, 

kémia: 

művelet 

elvégzése 

normálalakba

n megadott 

vagy 

normálalakra 

hozott 

számokkal. 

 
Összefüggések, függvények, sorozatok 

(9 óra) 

 

Függvények 

ábrázolása, 

függvény 

transzformáció 

Függvények ábrázolása (3 óra) 

A függvény transzformációk és a síkbeli 

geometriai transzformációk kapcsolatának 

szemléltetése (6 óra) 

Informatika: 

táblázatkezelé

s táblázatok, 

függvények, 
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ábrázolása 

számítógépen 

diagramok, 

matematikai 

programok 

 
Geometria (2 óra)  

Geometriai 

szerkesztések 
Háromszögek, négyszögek szerkesztése (2 óra) Földrajz: 

térképi 

ábrázolás. 

 
Valószínűség, statisztika (6 óra)  

Gyakorisági 

diagramok 

Kördiagramok 

Statisztikai 

feladatok 

Összefüggés a gyakoriság és a relatív 
gyakoriság között. Kifejezés törtként és 
százalékosan (3 óra) 

Táblázatból diagram készítése és viszont (3 óra) 

Informatika: 

függvények, 

táblázatok, 

diagramok 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Közös nevező, bővítés, egyszerűsítés, előjel, alap, 

százalékláb, százalékérték, szorzattá alakítás, 

zárójelfelbontás, hatványozás, metszet, unió, különbség, 

alap, kitevő, hatvány, tizedes tört 

 

10. évfolyam 
Heti tanóra 10 %-ának tartalma (14 óra) 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Ismétlés, rendszerezés, rögzítés 

Órakeret 

14 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

 
Számtan, algebra (5 óra)  

Négyzetgyök A négyzetgyök azonosságai (2 óra) 

A másodfokú egyenlet megoldása (3 óra) 

Fizika: 

matematikai 

inga 

lengésideje. 

 Geometria (6 óra) 
 

Geometriai 

fogalmak, 

geometria 

transzformációk 

Geometriai alapfogalmak (2 óra) 

Térelemek, távolságok és szögek értelmezése (1 

óra) 

A háromszög nevezetes vonalai, körei  (2 óra) 

Szerkesztési feladatok (1 óra) 

Informatika: 

tantárgyi 

szimulációs 

programok 

használata 

(geometriai 

szerkesztőpro

gram). 

 
Valószínűség, statisztika (3 óra)  

Kombinatorikai 

feladatok 

gyakorlása 

Valószínűség 

számítás 

Kombinatorikai alapfeladatok típusának 

felismerése, kulcsszavak jelentősége (2óra) 

Összetett feladatok valószínűség számításra (1 

óra) 
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Négyzetgyök, hatvány, permutáció, variáció, kombináció, 

binomiális együtthatók, klasszikus és geometriai 

valószínűség 

 

 

 

Szabadon tervezhető órakeret tartalma (36 óra) 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Ismétlés, rendszerezés, rögzítés 

Órakeret 

36 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

 
Számtan, algebra (14 óra)  

Másodfokú 

egyenlet 

négyzetgyök 

Másodfokú egyenlet megoldása (2 óra) 

Gyökök és együtthatók összefüggései (2 óra) 

Néhány egyszerű magasabb fokú egyenlet 

megoldása (4 óra) 

Egyszerű négyzetgyökös egyenletek (3 óra) 

Másodfokú egyenlőtlenségek (3 óra) 

Fizika: 

egyenletesen 

gyorsuló 

mozgás 

kinematikája. 

 
Összefüggések, függvények, sorozatok 

(8 óra) 

 

Egyenletrendszer 

grafikus megoldása 

Egyenlet, egyenletrendszer grafikus megoldása 

(3 óra) 

Az algebrai és a grafikus módszer összevetése 

(2 óra) 

 Számítógépes program használata (3 óra) 

Informatika: 

Excel 

függvények 

Fizika; 

kémia; 

biológia, 

egészségtan; 

földrajz: 

számítási 

feladatok. 

 
Geometria (11 óra)  

Testek felszíne, 

térfogata 

Pitagorasz-tétel 

Szögfüggvények 

 

Egybevágóság, szimmetria (2 óra) 

Hasonló testek felszínének, térfogatának 

aránya. 

Vektorok összege, két vektor különbsége. 

Vektorok felbontása összetevőkre (2 óra) 

Hegyesszög szinusza, koszinusza, tangense és 

kotangense (3 óra) 

A Pitagorasz-tétel és a hegyesszög 

szögfüggvényeinek alkalmazása a derékszögű 

Biológia-

egészségtan: 

példák 

arra, amikor 

adott 

térfogathoz 

nagy felület 

(pl. fák 

levelei) 

tartozik. 
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háromszög hiányzó adatainak kiszámítására (4 

óra) 

 

Fizika: vektor 

felbontása 

merőleges 

összetevőkre. 

 

 
Valószínűség, statisztika (3 óra)  

Eseményekkel 

végzett műveletek 
Véletlen esemény és bekövetkezésének esélye, 

valószínűsége (3 óra) 

Magyar nyelv 

és irodalom: 

szövegértés 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Négyzetgyök, hatvány, vektor, hasáb, szinusz, koszinusz, 

tangens, kotangens, klasszikus és geometriai valószínűség 

 

11. évfolyam 
Heti tanóra 10 %-ának tartalma (14 óra) 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Ismétlés, rendszerezés, rögzítés 

Órakeret 

14 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

 
Számtan, algebra (5 óra)  

Hatványozás, 

gyökvonás,  
A hatványozás azonosságainak gyakorlása (1 

óra) 

Negatív hatványkitevő használata (1 óra) 

Műveletek hatványokkal (3 óra) 

 

 Összefüggések, függvények, sorozatok (2 

óra) 
 

Trigonometrikus 

függvények 

A trigonometrikus függvények transzformációi 

(2 óra) 
 

 
Geometria (7 óra)  

Egyenes egyenlete 
Geometria és algebra összekapcsolása, egyenest 

jellemző adatok (1 óra) 

A skaláris szorzat tulajdonságai. Két vektor 

merőlegességének szükséges és elégséges 

feltétele (2 óra) 

Képletek értelmezése, alkalmazása, két pont 

távolsága, a szakasz hossza (4 óra) 

Földrajz: 

helymeghatár

ozás, 

térképek. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

hatványozás, alap, kitevő, hatvány, négyzetgyök, 

irányvektor, normálvektor, iránytangens 

 

Szabadon tervezhető órakeret tartalma (36 óra) 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Ismétlés, rendszerezés, rögzítés 

Órakeret 

36 óra 
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Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

 Gondolkodási és megismerési módszerek 

(2 óra) 

 

Gráf 
Egyszerű hálózat szemléltetése. Gráfok 

alkalmazása problémamegoldásban (2 óra) 
Kémia: 

molekulák 

térszerkezete. 

 
Számtan, algebra (9 óra)  

Hatványozás, 

logaritmus 
Hatványozás és a logaritmus kapcsolatának 

felismerése, zsebszámológép használata, 

táblázat használata (4 óra) 

Logaritmikus egyenletek (5 óra) 

 

 
Összefüggések, függvények, sorozatok (6 

óra) 

 

Logaritmikus, 

exponenciális 

függvények, 

függvénytranszfor

máció 

A függvénytranszformációk és a síkbeli 

geometriai transzformációk kapcsolatának 

szemléltetése (2 óra) 

Az exponenciális függvény transzformációi (2 

óra) 

A logaritmikus függvény transzformációi (2 

óra) 

 

 
Geometria (13 óra)  

Műveletek 

koordinátákkal 

adott vektorokkal, 

egyenes egyenlete 

Szinusztétel, 

koszinusztétel 

Képletek értelmezése. Geometria és algebra 

összekapcsolása, egyenest jellemző adatok, a 

közöttük felfedezhető összefüggések értése, 

használata (4 óra) 

Két pont távolsága, osztópont meghatározása, a 

szakasz hossza. (2 óra) 

Kör és egyenes kölcsönös helyzete (2 óra) 

Szinusztétel, koszinusztétel alkalmazása (3 óra) 

Síkidomok kerületének és területének számítása 

(2 óra) 

Fizika: vektor 

felbontása 

adott állású 

összetevőkre. 

Földrajz: 

térábrázolás 

és 

térmegismeré

s eszközei, 

GPS. 

 
Valószínűség, statisztika (6 óra)  

Eseményekkel 

végzett műveletek 
Példák események összegére, szorzatára, 

komplementer eseményre, egymást kizáró 

eseményekre (2 óra) 

Egyszerű valószínűség-számítási problémák (4 

óra) 

Magyar nyelv 

és irodalom: 

szövegértés 

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va



 365 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

hatványozás, alap, kitevő, hatvány, logaritmus, 

alapfüggvény,függvény transzformáció, eltolás, nyújtás, 

zsugorítás, tükrözés, koordináták, vektor, irányvektor, 

normálvektor, iránytangens 

 

 

 

 

12. évfolyam 
Heti tanóra 10 %-ának tartalma (16 óra) 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Ismétlés, rendszerezés, rögzítés 

Órakeret 

16 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

 
Gondolkodási és megismerési módszerek (4 

óra) 

 

Szöveges feladatok 
A feladat szövegének értelmezése. Az adatok 

módszeres lejegyzése. Összefüggések keresése. 

Számítások. Válasz megfogalmazása. 

Ellenőrzés a feladat szövegébe (4 óra) 

Magyar nyelv 

és irodalom: 

szövegértés 

 
Összefüggések, függvények, sorozatok (7 

óra) 

 

Kamatszámítás 

Számtani sorozat 

Mértani sorozat 

Kamatoskamat-számítás. Modellek alkotása: 

befektetés és hitel (3 óra) 

A sorozat felismerése, megfelelő képlet 

használata problémamegoldás során (4óra) 

 

 
Valószínűség, statisztika (5 óra)  

Diagramok 

Adathalmazok 

jellemzése 

Diagramok (2 óra) 

Statisztikai mutatók: módusz, medián, átlag, 
szórás (3 óra) 

Földrajz: 

időjárási, 

éghajlati és 

gazdasági 

statisztikák. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Adat, számsorozat, sorozat megadása, számtani sorozat, 

mértani sorozat, kamat, valószínűség matematikai 

fogalma, módusz, medián, átlag, szórás 

 

Szabadon tervezhető órakeret tartalma (31 óra) 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Ismétlés, rendszerezés, rögzítés 

Órakeret 

31 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 
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Gondolkodási és megismerési módszerek (5 

óra) 

 

Kombinatorikai 

feladatok 
Vegyes kombinatorikai feladatok, kiválasztási 

feladatok. (3 óra) 

A kombinatorika alkalmazása egyszerű 

geometriai feladatokban (2 óra) 

Földrajz: 

előrejelzések, 

tendenciák 

megfogalmaz

ása 

Biológia: 

genetika 

 
Összefüggések, függvények, sorozatok (10 

óra) 

 

Sorozatok, kamatos 

kamat 

Sorozat megadása rekurzióval és képlettel, a 

sorozat felismerése, a megfelelő képlet 

használata problémamegoldás során (6 óra) 

Számtani sorozat első n elemének összege (2 

óra) 

Mértani sorozat első n elemének összege (2óra) 

Informatika: 

algoritmusok 

megfogalmaz

ása, tervezése 

Fizika, 

kémia, 

biológia: 

exponenciális 

folyamatok 

vizsgálata 

 
Geometria (9 óra)  

Henger, gúla, gömb 
Térelemek kölcsönös helyzete, távolsága, 

szöge. Távolságok és szögek kiszámítása.(4 

óra) 

Hasáb, henger, gúla, kúp, gömb felismerése. 

Felszín, térfogat szemléletes fogalma (5 óra) 

Vizuális 

kultúra: 

axonometria. 

 
Valószínűség, statisztika (7 óra)  

Statisztikai adatok 

jellemzése, 

ábrázolása, 

klasszikus 

valószínűség  

Statisztikai kimutatások (2 óra) 

Statisztikai mutatók: átlag, medián, módusz, 
szórás (4 óra) 

Számtani-, mértani-, és harmonikus közép (1 
óra) 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Variáció, permutáció, kombináció, binomiális 

együtthatók, számsorozat, sorozat megadása, számtani 

sorozat, mértani sorozat, kamat, valószínűség 

matematikai fogalma, szórás, hasáb, henger, gúla, kúp, 

véletlen, valószínűség, adat, statisztikai mutató. 

 

 

Angol nyelv 9-12. 

Választott kerettanterv: 

Kerettanterv a felnőttoktatás 9-12. évfolyama számára (12. MELLÉKLET) 

A helyi tanterv óraszámai évfolyamonként 
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Évfolyam Heti óraszám Éves óraszám 
Kötött 

tartalom 

Szabadon 

felhasználható 

9. 5 óra 180 óra 159 óra 21 óra 

10. 5 óra 180 óra 159 óra 21 óra 

11. 5 óra 180 óra 158 óra 22 óra 

12. 6 óra 186 óra 164 óra 22 óra 

 

 

 

 

 

Óraszámok bontása évfolyamonként, témakörönként 9-10. 

Témakör 
Összes 

kötelező 

Összes 

szabad 

9. 

évfolyam 

kötelező 

9. 

évfolyam 

szabad 

10. 

évfolyam 

kötelező 

10. 

évfolyam 

szabad 

1. Személyes 

vonatkozások, 

család 

26  13  13  

2. Ember és 

társadalom 
33  16  17  

3. Környezetünk 30  15  15  

4. Az iskola 30  15  15  

5. A munka világa 37  18  19  

6. Életmód 33  16  17  

7. Szabadidő, 

művelődés, 

szórakozás 

33  17  16  

8. Utazás, turizmus 30  15  15  

9. Tudomány és 

technika 
30  15  15  

10. Gazdaság és 

pénzügyek 
30  15  15  

Számonkérés 6 14 4 6 2 8 

Ismétlés, 

rendszerezés, 

rögzítés 

 28  15  13 

Összesen: 318 óra 42 óra 159 óra 21 óra 159 óra 21 óra 

Óraszámok bontása évfolyamonként, témakörönként 11-12. 

Témakör 
Összes 

kötelező 

Összes 

szabad 

11. 

évfolyam 

kötelező 

11. 

évfolyam 

szabad 

12. 

évfolyam 

kötelező 

12. 

évfolyam 

szabad 

1. Személyes 

vonatkozások, 

család 

28  14  14  

2. Ember és 

társadalom 
33  16  17  

3. Környezetünk 28  14  14  

4. Az iskola 29  15  14  

5. A munka világa 37  18  19  
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6. Életmód 33  16  17  

7. Szabadidő, 

művelődés, 

szórakozás 

33  16  17  

8. Utazás, turizmus 33  16  17  

9. Tudomány és 

technika 
33  16  17  

10. Gazdaság és 

pénzügyek 
29  15  14  

Számonkérés 6 14 2 8 4 6 

Ismétlés, 

rendszerezés, 

rögzítés 

 30  14  16 

Összesen: 322 óra 44 óra 158 óra 22 óra 164 óra 22 óra 

 

9. évfolyam 
Heti tanóra 10 %-ának tartalma (21 óra) 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Számonkérés 

Órakeret 

6 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

1. Személyes 

vonatkozások, 

család 

2. Ember és 

társadalom 

Szóbeli kommunikációs készségek, verbális 

kifejező eszközök fejlesztése (3-3 óra) 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Szókincs, mondatszerkesztés, párbeszéd 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Ismétlés, rendszerezés, rögzítés 

Órakeret 

15 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

6. Életmód 

Projekt munka: egy egyszerű étel elkészítése, 

videofelvétel készítése, annak kielemzése. 

Biológia-

egészségtan: 

egészséges 

életmód 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Recipe, ingredients, instructions 

 

10. évfolyam 
Heti tanóra 10 %-ának tartalma (21 óra) 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Számonkérés  

Órakeret 

8 óra 
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Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

3. Környezetünk 

4. Az iskola 

5. A munka világa 

Szóbeli kommunikációs készségek, verbális 

kifejező eszközök fejlesztése (2-2-3 óra) 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Szókincs, mondatszerkesztés, párbeszéd 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Ismétlés, rendszerezés, rögzítés 

Órakeret  

13 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Lakóhely 

nevezetességei 

 

 

Gyakori 

betegségek, 

sérülések, baleset 

Debrecen nevezetességeinek bemutatása kinn a 

helyszínen, videofelvétel készítése, annak 

kielemzése 

Szituációs gyakorlatok: orvosnál, a kórházban, 

videofelvétel készítése és kielemzése 

Történelem: híres 

személyek, épületek 

 

Biológia: egészséges 

életmód 

Kulcsfogalmak/ fogalmak 
Historical building, sight-seeing, famous for… 

GP, patient, illness, medicine, prescribe 

 

11. évfolyam 
Heti tanóra 10 %-ának tartalma (22 óra) 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Számonkérés  

Órakeret 

8 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

6. Életmód 

7. Szabadidő, 

művelődés, 

szórakozás 

8. Utazás, 

turizmus 

Szóbeli kommunikációs készségek, verbális 

kifejező eszközök fejlesztése (2-2-3 óra) 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Szókincs, mondatszerkesztés, párbeszéd 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Saját iskola bemutatása 

Órakeret 

14 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Saját iskola 

bemutatása 

Projekt munka: külföldi csoport végigvezetése 

az iskolán, videofelvétel készítése, annak 

kielemzése 

Földrajz: tájolás 
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Szabadidő, 

szórakozás 

 

K-PAX: filmnézés angolul, majd a film 

feldolgozása kérdések alapján 

Társadalom- 

ismeret 

Kulcsfogalmak/ fogalmak Directions, instructions,  

 

 

12. évfolyam 
Heti tanóra 10 %-ának tartalma (22 óra) 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Számonkérés  

Órakeret 

6 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

9. Tudomány és 

technika 

10. Gazdaság és 

pénzügyek 

Szóbeli kommunikációs készségek, verbális 

kifejező eszközök fejlesztése (3-3 óra) 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Szókincs, mondatszerkesztés, párbeszéd 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Ismétlés, rendszerezés, rögzítés 

Órakeret 

16 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Környezetvédelem 

 

Pályaválasztás (A 

munka világa) 

 

Projektmunka: Endangered species 

Állásinterjúk eljátszása, videofelvétel készítése, 

kielemzése 

 

Biológia 

Kommunikáció 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Blue whales, pandas, natural habitat, deforestation 

Application, full-time job, working hours 

 

 

 

Német nyelv 9-12. 

Választott kerettanterv: 

Kerettanterv a felnőttoktatás 9-12. évfolyama számára (12. MELLÉKLET) 

A helyi tanterv óraszámai évfolyamonként 

Évfolyam Heti óraszám Éves óraszám 
Kötött 

tartalom 

Szabadon 

felhasználható 

9. 5 óra 180 óra 159 óra 21 óra 

10. 5 óra 180 óra 159 óra 21 óra 

11. 5 óra 180 óra 158 óra 22 óra 

12. 6 óra 186 óra 164 óra 22 óra 
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Óraszámok bontása évfolyamonként, témakörönként 9-10. 

Témakör 
Összes 

kötelező 

Összes 

szabad 

9. 

évfolyam 

kötelező 

9. 

évfolyam 

szabad 

10. 

évfolyam 

kötelező 

10. 

évfolyam 

szabad 

1. Személyes 

vonatkozások, 

család 

26  13  13  

2. Ember és 

társadalom 
33  16  17  

3. Környezetünk 30  15  15  

4. Az iskola 30  15  15  

5. A munka világa 37  18  19  

6. Életmód 33  16  17  

7. Szabadidő, 

művelődés, 

szórakozás 

33  17  16  

8. Utazás, turizmus 30  15  15  

9. Tudomány és 

technika 
30  15  15  

10. Gazdaság és 

pénzügyek 
30  15  15  

Számonkérés 6 14 4 6 2 8 

Ismétlés, 

rendszerezés, 

rögzítés 

 28  15  13 

Összesen: 318 óra 42 óra 159 óra 21 óra 159 óra 21 óra 

 

Óraszámok bontása évfolyamonként, témakörönként 11-12. 

Témakör 
Összes 

kötelező 

Összes 

szabad 

11. 

évfolyam 

kötelező 

11. 

évfolyam 

szabad 

12. 

évfolyam 

kötelező 

12. 

évfolyam 

szabad 

1. Személyes 

vonatkozások, 

család 

28  14  14  

2. Ember és 

társadalom 
33  16  17  

3. Környezetünk 28  14  14  

4. Az iskola 29  15  14  

5. A munka világa 37  18  19  

6. Életmód 33  16  17  

7. Szabadidő, 

művelődés, 

szórakozás 

33  16  17  

8. Utazás, turizmus 33  16  17  

9. Tudomány és 

technika 
33  16  17  
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10. Gazdaság és 

pénzügyek 
29  15  14  

Számonkérés 6 14 2 8 4 6 

Ismétlés, 

rendszerezés, 

rögzítés 

 30  14  16 

Összesen: 322 óra 44 óra 158 óra 22 óra 164 óra 22 óra 

 

9. évfolyam 
Heti tanóra 10 %-ának tartalma (21 óra) 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Számonkérés 

Órakeret 

6 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

1. Személyes 

vonatkozások, 

család 

2. Ember és 

társadalom 

Szóbeli kommunikációs készségek, verbális 

kifejező eszközök fejlesztése 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Szókincs, mondatszerkesztés, párbeszéd 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Ismétlés, rendszerezés, rögzítés 

Órakeret 

15 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

6. Életmód 

Projekt munka: egy egyszerű étel elkészítése, 

videofelvétel készítése, annak kielemzése. 

Biológia-

egészségtan: 

egészséges 

életmód 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

hozzávalók, instrukciók 

 

10. évfolyam 
Heti tanóra 10 %-ának tartalma (21 óra) 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Számonkérés  

Órakeret 

8 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

3. Környezetünk 

4. Az iskola 

5. A munka világa 

Szóbeli kommunikációs készségek, verbális 

kifejező eszközök fejlesztése 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Szókincs, mondatszerkesztés, párbeszéd 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Ismétlés, rendszerezés, rögzítés 

Órakeret  

13 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Lakóhely 

nevezetességei 

 

 

Gyakori 

betegségek, 

sérülések, baleset 

Debrecen nevezetességeinek bemutatása kinn a 

helyszínen, videofelvétel készítése, annak 

kielemzése 

Szituációs gyakorlatok: orvosnál, a kórházban, 

videofelvétel készítése és kielemzése 

Történelem: híres 

személyek, épületek 

 

Biológia: egészséges 

életmód 

Kulcsfogalmak/ fogalmak történelmi épületek 

 

 

11. évfolyam 
Heti tanóra 10 %-ának tartalma (22 óra) 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Számonkérés  

Órakeret 

8 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

6. Életmód 

7. Szabadidő, 

művelődés, 

szórakozás 

8. Utazás, 

turizmus 

Szóbeli kommunikációs készségek, verbális 

kifejező eszközök fejlesztése 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Szókincs, mondatszerkesztés, párbeszéd 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Saját iskola bemutatása 

Órakeret 

14 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Saját iskola 

bemutatása 

 

Szabadidő, 

szórakozás 

Projekt munka: külföldi csoport végigvezetése 

az iskolán, videofelvétel készítése, annak 

kielemzése 

 

Lola Rennt: filmnézés németül, majd a film 

feldolgozása kérdések alapján 

Földrajz: tájolás 

 

Társadalom- 

Ismeret 

Kulcsfogalmak/ fogalmak  szempontsor 

 

12. évfolyam 
Heti tanóra 10 %-ának tartalma (22 óra) 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Számonkérés  

Órakeret 

6 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

9. Tudomány és 

technika 

10. Gazdaság és 

pénzügyek 

Szóbeli kommunikációs készségek, verbális 

kifejező eszközök fejlesztése 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Szókincs, mondatszerkesztés, párbeszéd 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Ismétlés, rendszerezés, rögzítés 

Órakeret 

16 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Környezetvédelem 

 

Pályaválasztás (A 

munka világa) 

 

Projektmunka: Veszélyeztetett fajok 

Állásinterjúk eljátszása, videofelvétel készítése, 

kielemzése 

 

Biológia 

Kommunikáció 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

szempontsor 

 

 

Történelem 9-12. 

Választott kerettanterv: 

Kerettanterv a felnőttoktatás 9-12. évfolyama számára (12. MELLÉKLET) 

A helyi tanterv óraszámai évfolyamonként 

Évfolyam Heti óraszám Éves óraszám 
Kötött 

tartalom 

Szabadon 

felhasználható 

9. 2 óra 72 óra 64 óra 8 óra 

10. 2 óra 72 óra 64 óra 8 óra 

11. 3 óra 108 óra 97 óra 11 óra 

12. 3 óra 93 óra 84 óra 9 óra 

 

Óraszámok bontása évfolyamonként, témakörönként 9-10. 

Témakör 
Összes 

kötelező 

Összes 

szabad 

9. 

évfolyam 

kötelező 

9. 

évfolyam 

szabad 

10. 

évfolyam 

kötelező 

10. 

évfolyam 

szabad 

1. Az őskor és az 

ókori Kelet 
8  8    

2. Az ókori Hellász 10  10    

3. Az ókori Róma 12  12    

4. A középkor 18  18    
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5. A magyarság 

története a 

kezdetektől 1490-ig 

16  16    

6. A világ és 

Európa a kora 

újkorban 

12    12  

7. Magyarország a 

kora újkorban 
14    14  

8. Felvilágosodás, 

forradalmak és a 

polgárosodás kora 

14    14  

9. Az újjáépítés 

kora 

Magyarországon 

10    10  

10. Reformkor, 

forradalom és 

szabadságharc 

Magyarországon 

14    14  

Számonkérés  8  4  4 

Ismétlés, 

rendszerezés, 

rögzítés 

 8  4  4 

Összesen: 128 óra 16 óra 64 óra 8 óra 64 óra 8 óra 

Óraszámok bontása évfolyamonként, témakörönként 11-12. 

Témakör 
Összes 

kötelező 

Összes 

szabad 

11. 

évfolyam 

kötelező 

11. 

évfolyam 

szabad 

12. 

évfolyam 

kötelező 

12. 

évfolyam 

szabad 

1. A nemzetállamok 

és a birodalmi 

politika kora 

15  15    

2. A kiegyezéshez 

vezető út és a 

dualizmus kora 

Magyarországon 

18  18    

3. Az első 

világháború és 

következményei 

15  15    

4. Európa és a világ 

a két világháború 

között 

18  18    

5. Magyarország a 

két világháború 

között 

16  16    

6. A második 

világháború 
15  15    

7. Hidegháborús 

konfliktusok és a 

kétpólusú világ 

kiépülése 

8    8  
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8. Magyarország 

1945–1956 között 
10    10  

9. A két 

világrendszer 

versengése, a 

szovjet tömb 

felbomlása 

8    8  

10. A Kádár-

korszak 
10    10  

11. Az egységesülő 

Európa, a 

globalizáció 

kiteljesedése 

8    8  

12. A demokratikus 

viszonyok 

megteremtése és 

kiépítése 

Magyarországon 

6    6  

13. Társadalmi 

ismeretek 
4    4  

14. Állampolgári 

ismeretek 
4    4  

15. Pénzügyi és 

gazdasági kultúra 
4    4  

16. Munkavállalás 4    4  

Számonkérés  8  4  4 

Ismétlés, 

rendszerezés 
18 12  7 18 5 

Összesen: 181 óra 20 óra 97 óra 11 óra 84 óra 9 óra 

 

9. évfolyam 
Heti tanóra 10 %-ának tartalma (8 óra) 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Számonkérés 

Órakeret 

4 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

1. Az őskor és az 

ókori Kelet 
Írásbeli dolgozat (1 óra)  

2. Az ókori 

Hellász 

3. Az ókori Róma 

Írásbeli dolgozat (1 óra)  

4. A középkor Írásbeli dolgozat (1 óra)  

5. A magyarság 

története a 

kezdetektől 1490-

ig 

Írásbeli dolgozat (1 óra)  
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Ismétlés, rendszerezés, rögzítés 

Órakeret 

4 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

1. Az őskor és az 

ókori Kelet 
Térkép és forráselemzés - gyakorlás (1 óra)  

2. Az ókori 

Hellász 

3. Az ókori Róma 

Térkép és forráselemzés - gyakorlás (1 óra)  

4. A középkor Térkép és forráselemzés - gyakorlás (1 óra)  

5. A magyarság 

története a 

kezdetektől 1490-

ig 

Térkép és forráselemzés - gyakorlás (1 óra)  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 

 

10. évfolyam 
Heti tanóra 10 %-ának tartalma (8 óra) 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Számonkérés 

Órakeret 

4 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

6. A világ és 

Európa a kora 

újkorban 

Számonkérés (1 óra)  

7. Magyarország a 

kora újkorban 
Számonkérés (1 óra)  

8. Felvilágosodás, 

forradalmak és a 

polgárosodás kora 

Számonkérés (1 óra)  

9. Az újjáépítés 

kora 

Magyarországon 

10. Reformkor, 

forradalom és 

szabadságharc 

Magyarországon 

Számonkérés (1 óra)  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
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 jó
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Ismétlés, rendszerezés, rögzítés 

Órakeret 

4 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

6. A világ és 

Európa a kora 

újkorban 

Térkép és forráselemzés - gyakorlás (1 óra)  

7. Magyarország a 

kora újkorban 
Térkép és forráselemzés - gyakorlás (1 óra)  

8. Felvilágosodás, 

forradalmak és a 

polgárosodás kora 

Térkép és forráselemzés - gyakorlás (1 óra)  

9. Az újjáépítés 

kora 

Magyarországon 

10. Reformkor, 

forradalom és 

szabadságharc 

Magyarországon 

Térkép és forráselemzés - gyakorlás (1 óra)  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 

 

11. évfolyam 
Heti tanóra 10 %-ának tartalma (11 óra) 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Számonkérés 

Órakeret 

4 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

1. A 

nemzetállamok és 

a birodalmi 

politika kora 

2. A kiegyezéshez 

vezető út és a 

dualizmus kora 

Magyarországon 

Számonkérés (1 óra)  

3. Az első 

világháború és 

következményei 

Számonkérés (1 óra)  

4. Európa és a 

világ a két 

világháború 

között 

5. Magyarország a 

két világháború 

között 

Számonkérés (1 óra)  Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
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6. A második 

világháború 
Számonkérés (1 óra)  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Ismétlés, rendszerezés, rögzítés 

Órakeret 

7 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

1. A 

nemzetállamok és 

a birodalmi 

politika kora 

Térkép és forráselemzés - gyakorlás (1 óra)  

2. A kiegyezéshez 

vezető út és a 

dualizmus kora 

Magyarországon 

Térkép és forráselemzés - gyakorlás (1 óra)  

3. Az első 

világháború és 

következményei 

Térkép és forráselemzés - gyakorlás (1 óra)  

4. Európa és a 

világ a két 

világháború 

között 

Térkép és forráselemzés - gyakorlás (1 óra)  

5. Magyarország a 

két világháború 

között 

Térkép és forráselemzés - gyakorlás (1 óra)  

6. A második 

világháború 
Térkép és forráselemzés - gyakorlás (2 óra)  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 

 

12. évfolyam 
Heti tanóra 10 %-ának tartalma (9 óra) 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Számonkérés 

Órakeret 

4 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

7. Hidegháborús 

konfliktusok és a 

kétpólusú világ 

kiépülése 

8. Magyarország 

1945–1956 között 

Számonkérés (1 óra)  

9. A két 

világrendszer 
Számonkérés (1 óra)  

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va
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versengése, a 

szovjet tömb 

felbomlása 

10. A Kádár-

korszak 

11. Az egységesülő 

Európa, a 

globalizáció 

kiteljesedése 

12. A 

demokratikus 

viszonyok 

megteremtése és 

kiépítése 

Magyarországon 

Számonkérés (1 óra)  

13-16. Társadalmi, 

állampolgári, 

pénzügyi és 

gazdasági 

ismeretek, 

munkavállalás 

Számonkérés (1 óra)  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Ismétlés, rendszerezés, rögzítés 

Órakeret 

5 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

7. Hidegháborús 

konfliktusok és a 

kétpólusú világ 

kiépülése 

8. Magyarország 

1945–1956 között 

Térkép és forráselemzés - gyakorlás (1 óra)  

9. A két 

világrendszer 

versengése, a 

szovjet tömb 

felbomlása 

10. A Kádár-

korszak 

Térkép és forráselemzés - gyakorlás (1 óra)  

11. Az egységesülő 

Európa, a 

globalizáció 

kiteljesedése 

12. A 

demokratikus 

viszonyok 

Térkép és forráselemzés - gyakorlás (1 óra)  Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va
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megteremtése és 

kiépítése 

Magyarországon 

13-16. Társadalmi, 

állampolgári, 

pénzügyi és 

gazdasági 

ismeretek, 

munkavállalás 

Forráselemzés - gyakorlás (1 óra)  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 

 

 

Fizika 9-12. 

Választott kerettanterv: 

Kerettanterv a felnőttoktatás 9-12. évfolyama számára (12. MELLÉKLET) 

A helyi tanterv óraszámai évfolyamonként 

Évfolyam Heti óraszám Éves óraszám 
Kötött 

tartalom 

Szabadon 

felhasználható 

9. 2 óra 72 óra 64 óra 8 óra 

10. 2 óra 72 óra 64 óra 8 óra 

11. 2 óra 72 óra 64 óra 8 óra 

12. 2 óra 62 óra 52 óra 10 óra 

 

Óraszámok bontása évfolyamonként, témakörönként 9-10. 

Témakör 
Összes 

kötelező 

Összes 

szabad 

9. 

évfolyam 

kötelező 

9. 

évfolyam 

szabad 

10. 

évfolyam 

kötelező 

10. 

évfolyam 

szabad 

1. A mozgás leírása 20  20    

2. A mozgás 

változásának oka 
20  20    

3. Mechanikai 

munka, energia, 

teljesítmény. 

Egyszerű gépek a 

mindennapokban 

24  24    

4. Energia nélkül 

nem megy 
14    14  

5. Hidro- és 

aerodinamikai 

jelenségek, a repülés 

fizikája 

14    14  

6. Rezgések, 

hullámok 
12    12  

7 Szikrák és 

villámok. Az 

elektromos áram 

12    12  

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va
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8. Lakások, házak 

elektromos hálózata 
12    12  

Számonkérés  8  3  5 

Ismétlés, 

rendszerezés, 

rögzítés 

 8  5  3 

Összesen: 128 óra 16 óra 64 óra 8 óra 64 óra 8 óra 

Óraszámok bontása évfolyamonként, témakörönként 11-12. 

Témakör 
Összes 

kötelező 

Összes 

szabad 

11. 

évfolyam 

kötelező 

11. 

évfolyam 

szabad 

12. 

évfolyam 

kötelező 

12. 

évfolyam 

szabad 

1. A hang és a 

hangszerek világa 
12  12    

2. Vízkörnyezetünk 

fizikája 
16  16    

3. Kommunikáció, 

kommunikációs 

eszközök, 

képalkotás, 

képrögzítés a 21. 

században 

24  24    

4. A globális 

környezeti 

problémák fizikai 

vonatkozásai 

12  12    

5. A fény természete 

és a látás 
12    12  

6. Atomfizika a 

hétköznapokban 
16    16  

7. A Naprendszer 

fizikai viszonyai 
12    12  

8. Csillagok, 

galaxisok 
12    12  

Számonkérés  8  4  4 

Ismétlés, 

rendszerezés, 

rögzítés 

 10  4  6 

Összesen: 116 óra 18 óra 64 óra 8 óra 52 óra 10 óra 

 

9. évfolyam 
Heti tanóra 10 %-ának tartalma (8 óra) 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Számonkérés 

Órakeret 

3 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

1. A mozgás 

leírása 
Írásbeli dolgozatok  

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va
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2. A mozgás 

változásának oka 

3. Mechanikai 

munka, energia, 

teljesítmény. 

Egyszerű gépek a 

mindennapokban 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Ismétlés, rendszerezés, rögzítés 

Órakeret 

5 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

1. A mozgás 

leírása 
Feladatok megoldása – egyenes vonalú 

egyenletes mozgás (2 óra) 

Összefoglalás, ismétlés (1 óra) 

Matematika: 

lineáris 

függvény 

2. A mozgás 

változásának oka 
Összefoglalás, ismétlés (1 óra)  

3. Mechanikai 

munka, energia, 

teljesítmény. 

Egyszerű gépek a 

mindennapokban 

Összefoglalás, ismétlés (1 óra)  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 

 

 10. évfolyam 
Heti tanóra 10 %-ának tartalma (8 óra) 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Számonkérés 

Órakeret 

5 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

4. A globális 

környezeti 

problémák fizikai 

vonatkozásai 

5. A fény 

természete és a 

látás 

6. Atomfizika a 

hétköznapokban 

7. A Naprendszer 

fizikai viszonyai 

Írásbeli dolgozatok  

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va
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8. Csillagok, 

galaxisok 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Ismétlés, rendszerezés, rögzítés 

Órakeret 

3 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

4. Energia nélkül 

nem megy 
Összefoglalás, ismétlés (1 óra)  

6. Rezgések, 

hullámok 
Összefoglalás, ismétlés (1 óra)  

8. Lakások, házak 

elektromos 

hálózata 

Összefoglalás, ismétlés (1 óra)  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 

 

 

 

 

 

 

11. évfolyam 
Heti tanóra 10 %-ának tartalma (8 óra) 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Számonkérés 

Órakeret 

4 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

1. A hang és a 

hangszerek világa 

2. 

Vízkörnyezetünk 

fizikája 

3. Kommunikáció, 

kommunikációs 

eszközök, 

képalkotás, 

képrögzítés a 21. 

században 

4. A globális 

környezeti 

problémák fizikai 

vonatkozásai 

Írásbeli dolgozatok  

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha
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va
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Ismétlés, rendszerezés, rögzítés 

Órakeret 

4 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

1. A hang és a 

hangszerek világa 
Összefoglalás, ismétlés (1 óra)  

2. 

Vízkörnyezetünk 

fizikája 

Összefoglalás, ismétlés (1 óra)  

3. Kommunikáció, 

kommunikációs 

eszközök, 

képalkotás, 

képrögzítés a 21. 

században 

Összefoglalás, ismétlés (1 óra)  

4. A globális 

környezeti 

problémák fizikai 

vonatkozásai 

Összefoglalás, ismétlés (1 óra)  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 

 

12. évfolyam 
Heti tanóra 10 %-ának tartalma (10 óra) 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Számonkérés 

Órakeret 

4 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

5. A fény 

természete és a 

látás 

6. Atomfizika a 

hétköznapokban 

7. A Naprendszer 

fizikai viszonyai 

8. Csillagok, 

galaxisok 

Írásbeli dolgozatok  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Ismétlés, rendszerezés, rögzítés 

Órakeret 

6 óra 

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va
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Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

5. A fény 

természete és a 

látás 

Gyakori látáshibák. A szemüveg és a 

kontaktlencse jellemzői, a dioptria fogalma. – 

tanulói kutatómunka, kiselőadások (2 óra) 

Összefoglalás, ismétlés (1 óra) 

 

6. Atomfizika a 

hétköznapokban 
Összefoglalás, ismétlés (1 óra)  

7. A Naprendszer 

fizikai viszonyai 
Összefoglalás, ismétlés (1 óra)  

8. Csillagok, 

galaxisok 
Összefoglalás, ismétlés (1 óra)  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 

 

Biológia 9-12. 

Választott kerettanterv: 

Kerettanterv a felnőttoktatás 9-12. évfolyama számára (12. MELLÉKLET) 

A helyi tanterv óraszámai évfolyamonként 

Évfolyam Heti óraszám Éves óraszám 
Kötött 

tartalom 

Szabadon 

felhasználható 

9. 2 óra 72 óra 64óra 8 óra 

10. 2 óra 72 óra 64 óra 8 óra 

11. 2 óra 72 óra 64 óra 8 óra 

 

Óraszámok bontása évfolyamonként, témakörönként 9-11. 

Témakör 
9. 

évfolyam 

kötelező 

9. 

évfolyam 

szabad 

10. 

évfolyam 

kötelező 

10. 

évfolyam 

szabad 

11. 

évfolyam 

kötelező 

11. 

évfolyam 

szabad 

1. Mikrobiológia 6      

2. A növények és a 

gombák 
10      

3. Az állatok 10      

4. Kapcsolatok az 

élő és élettelen 

között 

14      

5. Az állatok 

viselkedése 
14      

6. Másfél millió 

lépés 

Magyarországon 

10      

7. A sejt felépítése 

és működése 
  10    

8. A táplálkozás   6    

9. A légzés   4    

10. Nedvkeringés 

és kiválasztás 
  8    

Fen
nta

rtó
 ál
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vá
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11. Mozgás és 

testalkat. A bőr 
  10    

12. Az 

immunrendszer 
  8    

13 A hormonális 

szabályozás 
  8    

14. Az 

idegrendszer 
  10    

15. Nemzedékről 

nemzedékre – Az 

öröklődés 

törvényei 

    10  

16. Megfejthető 

üzenetek – 

Molekuláris 

genetika 

    10  

17. Szaporodás, 

szexualitás 
    10  

18. Szaporodás, 

szexualitás 
    10  

19. Az ember 

egyéni és társas 

viselkedése 

    10  

20. Gazdálkodás és 

fenntarthatóság 
    14  

Számonkérés  2  2  2 

Ismétlés, 

rendszerezés, 

rögzítés 

 6  6  6 

Összesen: 64 óra 8 óra 64 óra 8 óra 64 óra 8 óra 

 

 

9. évfolyam 
Heti tanóra 10 %-ának tartalma (8 óra) 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Számonkérés 

Órakeret 

2 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Mikrobiológia 

Az állatok 
Szóbeli felelet  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Ismétlés, rendszerezés, rögzítés 

Órakeret 

6 óra 

Fen
nta

rtó
 ál
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Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Másfél millió lépés 

Magyarországon 
A Nagyerdő természetes élővilágának 

megismerése 

Földrajz 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 

 

10. évfolyam 
Heti tanóra 10 %-ának tartalma (8 óra) 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Számonkérés 

Órakeret 

2 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Táplálkozás 

Légzés 
Szóbeli felelet  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Ismétlés, rendszerezés, rögzítés 

Órakeret 

6 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Táplálkozás 
Egészséges életmód  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 

 

 

 

11. évfolyam 
Heti tanóra 10 %-ának tartalma (8 óra) 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Számonkérés 

Órakeret 

2 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Az öröklődés 

törvényei 

Molekuláris 

genetika 

Szóbeli felelet  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 

 

Fen
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rtó
 ál
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 jó

vá
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Ismétlés, rendszerezés, rögzítés 

Órakeret 

6 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Az ember egyéni 

és társas 

viselkedése 

Projektmunka  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 

 

 

Kémia 9-12. 

Választott kerettanterv: 

Kerettanterv a felnőttoktatás 9-12. évfolyama számára (12. MELLÉKLET) 

A helyi tanterv óraszámai évfolyamonként 

Évfolyam Heti óraszám Éves óraszám 
Kötött 

tartalom 

Szabadon 

felhasználható 

9. 2 óra 72 óra 64 óra 8 óra 

10. 2 óra 72 óra 64 óra 8 óra 

 

Óraszámok bontása évfolyamonként, témakörönként 9-10. 

Témakör 
Összes 

kötelező 

Összes 

szabad 

9. 

évfolyam 

kötelező 

9. 

évfolyam 

szabad 

10. 

évfolyam 

kötelező 

10. 

évfolyam 

szabad 

1. Az 

oxigéntartalmú 

szerves vegyületek 

32  32    

2. A 

nitrogéntartalmú 

szerves vegyületek 

32  32    

3. A kémia és az 

atomok világa 
16    16  

4. Kémiai kötések 

és kölcsönhatások 

halmazokban 

12    12  

5. Anyagi 

rendszerek 
12    12  

6. Kémiai reakciók 

és reakciótípusok 
12    12  

7. Elektrokémia 12    12  

Számonkérés  9  4  5 

Ismétlés, 

rendszerezés, 

rögzítés 

 7  4  3 

Összesen: 128 óra 16 óra 64 óra 8 óra 64 óra 8 óra 

 

9. évfolyam 

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va
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Heti tanóra 10 %-ának tartalma (8 óra) 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Számonkérés 

Órakeret 

4 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

1. Az 

oxigéntartalmú 

szerves vegyületek 

Írásbeli dolgozat (2 óra)  

2. A 

nitrogéntartalmú 

szerves vegyületek 

Írásbeli dolgozat (2 óra)  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Ismétlés, rendszerezés, rögzítés 

Órakeret 

4 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

1. Az 

oxigéntartalmú 

szerves vegyületek 

Az alkoholok hétköznapi előfordulása, élettani 

hatása – csoportmunka (2 óra) 

A szénhidrátok hétköznapi előfordulása, 

jelentősége – csoportmunka (2 óra) 

Biológia: 

táplálkozás, 

emésztés 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

etil és metil alkohol, függőség, mérgező hatás, szénhidrát,  

 

10. évfolyam 
Heti tanóra 10 %-ának tartalma (8 óra) 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Számonkérés 

Órakeret 

5 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

3. A kémia és az 

atomok világa 
Írásbeli dolgozat (1 óra)  

4. Kémiai kötések 

és kölcsönhatások 

halmazokban 

Írásbeli dolgozat (1 óra)  

5. Anyagi 

rendszerek 
Írásbeli dolgozat (1 óra)  

6. Kémiai 

reakciók és 

reakciótípusok 

Írásbeli dolgozat (1 óra)  

7. Elektrokémia Írásbeli dolgozat (1 óra)  
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Ismétlés, rendszerezés, rögzítés 

Órakeret 

3 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

3. A kémia és az 

atomok világa 

A periódusos rendszer vizsgálata, használata (1 

óra) 

Anyagmennyiség - számítási feladatok – 

gyakorlás (1 óra) 

 

4. Kémiai kötések 

és kölcsönhatások 

halmazokban 

Kémiai kötések felismerése – gyakorlás (1 óra)  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

periódusos rendszer, atom, atommag, elektron, proton, 

neutron, rendszám, moláris atomtömeg, ionos kötés, 

fémes kötés, kovalens kötés, másodrendű kötés 

 

 

Földrajz 9-12. 

Választott kerettanterv: 

Kerettanterv a felnőttoktatás 9-12. évfolyama számára (12. MELLÉKLET) 

A helyi tanterv óraszámai évfolyamonként 

Évfolyam Heti óraszám Éves óraszám 
Kötött 

tartalom 

Szabadon 

felhasználható 

9. 2 óra 72 óra 68 óra 4 óra 

10. 2 óra 72 óra 68 óra 4 óra 

 

Óraszámok bontása évfolyamonként, témakörönként 9-10. 

Témakör 
Összes 

kötelező 

Összes 

szabad 

9. 

évfolyam 

kötelező 

9. 

évfolyam 

szabad 

10. 

évfolyam 

kötelező 

10. 

évfolyam 

szabad 

1. Természetföldrajz 64  64    

2. Társadalom- és 

gazdaságföldrajz 
32    32  

3. Európa és 

Magyarország. A 

kontinensek 

társadalomföldrajza 

32    32  

Számonkérés 8  4  4  

Ismétlés, 

rendszerezés, 

rögzítés 

 8  4  4 

Összesen: 136 óra 8 óra 68 óra 4 óra 68 óra 4 óra 
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9. évfolyam 
Heti tanóra 10 %-ának tartalma (4 óra) 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Ismétlés, rendszerezés, rögzítés 

Órakeret 

4 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

1. 

Természetföldrajz 

Tájékozódás a térképen – gyakorlás (2 óra) 

Tanév végi rendszerezés, ismétlés (2 óra) 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 

 

10. évfolyam 
Heti tanóra 10 %-ának tartalma (4 óra) 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Ismétlés, rendszerezés, rögzítés 

Órakeret 

4 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

2. Társadalom- és 

gazdaságföldrajz 
A fejezet áttekintése, ismétlés, összefoglalás (2 

óra) 

 

3. Európa és 

Magyarország. A 

kontinensek 

társadalomföld-

rajza 

A fejezet áttekintése, ismétlés, összefoglalás (2 

óra) 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 

 

 

Informatika 9-12. 

Választott kerettanterv: 

Kerettanterv a felnőttoktatás 9-12. évfolyama számára (12. MELLÉKLET) 

 

A helyi tanterv óraszámai évfolyamonként 

Évfolyam Heti óraszám Éves óraszám 
Kötött 

tartalom 

Szabadon 

felhasználható 

9. 0+3=3 óra 0+108=108 óra 0 óra 0+108=108 óra 

10. 0+3=3 óra 0+108=108 óra 0 óra 0+108=108 óra 

11. 1+2=3 óra 36+72=108 óra 34 óra 2+72=74 óra 

12. 1+3=4 óra 31+93=124 óra 30 óra 1+93=94 óra 

 

Óraszámok bontása évfolyamonként, témakörönként 9-10. 

Témakör 
Összes 

kötelező 

Összes 

szabad 

9. 

évfolyam 

kötelező 

9. 

évfolyam 

szabad 

10. 

évfolyam 

kötelező 

10. 

évfolyam 

szabad 

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va



 393 

1. Az informatikai 

eszközök használata 
0 0+41 0 0+40 0 0+1 

2. Alkalmazói 

ismeretek 
0 0+125 0 0+50 0 0+75 

3. 

Problémamegoldás 

informatikai 

eszközökkel és 

módszerekkel 

0 0+0 0 0+0 0 0+0 

4. 

Infokommunikáció 
0 0+0 0 0+0 0 0+0 

5. Az információs 

társadalom 
0 0+14 0 0+0 0 0+14 

6. Könyvtári 

informatika 
0 0+0 0 0+0 0 0+0 

Számonkérés 0 0+16 0 0+8 0 0+8 

Ismétlés, 

rendszerezés 
0 0+20 0 0+10 0 0+10 

Kötelező összesen: 0 óra 0+216 óra 0 óra 0+108 óra 0 óra 0+108 óra 

Óraszámok bontása évfolyamonként, témakörönként 11-12. 

Témakör 
Összes 

kötelező 

Összes 

szabad 

11. 

évfolyam 

kötelező 

11. 

évfolyam 

szabad 

12. 

évfolyam 

kötelező 

12. 

évfolyam 

szabad 

1. Az informatikai 

eszközök használata 
12 0+55  0+52 12 0+3 

2. Alkalmazói 

ismeretek 
14 0+73 9 0+0 5 0+73 

3. Problémamegoldás 

informatikai 

eszközökkel és 

módszerekkel 

10 0+5 10 0+5  0+0 

4. Infokommunikáció 14 0+10 14 0+5  0+5 

5. Az információs 

társadalom 
7 0+0  0+0 7 0+0 

6. Könyvtári 

informatika 
5 0+5  0+0 5 0+5 

Számonkérés 2 0+14 1 0+7 1 0+7 

Ismétlés, rendszerezés, 

rögzítés 
 3+3  2+3  1+0 

Kötelező összesen: 64 óra 3+165 óra 34 óra 2+72 óra 30 óra 1+93 óra 
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9. évfolyam 
Szabadon tervezhető órakeret tartalma (108 óra) 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
1. Az informatikai eszközök használata 

Órakeret 

40 óra 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Számítógépes terem rendje, munka-, tűz- és balesetvédelem  

Adattárolás a számítógépen 

Az információelmélet alapfogalmai, az információtárolás 

mértékegységei és átváltások 

Számrendszerek (bináris, decimális, hexadecimális), konvertálás 

számrendszerek között, egyszerű számítások nem tízes alapú 

számrendszerben 

Analóg és digitális jelek, digitalizálás 

Számábrázolás a számítógépen (fixpontos és lebegőpontos) 

Karakterábrázolás 

Kép, hang, mozgókép digitalizálása 

Matematika: 

számrendszerek, 

egyszerű műveletek 

nem tízes alapú 

számrendszerben 

 

Fizika, kémia: analóg 

mérőműszerek 

használata, az 

eredmények vizsgálata 

A számítástechnika története 

A számítástechnika fejlődésének története, számítógép generációk, 

híres magyarok az informatikában 

Történelem: híres 

magyarok híres 

találmányai, magyarok 

a technika fejlődésében 

A számítógép felépítése, részei 

A hardver fogalma 

Neumann–elvek, a Neumann-elvű számítógépek felépítése 

Alaplap, CPU, memória 

Perifériák és csoportosításuk – input, output, input-output 

 

Operációs rendszerek 

Szoftver fogalma és csoportosításuk 

Operációs rendszerek szolgáltatásai, a grafikus felhasználói felület 

készség szintű használata, felhasználói szintű beállítása 

Fájl és mappakezelés 

Segédprogramok használata (pl.: tömörítés, vírusirtás, 

lemezkarbantartás) 

Keresés a számítógépen (név és tartalom szerint), helyettesítő 

karakterek használata 

A tanultak készség szintű alkalmazása a gyakorlatban 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

adat, információ, bit, számrendszer, analóg jel, digitális jel, digitalizálás, 

előjelbit, egyes és kettes komplemens, ASCII kód, kódlap, hardver, 

mikroprocesszor, memória, periféria, szoftver, operációs rendszer, GUI, 

fájl, program, kiterjesztés, mappa, tömörítés, vírus 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
2. Alkalmazói ismeretek 

Órakeret 

50 óra 

 
2.1. Írott és audiovizuális dokumentumok elektronikus 

létrehozása 
 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Digitális szövegalkotás, szövegszerkesztés 

Szövegszerkesztési alapelvek 

Szövegszerkesztő alkalmazások csoportosítása, jellemzése, 

felépítése 

Magyar nyelv és 

irodalom: önéletrajz, 

hivatalos levél 

készítése, esztétikus 
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Formázási lehetőségek (karakter, bekezdés, szegély, mintázat, 

felsorolás, számozás, hasáb, oldalbeállítások, objektumok 

beszúrása, formázása) ismerete, készség szintű alkalmazása 

A tabulátorok és táblázatok használata, ugyanazon feladat 

megoldása tabulátorral és táblázattal 

A keresés és csere, helyesírás ellenőrzés és automatikus elválasztás 

funkciók használata 

Nagy terjedelmű dokumentumok készítése – élőfej, élőláb, 

oldalszám, tartalomjegyzék 

Körlevél készítése 

Esztétikus szöveges dokumentumok készítésének igénye, a 

megfelelő formázási lehetőségek felismerése és készség szintű 

alkalmazása 

házi dolgozat készítése 

számítógéppel 

Bemutató készítés 

Prezentációkészítés menete, dia beállításai 

Dia elrendezése, szövegdoboz, helyőrző, nézetek, mintadia 

használata, dia beállításai 

Kép, táblázat, diagram, rajz objektum beszúrása, formázása 

Külső és belső hivatkozások, akciógombok 

Komplex, interaktív bemutatók készítése, a tanultak készség szintű 

alkalmazása a gyakorlatban 

Biológia, kémia, fizika, 

történelem: bemutató 

készítése tantárgyi 

témájú kiselőadásokhoz 

Weblapkészítés 

Weblapkészítés lépései, weboldal formázási lehetőségei és 

tulajdonságai 

Szövegformázási lehetőségek 

Képek, táblázatok beszúrása, formázása 

Külső és belső hivatkozások használata 

Ismerkedés a HTML nyelvvel 

A tanultak készség szintű alkalmazása a gyakorlatban 

 

Multimédia 

Multimédiás eszközök használata 

Multimédiás dokumentumok készítése, a megfelelő program 

helyes kiválasztása 

Ének zene, rajz és 

vizuális kultúra: kreatív 

feladat – zenélő 

képeslap megtervezése, 

elkészítése 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

karakter, bekezdés, tabulátor, körlevél, dia, mintadia, akciógomb, 

hivatkozás, HTML 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Ismétlés, rendszerezés, rögzítés 

Órakeret 

10 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

 
Tanév végi rendszerezés, ismétlés  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Számonkérés 

Órakeret 

8 óra 
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Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

1. Az informatikai 

eszközök 

használata 

 

2. Alkalmazói 

ismeretek 

Adattárolás a számítógépen, a számítógép felépítése 

(1 óra) 

Operációs rendszerek elmélet és gyakorlat (2 óra) 

Szövegszerkesztés (2 óra) 

Prezentációkészítés (1 óra) 

Weblapszerkesztés (1 óra) 

Multimédiás dokumentum készítése (1 óra) 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 

 

10. évfolyam 
Szabadon tervezhető órakeret tartalma (108 óra) 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
1. Az informatikai eszközök használata 

Órakeret 

1 óra 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Számítógépes terem rendje, munka-, tűz- és balesetvédelem  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
2. Alkalmazói ismeretek 

Órakeret 

75 óra 

 
2.1. Írott és audiovizuális dokumentumok elektronikus 

létrehozása 
 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Képszerkesztés 

Pixel- és vektorgrafika 

Képformátumok 

Kép újraméretezése, a kép, vagy egy részének kijelölése 

Képszerkesztő alkalmazás eszközei (kijelölés, ecset, radír, nagyító) 

Vágás, forgatás, tükrözés, nyújtás 

Színkezelés, paletta, színmélység, átlátszóság, világosság és 

gamma, fényerő, kontraszt 

Rétegek használata 

Hexadecimális és decimális színkódok 

Művészi hatások alkalmazása 

A tanultak készség szintű alkalmazása a gyakorlatban 

Rajz és vizuális 

kultúra: plakát 

készítése digitális 

eszközökkel 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

színkód, domborítás, elmosás, torzítás, megvilágítás, becsillanás 

 
2.2. Adatkezelés, adatfeldolgozás, 

információmegjelenítés 
 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Táblázatkezelés 

Táblázatkezelő program felépítése, működése 

Cellaformázási lehetőségek, feltételes formázás 

Cellahivatkozások - relatív és abszolút 

Fizika, kémia: 

számítási feladatok 

megoldása 

táblázatkezelővel, az 
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Képletek 

Más tantárgyak számítási feladatainak megoldása 

táblázatkezelővel 

A táblázatkezelő beépített függvényeinek praktikus használata 

(matematikai, statisztikai, kereső, dátum és szövegkezelő 

függvények) 

Függvények egymásba ágyazása 

Adatok szemléletes megjelenítése diagramok segítségével 

Matematikai függvények ábrázolása táblázatkezelőben 

A tanultak készség szintű alkalmazása a gyakorlatban 

A táblázatkezelők kínálta lehetőségek praktikus, helyes, igényes 

használata 

eredmények 

kiértékelése, 

statisztikák készítése 

 

Matematika: 

függvényábrázolás 

táblázatkezelővel 

Adatbázis-kezelés 

Adatbázis-kezelés alapfogalmai – adat, adatbázis, adatbázis-kezelő 

A relációs adatmodell – táblák, kapcsolatok, kulcsok 

Adattípusok 

Lekérdezések fajtái 

Egyszerű és összetett lekérdezések 

Táblák közötti lekérdezések 

Adatbevitel és adatok kinyerése – űrlapok és jelentések készítése 

A tanultak készség szintű alkalmazása a gyakorlatban 

Földrajz: tantárgyi 

tartalmú adatbázisok 

használata, szemléletes 

kimutatások 

(jelentések) készítése 

Térinformatika 

A térinformatika fejlődése 

A háromdimenziós alakzatok levetítése két dimenzióra 

Matematika: térelemek 

modellezése 

számítógépen 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

pixel, pixelgrafika, vektorgrafika, színkód, vágás, forgatás, tükrözés, 

nyújtás, paletta, színmélység, rétegek, cella, cellatartomány, relatív és 

abszolút cellahivatkozás, függvény argumentuma, diagram, adat, 

adatbázis, adatbázis-kezelő, reláció, adattábla, lekérdezés, űrlap, jelentés, 

projekció 

 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 5. Az információs társadalom 
Órakeret 

14 óra 

 5.1. Az információkezelés jogi és etikai vonatkozásai  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Információs társadalom 

A modern információs társadalom jellemzői 

Informatikai kultúra 

Informatika és etika, netikett, publikálási szabályok 

Szerzői jog, szoftverek csoportosítása felhasználói jog szerint 

Adatvédelem, informatikai biztonság 

Az információforrások hitelességének vizsgálata 

Számítógépes információs rendszerek 

Közhasznú információs források 

Az információs társadalom személyiségre és az egészségre 

gyakorolt hatása 

Etika: társadalmi 

változások, értékrend 

váltás, szellemi értékek 
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A szellemi érték védelme 

A szoftver, mint szellemi érték 

A licence szerződés tartalma, jelentősége 

Informatikai eszközök etikus használata 

 

 5.2. Az e-szolgáltatások szerepe és használata  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

E-szolgáltatások 

Az elektronikus szolgáltatások 

Az e-szolgáltatások fogyasztói viselkedést befolyásoló veszélyei 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

netikett, közhasznú adatbázis, szoftver, szellemi érték, licence, 

szabadszoftver, kereskedelmi szoftver, próbaverzió 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Ismétlés, rendszerezés, rögzítés 

Órakeret 

10 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

 
Tanév végi rendszerezés, ismétlés  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Számonkérés 

Órakeret 

8 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

2. Alkalmazói 

ismeretek 

 

 

 

5. Az információs 

társadalom 

Képszerkesztés (1 óra) 

Táblázatkezelés (3 óra) 

Adatbázis kezelés (3 óra) 

 

Információs társadalom (1 óra) 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 

 

11. évfolyam 
Heti tanóra 10 %-ának tartalma (2 óra) 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Ismétlés, rendszerezés, rögzítés 

Órakeret 

2 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

 
Tanév végi rendszerezés, ismétlés  
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 

 

Szabadon tervezhető órakeret tartalma (72 óra) 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
1. Az informatikai eszközök használata 

Órakeret 

52 óra 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Számítógépes terem rendje, munka-, tűz- és balesetvédelem  

A számítógép felépítése – hardver ismeretek 

A számítógép részei (alaplap, tápegység, csatlakozók és kábelek, 

háttértárak, perifériák), ezek elnevezése, fajtái, jellemzése, 

felismerése 

A számítógép összeszerelése 

A PC összetevők és perifériák fejlesztése és beállítása 

A biztonságos labor- és szerszámhasználat, biztonságos 

eszközhasználat 

Megelőző karbantartás és hibaelhárítás 

Fizika, kémia: a 

számítógép 

alkatrészekben 

előforduló anyagok és 

tulajdonságaik, az 

alkatrészek működési 

elve (vezetők és 

félvezetők, optikai 

kábel, stb.) 

Operációs rendszerek 

Az operációs rendszerek feladatai 

Operációs rendszerek bemutatása és összehasonlítása: 

szolgáltatásaik, korlátaik, kompatibilitás 

Az egyén igényeinek leginkább megfelelő operációs rendszer 

kiválasztása 

Az operációs rendszer telepítése, beállítása és finomhangolása 

Az operációs rendszer újabb verzióra 

A grafikus felület használata (GUI) 

Az operációs rendszerek megelőző karbantartási feladatainak 

meghatározása és elvégzése, az operációs rendszerek 

hibaelhárítása 

 

Laptopok és más adathordozó eszközök 

Laptopok és más hordozható eszközök bemutatása 

A laptopok összetevőinek felismerése és jellemezése 

Az asztali számítógépek és a laptopok összetevőinek 

összehasonlítása 

Laptopok konfigurálása 

A különféle mobiltelefon szabványok összehasonlítása 

Vezeték nélküli megoldások a laptopokhoz és más hordozható 

eszközökhöz 

Laptopok és más hordozható eszközök javítása 

Laptopok összetevőinek kiválasztása 

A laptopoknál és más hordozható eszközöknél alkalmazható 

megelőző karbantartás és hibaelhárítás 

 

Nyomtatók és lapolvasók 

A jelenleg elérhető nyomtatótípusok bemutatása, a nyomtatók 

telepítési és beállítási folyamatai 

A jelenleg elérhető lapolvasó-típusok bemutatása, a lapolvasók 

telepítési és beállítási folyamata 

Nyomtató/lapolvasó helyi telepítése és beállítása 

Nyomtató és lapolvasó megosztása a hálózaton 
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Nyomtatók és lapolvasók bővítése és beállítása 

Nyomtatóknál és lapolvasóknál alkalmazható általános megelőző 

karbantartás és hibaelhárítás 

Számítógépes hálózatok 

Hálózati alapelvek, a számítógép-hálózatok típusai, hálózati 

alapfogalmak és technológiák 

A hálózat fizikai összetevői 

LAN topológiák és architektúrák, Ethernet szabványok 

Az OSI referenciamodell és a TCP/IP modell bemutatása 

A hálózati kártya és a modem üzembe helyezése 

Egyéb hálózati kapcsolódási technológiák elnevezései, funkciói és 

jellemzői 

Egyéni igényeknek megfelelő hálózat tervezése, az ehhez 

szükséges megfelelő hálózati eszközök kiválasztása, a hálózat 

megvalósítása 

Már meglévő hálózat fejlesztése 

Egyszerű levelező kiszolgáló telepítése, konfigurációja és kezelése 

Általános megelőző karbantartás és hibaelhárítás hálózatokban 

 

Biztonság 

A biztonság fontossága 

Biztonsági veszélyforrások leírása, biztonsági eljárások 

azonosítása 

Biztonsági megoldások ismerete, a szükséges összetevők 

kiválasztása 

Biztonsági kockázatok csökkentése 

Általános megelőző karbantartási technikák a biztonság érdekében 

Biztonsági veszélyek elhárítása 

 

Kommunikációs képességek 

A kommunikáció és a hibaelhárítás közötti összefüggés 

A jó kommunikációs képességek és a professzionális magatartás 

A számítógéppel történő munkavégzés etikai és jogi aspektusai 

Magyar nyelv és 

irodalom: a 

kommunikáció 

általános modellje, a 

társas kommunikáció 

szabályai 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

PC, alaplap, tápegység, mikroprocesszor, háttértár, periféria, laptop, 

operációs rendszer, GUI, számítógépes hálózat, LAN, Ethernet, TCP/IP, 

protokoll, biztonság, kockázat, megelőző karbantartás, hibaelhárítás, 

levelező kiszolgáló 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

3. Problémamegoldás informatikai eszközökkel és 

módszerekkel 

Órakeret 

5 óra 

 3.2. Algoritmizálás és adatmodellezés  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Algoritmizálás eszközei 

Változók, konstansok, egyszerű és összetett adattípusok 

Vezérlő szerkezetek: elágazás, ciklus 

Nevezetes algoritmusok: keresés, csere, rendezés, minimum, 

maximum kiválasztás 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

konstans, változó, elágazás, ciklus 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 4. Infokommunikáció 
Órakeret 

5 óra 

 4.1. Információkeresés, információközlési rendszerek  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Keresés az interneten 

Kulcsszavas és tematikus keresők használata a gyakorlatban 

 

 4.2. Az információs technológián alapuló 

kommunikációs formák 
 

Elektronikus levelezés (e-mail) 

Levelező rendszerek működése, beállítása, levelező rendszer 

magabiztos használata a gyakorlatban 

 

 4.3. Médiainformatika  

Internetes média 

Hírportálok, médiatárak használata a gyakorlatban 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

kulcsszó, tematikus keresés, ÉS, VAGY, TAGADÁS, keresőmotor, e-

mail, tárgy, csatolmány, címtár, e-book 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Ismétlés, rendszerezés, rögzítés 

Órakeret 

3 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

 
Tanév végi rendszerezés, ismétlés  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 

 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Számonkérés 

Órakeret 

7 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

1. Az informatikai 

eszközök 

használata 

 

3. 

Problémamegoldá

s informatikai 

eszközökkel és 

módszerekkel 

Hardveres ismeretek (2 óra) 

Operációs rendszerek (2 óra) 

Hálózatok (1 óra) 

 

Algoritmizálás (1 óra) 

 

 

Infokommunikáció (1 óra) 

 

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va



 402 

4. 

Infokommunikáci

ó 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 

 

12. évfolyam 
Heti tanóra 10 %-ának tartalma (1 óra) 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Ismétlés, rendszerezés, rögzítés 

Órakeret 

1 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

 
Tanév végi rendszerezés, ismétlés  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 

 

Szabadon tervezhető órakeret tartalma (93 óra) 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
1. Az informatikai eszközök használata 

Órakeret 

3 óra 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Számítógépes terem rendje, munka-, tűz- és balesetvédelem  

A szóbeli érettségi témakörök áttekintése az informatikai eszközök 

használata c. témában 

Adattárolás a számítógépen 

Ergonómia 

Hardveres és szoftveres ismeretek 

Operációs rendszerek 

Hálózati ismeretek 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

adat, információ, bit, számrendszer, analóg jel, digitális jel, digitalizálás, 

előjelbit, egyes és kettes komplemens, ASCII kód, kódlap, operációs 

rendszer, GUI, fájl, program, kiterjesztés, mappa, tömörítés, vírus, 

hardver, periféria, adatvédelem, adatbiztonság, PC, alaplap, tápegység, 

mikroprocesszor, háttértár, periféria, laptop, számítógépes hálózat, LAN, 

Ethernet, TCP/IP, protokoll, biztonság, kockázat, megelőző karbantartás, 

hibaelhárítás, levelező kiszolgáló 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
2. Alkalmazói ismeretek 

Órakeret 

73 óra 

 
2.1. Írott és audiovizuális dokumentumok elektronikus 

létrehozása 
 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Gyakorlati (közép és emelt szintű) érettségi feladatok megoldása az 

alkalmazói ismeretek c. fejezet tananyagából 

Szövegszerkesztés 

Prezentációkészítés és grafika 
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Weblapszerkesztés 

 
2.2. Adatkezelés, adatfeldolgozás, 

információmegjelenítés 
 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Gyakorlati (közép és emelt szintű) érettségi feladatok megoldása az 

alkalmazói ismeretek c. fejezet tananyagából 

Táblázatkezelés 

Adatbázis-kezelés 

 

Adatbázis-kezelés elmélet 

Adatbázis-kezelés elméleti áttekintés 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

karakter, bekezdés, tabulátor, körlevél, dia, mintadia, akciógomb, 

hivatkozás, HTML, adatbázis, relációs adatbázis, adat, adattábla, rekord, 

mező, kapcsolat, kulcs, redundancia 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
4. Infokommunikáció 

Órakeret 

5 óra 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Érettségi szóbeli témakörök áttekintése 

Az internet szolgáltatásai: e-mail, www működése, FTP, e-

szolgáltatások 

Távoli online adatbázisok használata az interneten 

Internetes média 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Word Wide Web, távoli online adatbázis, média, e-mail, kulcsszavas 

kereső, tematikus kereső 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
6. Könyvtári informatika 

Órakeret 

5 óra 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Érettségi szóbeli témakörök áttekintése 

Könyvtárak története, típusai 

Elektronikus könyvtárak 

MEK (Magyar Elektronikus Könyvtár) ismerete 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

könyvtár, elektronikus könyvtár 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Számonkérés 

Órakeret 

7 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

1. Az informatikai 

eszközök 

használata 

2. Alkalmazói 

ismeretek 

 

 

Elméleti számonkérés (1 óra) 

 

Gyakorlati számonkérés (Szövegszerkesztés, 

prezentáció-és weblapkészítés, táblázatkezelés, 

adatbázis-kezelés) (4 óra) 
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4. Info-

kommunikáció 

6. Könyvtári 

informatika 

Elméleti számonkérés (1 óra) 

Elméleti számonkérés (1 óra) 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 

 

 

Etika 9-12. 

Választott kerettanterv: 

Kerettanterv a felnőttoktatás 9-12. évfolyama számára (12. MELLÉKLET) 

A helyi tanterv óraszámai évfolyamonként 

Évfolyam Heti óraszám Éves óraszám 
Kötött 

tartalom 

Szabadon 

felhasználható 

11. 1 óra 36 óra 32 óra 4 óra 

 

Óraszámok bontása évfolyamonként, témakörönként 11. 

Témakör 
11. 

évfolyam 

kötelező 

11. 

évfolyam 

szabad 

1. Alapvető etika 10  

2. Egyén és közösség 12  

3. Korunk kihívásai 10  

Számonkérés  2 

Ismétlés, 

rendszerezés, 

rögzítés 

 2 

Összesen: 32 óra 4 óra 

 

 

11. évfolyam 
Heti tanóra 10 %-ának tartalma (4 óra) 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Számonkérés 

Órakeret 

2 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

1. Alapvető etika 

2. Egyén és 

közösség 

írásbeli dolgozat  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Számonkérés Órakeret 
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2 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Tanév végi 

rendszerező 

összefoglalás 

  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 

 

 

Művészetek (Vizuális kultúra) 9-12. 

Választott kerettanterv: 

Kerettanterv a felnőttoktatás 9-12. évfolyama számára (12. MELLÉKLET) 

A helyi tanterv óraszámai évfolyamonként 

Évfolyam Heti óraszám Éves óraszám 
Kötött 

tartalom 

Szabadon 

felhasználható 

11. 1 óra 36 óra 30 óra 6 óra 

12. 1 óra 31 óra 25 óra 6 óra 

Óraszámok bontása évfolyamonként, témakörönként 11-12. 

Témakör 
Összes 

kötelező 

Összes 

szabad 

11. 

évfolyam 

kötelező 

11. 

évfolyam 

szabad 

12. 

évfolyam 

kötelező 

12. 

évfolyam 

szabad 

1. Csoportos 

feldolgozás 
7  4  3  

2. A művészet 

értelmezése 
4  4    

3. Gyakori témák a 

művészetben: 

mitológiai, bibliai 

adaptációk, 

csendélet, tájkép, 

portré 

4  4    

4. Parafrázisok, 

„remake”, avagy 

újraértelmezett 

témák a 

művészetben 

3  3    

5. Társadalom és a 

művészet 

kapcsolata I. 

4  4    

6. Társadalom és a 

művészet 

kapcsolata II. 

4  4    

7. A tér és az ember 

viszonya, a 

mesterséges tér és 

funkciói 

4  4    
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8. Rombolás és 

újrateremtés a 

művészetben: A 

rombolás 

2    2  

9. Rombolás és 

újrateremtés a 

művészetben: Az új 

teremtése 

3    3  

10. Új médiumok 

megjelenése a 

művészetben 

3    3  

11. A mozgás a 

művészetben 
3    3  

12. A kifejezés 

győzelme a valós 

látvány fölött; az 

expresszionista 

szemlélet általános 

előfordulása 

3    3  

13. A művészeti 

formák 

összekapcsolódása, 

összművészeti 

kísérletek 

3    3  

14. Életterünk, 

tárgyak és „házak”, 

mesterséges 

környezetünk 

3    3  

Számonkérés 5  3  2  

Ismétlés, 

rendszerezés, 

rögzítés 

 12  6  6 

Összesen: 55 óra 12 óra 30 óra 6 óra 25 óra 6 óra 

 

11. évfolyam 
Heti tanóra 10 %-ának tartalma (6 óra) 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Ismétlés, rendszerezés, rögzítés 

Órakeret 

6 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

 

Kommunikációs és 

együttműködési 

képesség, 

lényegkiemelés és 

rendszerező 

képesség fejlesztése 

1. Csoportos feldolgozás 
Csoportmunka: 

Választott vagy megbeszélt művészettörténeti 

korszakok csoportos feldolgozása 

Klasszikus kultúrák megismerése, ismétlése 

Információ-, adat-, és forrásgyűjtés 

 

Magyar nyelv 

és irodalom, 

történelem: 

művészettörté

neti 

korszakok 
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Kapcsolatteremtés, munkamegosztás 

 

12. évfolyam 
Heti tanóra 10 %-ának tartalma (6 óra) 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Ismétlés, rendszerezés, rögzítés 

Órakeret 

6 óra 

Ismeretek 
Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

 

Kommunikációs és 

együttműködési 

képesség, 

lényegkiemelés és 

rendszerező 

képesség 

fejlesztése 

1. Csoportos feldolgozás 
Csoportmunka: 

Választott vagy megbeszélt művészettörténeti 

korszakok csoportos feldolgozása 

Klasszikus kultúrák megismerése, ismétlése 

Információ-, adat-, és forrásgyűjtés 

 

Magyar nyelv és 

irodalom, 

történelem: 

művészettörténeti 

korszakok 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Kapcsolatteremtés, munkamegosztás 

 

 

Osztályfőnöki 9-12. 

Választott kerettanterv: 

Kerettanterv a felnőttoktatás 9-12. évfolyama számára (12. MELLÉKLET) 

Állomány: 12.3.13_of_9-12_felnott_v.doc 

A helyi tanterv óraszámai évfolyamonként 

Évfolyam Heti óraszám Éves óraszám 
Kötött 

tartalom 

Szabadon 

felhasználható 

9. 1 óra 36 óra 36 óra 0 óra 

10. 1 óra 36 óra 36 óra 0 óra 

11. 1 óra 36 óra 36 óra 0 óra 

12. 1 óra 31 óra 31 óra 0 óra 
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2.2.4 Felnőttoktatás, gimnázium, 9-12. évfolyam (Kt. rendelet 12. melléklet) 

 

Óraterv – gimnázium - felnőttoktatás-esti 

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

Anyanyelv/kommunikáció 1 1 1 0,5+0,5 

Magyar irodalom 2 2 2 2 

Matematika 3+1 3+1 3+1 2+1 

Idegen nyelv (angol/német) 3 3 3 3 

Történelem, állampolgári 

ismeretek 
1 1 1 2 

Fizika 1 1 1 1 

Biológia 1 1 1  

Kémia 1 1   

Földrajz 1 1   

Informatika +1 +1 1+1 1+2 

Etika   0,5  

Művészetek   0,5 1 

Osztályfőnöki  1 1 1 1 

Testnevelés     

Szabadon tervezhető órakeret 2 2 2 3,5 

Rendelkezésre álló órakeret 17 17 17 17 
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Magyar 9-12. 

Választott kerettanterv: 

Kerettanterv a felnőttoktatás 9-12. évfolyama számára (12. MELLÉKLET) 

A helyi tanterv óraszámai évfolyamonként Anyanyelv/kommunikáció 

Évfolyam Heti óraszám Éves óraszám 
Kötött 

tartalom 

Szabadon 

felhasználható 

9. 1 óra 36 óra 32 óra 4 óra 

10. 1 óra 36 óra 32 óra 4 óra 

11. 1 óra 36 óra 32 óra 4 óra 

12. 0,5+0,5=1 óra 16+15=31 óra 14 óra 2+15=17 óra 

 

A helyi tanterv óraszámai évfolyamonként Magyar irodalom tantárgyból 

Évfolyam Heti óraszám Éves óraszám 
Kötött 

tartalom 

Szabadon 

felhasználható 

9. 2 óra 72 óra 65 óra 7 óra 

10. 2 óra 72 óra 65 óra 7 óra 

11. 2 óra 72 óra 65 óra 7 óra 

12. 2 óra 62 óra 56 óra 6 óra 

Óraszámok bontása évfolyamonként, témakörönként Anyanyelv/kommunikáció 9-10. 

Témakör 
Összes 

kötelező 

Összes 

szabad 

9. 

évfolyam 

kötelező 

9. 

évfolyam 

szabad 

10. 

évfolyam 

kötelező 

10. 

évfolyam 

szabad 

1. Kommunikáció, 

tömegkommunikáció 
10  10    

2. Nyelvi szintek, a 

nyelv grammatikai 

jellemzői 

12  12    

3. Szövegértés, 

szövegalkotás 
10  2  8  

4. Helyesírási 

ismeretek 
6    6  

5. A szöveg 10    10  

6. Stilisztikai 

alapismeretek 
6    6  

7. Jelentéstan 6  6    

Számonkérés 4  2  2  

Ismétlés, 

rendszerezés, 

rögzítés 

 8  4  4 

Összesen: 64 óra 8 óra 32 óra 4 óra 32 óra 4 óra 
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Óraszámok bontása évfolyamonként, témakörönként Anyanyelv/kommunikáció 11-12. 

Témakör 
Összes 

kötelező 

Összes 

szabad 

11. 

évfolyam 

kötelező 

11. 

évfolyam 

szabad 

12. 

évfolyam 

kötelező 

12. 

évfolyam 

szabad 

1. Kommunikáció 6  6    

2. Retorika 9    9  

3. Általános 

nyelvészeti 

ismeretek 

10  10    

4. Pragmatikai 

ismeretek 
4  4    

5. Szövegalkotás 10  5  5  

6. Nyelv és 

társadalom 
4  4    

7. Nyelvtörténet 3  3    

Számonkérés  4  2  2 

Ismétlés, 

rendszerezés, 

rögzítés 

 2+15  2  15 

Összesen: 46 óra 6+15 óra 32 óra 4 óra 14 óra 2+15 óra 

Óraszámok bontása évfolyamonként, témakörönként Magyar irodalom 9-10. 

Témakör 
Összes 

kötelező 

Összes 

szabad 

9. 

évfolyam 

kötelező 

9. 

évfolyam 

szabad 

10. 

évfolyam 

kötelező 

10. 

évfolyam 

szabad 

1. Érzékenyítés, 

ráhangolás − 

esztétikai bevezető 

4  4    

2. Világirodalom 27  19  8  

3. Színház- és 

drámatörténet 
25  15  10  

4. Középkori 

nyelvemlékek 
2  2    

5. Portrék 41  21  20  

6. Látásmódok 9  4  5  

7. Életművek 22    22  

Számonkérés  8  4  4 

Ismétlés, 

rendszerezés 
 6  3  3 

Összesen: 130 óra 14 óra 65 óra 7 óra 65 óra 7 óra 
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Óraszámok bontása évfolyamonként, témakörönként Magyar irodalom 11-12. 

Témakör 
Összes 

kötelező 

Összes 

szabad 

11. 

évfolyam 

kötelező 

11. 

évfolyam 

szabad 

12. 

évfolyam 

kötelező 

12. 

évfolyam 

szabad 

1. Világirodalom 6    6  

2. Portrék 34  19  15  

3. Látásmódok 12  6  6  

4. Életművek 58  29  29  

5. Magyar 

irodalom – a 

Nyugat és első 

nemzedéke 

8  8    

6. Az irodalom 

határterületei 
3  3    

Számonkérés  9  5  4 

Ismétlés, 

rendszerezés, 

rögzítés 

 4  2  2 

Összesen: 121 óra 13 óra 65 óra 7 óra 56 óra 6 óra 

 

9. évfolyam 

Heti tanóra 10 %-ának tartalma Anyanyelv/kommunikáció (4 óra) 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Ismétlés, rendszerezés, rögzítés 

Órakeret 

4 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

2. Nyelvi szintek, a 

nyelv 

grammatikai 

jellemzői 

Morfémák – szóelemzések (1 óra) 

Szófajtani feladatok (1 óra) 

Mondatelemzések – egyszerű és összetett 

mondatok (2 óra) 

 

Idegen 

nyelvek 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Morféma, morfológia, szótő, képző, jel, rag; szófaj, 

alapszófajok, viszonyszók, mondatszók; alárendelés, 

mellérendelés 
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10. évfolyam 

Heti tanóra 10 %-ának tartalma Anyanyelv/kommunikáció (4 óra) 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Ismétlés, rendszerezés, rögzítés 

Órakeret 

4 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

3. Szövegértés, 

szövegalkotás 

 

4. Helyesírási 

ismeretek 

Szövegértési, szövegalkotási feladatok (2 óra) 

 

Tollbamondás, helyesírási feladatsor (2 óra) 

 

 

Idegen 

nyelvek 

Történelem 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Helyesírás, egybeírás, különírás, tulajdonnevek 

 

11. évfolyam 

Heti tanóra 10 %-ának tartalma Anyanyelv/kommunikáció (4 óra) 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Számonkérés 

Órakeret 

2 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

11. évfolyam 

anyaga Év végi írásbeli számonkérés  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Ismétlés, rendszerezés, rögzítés 

Órakeret 

2 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

1. Kommunikáció 

 

 

5. Szövegalkotás 

Kommunikációs gyakorlatok (1 óra) 

 

Különféle szövegek megalkotása (esszé, 

előadás, felelet, levél, kérvény stb.) (1 óra) 

Tánc és 

dráma 

Mozgókép- 

és 

médiaismeret 

Történelem 

Idegen 

nyelvek 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Kommunikáció, kommunikációs folyamat tényezői és 

funkciói; esszé, levél, kérvény 
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12. évfolyam 

Heti tanóra 10 %-ának tartalma Anyanyelv/kommunikáció (2 óra) 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Számonkérés 

Órakeret 

2 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

12. évfolyam 

anyaga Év végi írásbeli számonkérés  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 

 

Szabadon tervezhető órakeret tartalma (15 óra) 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Ismétlés, rendszerezés, rögzítés 

Órakeret 

15 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

2. Retorika 

 

5. Szövegalkotás 

 

 

 

9-12. évfolyam 

anyaga 

Szövegalkotási gyakorlatok (különböző 

szövegtípusok írásban és szóban) (3 óra) 

Szóbeli kommunikáció fejlesztése 

kiselőadásokkal, szituációs gyakorlatokkal (4 

óra) 

 

Érettségi témaköröknek, tételeknek megfelelő 

ismeretek rendszerezése, összegzése (Ember és 

nyelv; Kommunikáció; A magyar nyelv 

története; Nyelv és társadalom; A nyelvi 

szintek; A szöveg; A retorika alapjai; Stílus és 

jelentés) (8 óra) 

Tánc és 

dráma 

Mozgókép- 

és 

médiaismeret 

Történelem 

Idegen 

nyelvek 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 

 

9. évfolyam 

Heti tanóra 10 %-ának tartalma Irodalom (7 óra) 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Számonkérés 

Órakeret 

4 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

2. Világirodalom 

(ókori epika, líra) 

 

 

Témazáró dolgozat (1 óra) 
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3. Színház- és 

drámatörténet 

(ókori és 

reneszánsz dráma) 

 

5. Portrék (Janus 

Pannonius, Balassi 

Bálint költészete) 

 

6. Látásmódok 
(Zrínyi Miklós 

művei) 

Témazáró dolgozat (1 óra) 

 

 

 

Témazáró dolgozat (1 óra) 

 

 

Szóbeli számonkérés (1 óra) 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Ismétlés, rendszerezés, rögzítés 

Órakeret 

3 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

2. Világirodalom 

 

 

Kiselőadások, prezentációk a diákoktól: görög 

mitológiai történetek; más művészeti alkotások 

kapcsolata az ókori irodalommal (3 óra) 

Történelem 

Rajz és 

vizuális 

kultúra 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Mitológia, mítosz, olümposzi istenek 

 

10. évfolyam 

Heti tanóra 10 %-ának tartalma Irodalom (7 óra) 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Számonkérés 

Órakeret 

4 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

2. Világirodalom 

3. Színház- és 

drámatörténet 

 

7. Életművek 

Témazáró dolgozat (1 óra) 

 

 

Témazáró dolgozat (1 óra) 

 

Esszéírás (2 óra) 

 

 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Ismétlés, rendszerezés, rögzítés 

Órakeret 

3 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

3. Színház- és 

drámatörténet 

 

Egy mű részletének dramatizálása (3 óra) Tánc és 

dráma 

Rajz és 

vizuális 

kultúra 

Mozgókép- 

és 

médiaismeret 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Dráma, tragédia, tragikus hős, tragikum 

 

11. évfolyam 

Heti tanóra 10 %-ának tartalma Irodalom (7 óra) 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Számonkérés 

Órakeret 

5 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

3. Portrék 

(Móricz Zsigmond) 

 

4. Látásmódok 

(Karinthy Frigyes, 

Krúdy Gyula) 

 

6. A Nyugat és első 

nemzedéke (Juhász 

Gyula, Tóth Árpád) 

 

5. Életművek (Ady 

Endre, Babits 

Mihály) 

Témazáró dolgozat (1 óra) 

 

Témazáró dolgozat (1 óra) 

 

Témazáró dolgozat (1 óra) 

 

 

 

Esszéírás (2 óra) 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Ismétlés, rendszerezés, rögzítés 

Órakeret 

2 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 
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11. évfolyam 

anyaga 
Év végi rendszerezés, ismétlés az érettségi 

követelményeknek, témaköröknek megfelelően 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 

 

12. évfolyam 

Heti tanóra 10 %-ának tartalma Irodalom (6 óra) 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Számonkérés 

Órakeret 

4 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

1. Világirodalom 

(avantgárd) 

 

2. Portrék 

(Radnóti Miklós) 

 

4. Életművek 

(Kosztolányi 

Dezső, József 

Attila) 

Témazáró dolgozat (1 óra) 

 

Témazáró dolgozat (1 óra) 

 

Esszéírás (2 óra) 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Ismétlés, rendszerezés, rögzítés 

Órakeret 

2 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

12. évfolyam 

anyaga 
Év végi ismétlés, rendszerezés az érettségi 

témaköröknek, tételeknek megfelelően (2 óra) 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 

 

 

Matematika 9-12. 

Választott kerettanterv: 

Kerettanterv a felnőttoktatás 9-12. évfolyama számára (12. MELLÉKLET) 

A helyi tanterv óraszámai évfolyamonként 

Évfolyam Heti óraszám Éves óraszám 
Kötött 

tartalom 

Szabadon 

felhasználható 

9. 3+1=4 óra 108+36=144 óra 97 óra 11+36=47 óra 

10. 3+1=4 óra 108+36=144 óra 97 óra 11+36=47 óra 

11. 3+1=4 óra 108+36=144 óra 97 óra 11+36=47 óra 

12. 2+1=3 óra 62+31=93 óra 56 óra 6+31=37 óra 
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Óraszámok bontása évfolyamonként, témakörönként 9-10. 

Témakör 
Összes 

kötelező 

Összes 

szabad 

9. 

évfolyam 

kötelező 

9. 

évfolyam 

szabad 

10. 

évfolyam 

kötelező 

10. 

évfolyam 

szabad 

1. Gondolkodási és 

megismerési 

módszerek 

20  10  10  

2. Számtan, algebra 66  33  33  

3. Összefüggések, 

függvények, 

sorozatok 

16  9  7  

4. Geometria 60  30  30  

5. Valószínűség, 

statisztika 
10  4  6  

Számonkérés 10  5  5  

Ismétlés, 

rendszerezés, 

rögzítés 

12 22+72 6 11+36 6 11+36 

Összesen: 194 óra 22+72 97 11+36 97 11+36 

Óraszámok bontása évfolyamonként, témakörönként 11-12. 

Témakör 
Összes 

kötelező 

Összes 

szabad 

11. 

évfolyam 

kötelező 

11. 

évfolyam 

szabad 

12. 

évfolyam 

kötelező 

12. 

évfolyam 

szabad 

1. Gondolkodási és 

megismerési 

módszerek 

10  5  5  

2. Számtan, algebra 17  17    

3. Összefüggések, 

függvények, 

sorozatok 

21  11  10  

4. Geometria 45  35  10  

5. Valószínűség, 

statisztika 
22  14  8  

Számonkérés 8  4  4  

Ismétlés, 

rendszerezés, 

rögzítés 

30 17+67 11 11+36 19 6+31 

Összesen: 153 óra 17+67 97 11+36 56 6+31 

 

9. évfolyam 

Heti tanóra 10 %-ának tartalma (11 óra) 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Ismétlés, rendszerezés, rögzítés 

Órakeret 

11 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 
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Számtan, algebra (5 óra)  

Arány, arányos 

osztás, 

százalékszámítás 

Feladatok arányos osztásra (2 óra) 

A százalékszámítás alapfeladataik, felismerésük 

(3 óra) 

 

 
Összefüggések, függvények, sorozatok 

(4 óra) 

 

Abszolútérték és 

másodfokú 

függvény 

transzformációja, 

függvény 

jellemzése 

Az alapfüggvények transzformálása síkbeli 

geometriai transzformációk segítségével (2 óra) 

Igényes ábrák készítése. Jelölések megfelelő 

használata (1 óra) 

Függvényjellemzés szempontjai (1 óra) 

Fizika; 

kémia; 

biológia, 

egészségtan: 

időben 

lejátszódó 

folyamatok 

leírása, 

elemzése. 

 
Valószínűség, statisztika (2 óra)  

Gyakoriság, 

relatív gyakoriság 

gyakorisági 

diagramok 

Gyakoriság, relatív gyakoriság, gyakorisági 

diagramok (1 óra) 

Táblázatból diagram készítése és viszont (1 óra) 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Rész, egész, arány, alap, százalékláb, százalékérték, 

eltolás, tükrözés, nyújtás, zsugorítás, értelmezési 

tartomány, érték készlet, szélsőérték, zérushely, 

monotonitás, paritás, párosság-páratlanság, függvény 

transzformáció 

 

Szabadon tervezhető órakeret tartalma (36 óra) 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Ismétlés, rendszerezés, rögzítés 

Órakeret 

36 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

 Gondolkodási és megismerési módszerek (2 

óra) 

 

Kombinatorika A kombinatorikai alapfeladatok felismerése. 

Összetett feladatok részekre bontása (2 óra) 
 

 
Számtan, algebra (17 óra)  

Műveletek 

racionális 

számokkal 

A négy alapművelet gyakorlása egész, tört, 

tizedes tört és előjeles számokkal (5 óra) 

 

Százalékszámítás 
Összetettebb feladatok felépítése az 

alapfeladatok egymás utáni elvégzésével (4 óra) 

Magyar nyelv 

és irodalom: 

szövegértés 

Hatványozás 
A hatványozás azonosságainak gyakorlása (3 

óra) 
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Halmazok 
A halmazműveletek szemléltetése (2 óra) Informatika: 

könyvtárszerk

ezet a 

számítógépen 

Normálalak 
Művelet elvégzése normálalakban megadott 

vagy normálalakra hozott számokkal (3 óra) 

Fizika, 

kémia: 

művelet 

elvégzése 

normálalakba

n megadott 

vagy 

normálalakra 

hozott 

számokkal. 

 
Összefüggések, függvények, sorozatok  

(9 óra) 

 

Függvények 

ábrázolása, 

függvény 

transzformáció 

ábrázolása 

számítógépen 

Függvények ábrázolása (3 óra) 

A függvény transzformációk és a síkbeli 

geometriai transzformációk kapcsolatának 

szemléltetése (6 óra) 

Informatika: 

táblázatkezelé

s táblázatok, 

függvények, 

diagramok, 

matematikai 

programok 

 
Geometria (2 óra)  

Geometriai 

szerkesztések 
Háromszögek, négyszögek szerkesztése (2 óra) Földrajz: 

térképi 

ábrázolás. 

 
Valószínűség, statisztika (6 óra)  

Gyakorisági 

diagramok 

Kördiagramok 

Statisztikai 

feladatok 

Összefüggés a gyakoriság és a relatív 

gyakoriság között. Kifejezés törtként és 

százalékosan (3 óra) 

Táblázatból diagram készítése és viszont (3 óra) 

Informatika: 

függvények, 

táblázatok, 

diagramok 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Közös nevező, bővítés, egyszerűsítés, előjel, alap, 

százalékláb, százalékérték, szorzattá alakítás, 

zárójelfelbontás, hatványozás, metszet, unió, különbség, 

alap, kitevő, hatvány, tizedes tört 

 

10. évfolyam 

Heti tanóra 10 %-ának tartalma (11 óra) 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Ismétlés, rendszerezés, rögzítés 

Órakeret 

11 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 
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Számtan, algebra (4 óra)  

Négyzetgyök A négyzetgyök azonosságai (2 óra) 

A másodfokú egyenlet megoldása (2óra) 

Fizika: 

matematikai 

inga 

lengésideje. 

 Geometria (5 óra) 
 

Geometriai 

fogalmak, 

geometria 

transzformációk 

Geometriai alapfogalmak (1 óra) 

Térelemek, távolságok és szögek értelmezése (1 

óra) 

A háromszög nevezetes vonalai, körei (2 óra) 

Szerkesztési feladatok (1 óra) 

Informatika: 

tantárgyi 

szimulációs 

programok 

használata 

(geometriai 

szerkesztőpro

gram). 

 
Valószínűség, statisztika (2 óra)  

Kombinatorikai 

feladatok 

gyakorlása 

Valószínűség 

számítás 

Kombinatorikai alapfeladatok típusának 

felismerése, kulcsszavak jelentősége (2óra) 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Négyzetgyök, hatvány, permutáció, variáció, kombináció, 

binomiális együtthatók, klasszikus és geometriai 

valószínűség 

 

Szabadon tervezhető órakeret tartalma (36 óra) 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Ismétlés, rendszerezés, rögzítés 

Órakeret 

36 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

 
Számtan, algebra (14 óra)  

Másodfokú 

egyenlet 

négyzetgyök 

Másodfokú egyenlet megoldása (2 óra) 

Gyökök és együtthatók összefüggései (2 óra) 

Néhány egyszerű magasabb fokú egyenlet 

megoldása (4 óra) 

Egyszerű négyzetgyökös egyenletek (3 óra) 

Másodfokú egyenlőtlenségek (3 óra) 

Fizika: 

egyenletesen 

gyorsuló 

mozgás 

kinematikája. 

 
Összefüggések, függvények, sorozatok 

(8 óra) 

 

Egyenletrendszer 

grafikus megoldása 

Egyenlet, egyenletrendszer grafikus megoldása 

(3 óra) 

Az algebrai és a grafikus módszer összevetése 

(2 óra) 

Informatika: 

Excel 

függvények 
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 Számítógépes program használata (3 óra) 
Fizika; 

kémia; 

biológia, 

egészségtan; 

földrajz: 

számítási 

feladatok. 

 
Geometria (11 óra)  

Testek felszíne, 

térfogata 

Pitagorasz-tétel 

Szögfüggvények 

 

Egybevágóság, szimmetria (2 óra) 

Hasonló testek felszínének, térfogatának 

aránya. 

Vektorok összege, két vektor különbsége. 

Vektorok felbontása összetevőkre (2 óra) 

Hegyesszög szinusza, koszinusza, tangense és 

kotangense (3 óra) 

A Pitagorasz-tétel és a hegyesszög 

szögfüggvényeinek alkalmazása a derékszögű 

háromszög hiányzó adatainak kiszámítására (4 

óra) 

 

Biológia-

egészségtan: 

példák 

arra, amikor 

adott 

térfogathoz 

nagy felület 

(pl. fák 

levelei) 

tartozik. 

Fizika: vektor 

felbontása 

merőleges 

összetevőkre. 

 
Valószínűség, statisztika (3 óra)  

Eseményekkel 

végzett műveletek 
Véletlen esemény és bekövetkezésének esélye, 

valószínűsége (3 óra) 

Magyar nyelv 

és irodalom: 

szövegértés 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Négyzetgyök, hatvány, vektor, hasáb, szinusz, koszinusz, 

tangens, kotangens, klasszikus és geometriai valószínűség 

 

11. évfolyam 

Heti tanóra 10 %-ának tartalma (11 óra) 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Ismétlés, rendszerezés, rögzítés 

Órakeret 

11 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

 
Számtan, algebra (4 óra)  

Hatványozás, 

gyökvonás,  
A hatványozás azonosságainak gyakorlása (1 

óra) 

Negatív hatványkitevő használata (1 óra) 

Műveletek hatványokkal (2 óra) 

 

 Összefüggések, függvények, sorozatok (2 

óra) 
 

Trigonometrikus 

függvények 

A trigonometrikus függvények transzformációi 

(2 óra) 
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Geometria (5 óra)  

Egyenes egyenlete 
Geometria és algebra összekapcsolása, egyenest 

jellemző adatok (1 óra) 

A skaláris szorzat tulajdonságai. Két vektor 

merőlegességének szükséges és elégséges 

feltétele (2 óra) 

Képletek értelmezése, alkalmazása, két pont 

távolsága, a szakasz hossza (2 óra) 

Földrajz: 

helymeghatár

ozás, 

térképek. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

hatványozás, alap, kitevő, hatvány, négyzetgyök, 

irányvektor, normálvektor, iránytangens 

 

Szabadon tervezhető órakeret tartalma (36 óra) 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Ismétlés, rendszerezés, rögzítés 

Órakeret 

36 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

 Gondolkodási és megismerési módszerek 

(2 óra) 

 

Gráf 
Egyszerű hálózat szemléltetése. Gráfok 

alkalmazása problémamegoldásban (2 óra) 
Kémia: 

molekulák 

térszerkezete. 

 
Számtan, algebra (9 óra)  

Hatványozás, 

logaritmus 
Hatványozás és a logaritmus kapcsolatának 

felismerése, zsebszámológép használata, 

táblázat használata (4 óra) 

Logaritmikus egyenletek (5 óra) 

 

 
Összefüggések, függvények, sorozatok (6 

óra) 

 

Logaritmikus, 

exponenciális 

függvények, 

függvénytranszfor

máció 

A függvénytranszformációk és a síkbeli 

geometriai transzformációk kapcsolatának 

szemléltetése (2 óra) 

Az exponenciális függvény transzformációi (2 

óra) 

A logaritmikus függvény transzformációi (2 

óra) 

 

 
Geometria (13 óra)  

Műveletek 

koordinátákkal 

adott vektorokkal, 

egyenes egyenlete 

Képletek értelmezése. Geometria és algebra 

összekapcsolása, egyenest jellemző adatok, a 

közöttük felfedezhető összefüggések értése, 

használata (4 óra) 

Fizika: vektor 

felbontása 

adott állású 

összetevőkre. 
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Szinusztétel, 

koszinusztétel 

Két pont távolsága, osztópont meghatározása, a 

szakasz hossza. (2 óra) 

Kör és egyenes kölcsönös helyzete (2 óra) 

Szinusztétel, koszinusztétel alkalmazása (3 óra) 

Síkidomok kerületének és területének számítása 

(2 óra) 

Földrajz: 

térábrázolás 

és 

térmegismeré

s eszközei, 

GPS. 

 
Valószínűség, statisztika (6 óra)  

Eseményekkel 

végzett műveletek 
Példák események összegére, szorzatára, 

komplementer eseményre, egymást kizáró 

eseményekre (2 óra) 

Egyszerű valószínűség-számítási problémák (4 

óra) 

Magyar nyelv 

és irodalom: 

szövegértés 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

hatványozás, alap, kitevő, hatvány, logaritmus, 

alapfüggvény,függvény transzformáció, eltolás, nyújtás, 

zsugorítás, tükrözés, koordináták, vektor, irányvektor, 

normálvektor, iránytangens 

 

12. évfolyam 

Heti tanóra 10 %-ának tartalma (6 óra) 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Ismétlés, rendszerezés, rögzítés 

Órakeret 

6 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

 
Gondolkodási és megismerési módszerek (2 

óra) 

 

Szöveges feladatok 
A feladat szövegének értelmezése. Az adatok 

módszeres lejegyzése. Összefüggések keresése. 

Számítások. Válasz megfogalmazása. 

Ellenőrzés a feladat szövegébe (2 óra) 

Magyar nyelv 

és irodalom: 

szövegértés 

 
Összefüggések, függvények, sorozatok (2 

óra) 

 

Kamatszámítás 
Kamatoskamat-számítás. Modellek alkotása: 

befektetés és hitel (2 óra) 
 

 
Valószínűség, statisztika (2 óra)  

Diagramok 

Adathalmazok 

jellemzése 

Diagramok (1 óra) 

Statisztikai mutatók: módusz, medián, átlag, 

szórás (1 óra) 

Földrajz: 

időjárási, 

éghajlati és 

gazdasági 

statisztikák. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Adat, számsorozat, sorozat megadása, számtani sorozat, 

mértani sorozat, kamat, valószínűség matematikai 

fogalma, módusz, medián, átlag, szórás 
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Szabadon tervezhető órakeret tartalma (31 óra) 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Ismétlés, rendszerezés, rögzítés 

Órakeret 

31 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

 
Gondolkodási és megismerési módszerek (5 

óra) 

 

Kombinatorikai 

feladatok 
Vegyes kombinatorikai feladatok, kiválasztási 

feladatok. (3 óra) 

A kombinatorika alkalmazása egyszerű 

geometriai feladatokban (2 óra) 

Földrajz: 

előrejelzések, 

tendenciák 

megfogalmaz

ása 

Biológia: 

genetika 

 
Összefüggések, függvények, sorozatok (10 

óra) 

 

Sorozatok, kamatos 

kamat 

Sorozat megadása rekurzióval és képlettel, a 

sorozat felismerése, a megfelelő képlet 

használata problémamegoldás során (6 óra) 

Számtani sorozat első n elemének összege (2 

óra) 

Mértani sorozat első n elemének összege (2óra) 

Informatika: 

algoritmusok 

megfogalmaz

ása, tervezése 

Fizika, 

kémia, 

biológia: 

exponenciális 

folyamatok 

vizsgálata 

 
Geometria (9 óra)  

Henger, gúla, gömb 
Térelemek kölcsönös helyzete, távolsága, 

szöge. Távolságok és szögek kiszámítása.(4 

óra) 

Hasáb, henger, gúla, kúp, gömb felismerése. 

Felszín, térfogat szemléletes fogalma (5 óra) 

Vizuális 

kultúra: 

axonometria. 

 
Valószínűség, statisztika (7 óra)  

Statisztikai adatok 

jellemzése, 

ábrázolása, 

klasszikus 

valószínűség  

Statisztikai kimutatások (2 óra) 

Statisztikai mutatók: átlag, medián, módusz, 

szórás (4 óra) 

Számtani-, mértani-, és harmonikus közép (1 

óra) 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Variáció, permutáció, kombináció, binomiális 

együtthatók, számsorozat, sorozat megadása, számtani 

sorozat, mértani sorozat, kamat, valószínűség 
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matematikai fogalma, szórás, hasáb, henger, gúla, kúp, 

véletlen, valószínűség, adat, statisztikai mutató. 

Angol nyelv 9-12. 

Választott kerettanterv: 

Kerettanterv a felnőttoktatás 9-12. évfolyama számára (12. MELLÉKLET) 

A helyi tanterv óraszámai évfolyamonként 

Évfolyam Heti óraszám Éves óraszám 
Kötött 

tartalom 

Szabadon 

felhasználható 

9. 3 óra 108 óra 97 óra 11 óra 

10. 3 óra 108 óra 97 óra 11 óra 

11. 3 óra 108 óra 96 óra 12 óra 

12. 3 óra 93 óra 81 óra 12 óra 

Óraszámok bontása évfolyamonként, témakörönként 9-10. 

Témakör 
Összes 

kötelező 

Összes 

szabad 

9. 

évfolyam 

kötelező 

9. 

évfolyam 

szabad 

10. 

évfolyam 

kötelező 

10. 

évfolyam 

szabad 

1. Személyes 

vonatkozások, 

család 

16  8  8  

2. Ember és 

társadalom 
20  10  10  

3. Környezetünk 18  9  9  

4. Az iskola 18  9  9  

5. A munka világa 22  11  11  

6. Életmód 20  10  10  

7. Szabadidő, 

művelődés, 

szórakozás 

20  10  10  

8. Utazás, turizmus 18  9  9  

9. Tudomány és 

technika 
18  9  9  

10. Gazdaság és 

pénzügyek 
18  9  9  

Számonkérés 6 14 4 6 2 8 

Ismétlés, 

rendszerezés, 

rögzítés 

 8  5  3 

Összesen: 194 óra 22 óra 97 óra 11 óra 97 óra 11 óra 

Óraszámok bontása évfolyamonként, témakörönként 11-12. 

Témakör 
Összes 

kötelező 

Összes 

szabad 

11. 

évfolyam 

kötelező 

11. 

évfolyam 

szabad 

12. 

évfolyam 

kötelező 

12. 

évfolyam 

szabad 

1. Személyes 

vonatkozások, 

család 

15  10  5  

2. Ember és 

társadalom 
18  10  8  
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3. Környezetünk 15  10  5  

4. Az iskola 16  8  8  

5. A munka világa 20  10  10  

6. Életmód 18  9  9  

7. Szabadidő, 

művelődés, 

szórakozás 

18  9  9  

8. Utazás, turizmus 18  9  9  

9. Tudomány és 

technika 
18  9  9  

10. Gazdaság és 

pénzügyek 
15  10  5  

Számonkérés 6 14 2 8 4 6 

Ismétlés, 

rendszerezés 
 10  4  6 

Összesen: 177 óra 24 óra 96 óra 12 óra 81 óra 12 óra 

 

9. évfolyam 

Heti tanóra 10 %-ának tartalma (11 óra) 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Számonkérés 

Órakeret 

6 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

1. Személyes 

vonatkozások, 

család 

2. Ember és 

társadalom 

Szóbeli kommunikációs készségek, verbális 

kifejező eszközök fejlesztése (3-3 óra) 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Szókincs, mondatszerkesztés, párbeszéd 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Ismétlés, rendszerezés, rögzítés 

Órakeret 

5 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

6. Életmód 
Projekt munka: egy egyszerű étel elkészítése, 

videofelvétel készítése, annak kielemzése. 

Biológia-

egészségtan: 

egészséges 

életmód 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Recipe, ingredients, instructions 

 

 10. évfolyam 

Heti tanóra 10 %-ának tartalma (11 óra) 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Számonkérés 

Órakeret 

8 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

3. Környezetünk 

4. Az iskola 

5. A munka világa 

Szóbeli kommunikációs készségek, verbális 

kifejező eszközök fejlesztése. (2-2-3 óra) 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Szókincs, mondatszerkesztés, párbeszéd 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Ismétlés, rendszerezés, rögzítés 

Órakeret 

3 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Lakóhely 

nevezetességei 
Debrecen nevezetességeinek bemutatása kinn a 

helyszínen, videofelvétel készítése, annak 

kielemzése 

Történelem: 

híres 

személyek, 

épületek 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Historical building, sight-seeing, famous for… 

 

 

11. évfolyam 

Heti tanóra 10 %-ának tartalma (12 óra) 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Számonkérés 

Órakeret 

8óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

6. Életmód 

7. Szabadidő, 

művelődés, 

szórakozás 

8. Utazás, 

turizmus 

Szóbeli kommunikációs készségek, verbális 

kifejező eszközök fejlesztése (2-2-3 óra) 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Szókincs, mondatszerkesztés, párbeszéd 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Ismétlés, rendszerezés, rögzítés 

Órakeret 

4 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 
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7. Szabadidő, 

művelődés, 

szórakozás 

K-PAX: filmnézés angolul, majd a film 

feldolgozása kérdések alapján 

Társadalom- 

ismeret 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Directions, instructions 

 

 

12. évfolyam 

Heti tanóra 10 %-ának tartalma (12 óra) 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Számonkérés 

Órakeret 

6 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

9. Tudomány és 

technika 

10. Gazdaság és 

pénzügyek 

Szóbeli kommunikációs készségek, verbális 

kifejező eszközök fejlesztése (3-3 óra) 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Szókincs, mondatszerkesztés, párbeszéd 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Ismétlés, rendszerezés, rögzítés 

Órakeret 

6 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Pályaválasztás (A 

munka világa) 
Állásinterjúk eljátszása, videofelvétel készítése, 

kielemzése 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Application, full-time job, working hours 

 

 

 

Német nyelv 9-12. 

Választott kerettanterv: 

Kerettanterv a felnőttoktatás 9-12. évfolyama számára (12. MELLÉKLET) 

A helyi tanterv óraszámai évfolyamonként 

Évfolyam Heti óraszám Éves óraszám 
Kötött 

tartalom 

Szabadon 

felhasználható 

9. 3 óra 108 óra 97 óra 11 óra 

10. 3 óra 108 óra 97 óra 11 óra 

11. 3 óra 108 óra 96 óra 12 óra 

12. 3 óra 93 óra 81 óra 12 óra 

Óraszámok bontása évfolyamonként, témakörönként 9-10. 

Témakör 
Összes 

kötelező 

Összes 

szabad 

9. 

évfolyam 

kötelező 

9. 

évfolyam 

szabad 

10. 

évfolyam 

kötelező 

10. 

évfolyam 

szabad 
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1. Személyes 

vonatkozások, 

család 

16  8  8  

2. Ember és 

társadalom 
20  10  10  

3. Környezetünk 18  9  9  

4. Az iskola 18  9  9  

5. A munka világa 22  11  11  

6. Életmód 20  10  10  

7. Szabadidő, 

művelődés, 

szórakozás 

20  10  10  

8. Utazás, turizmus 18  9  9  

9. Tudomány és 

technika 
18  9  9  

10. Gazdaság és 

pénzügyek 
18  9  9  

Számonkérés 6 14 4 6 2 8 

Ismétlés, 

rendszerezés, 

rögzítés 

 8  5  3 

Összesen: 194 óra 22 óra 97 óra 11 óra 97 óra 11 óra 

Óraszámok bontása évfolyamonként, témakörönként 11-12. 

Témakör 
Összes 

kötelező 

Összes 

szabad 

11. 

évfolyam 

kötelező 

11. 

évfolyam 

szabad 

12. 

évfolyam 

kötelező 

12. 

évfolyam 

szabad 

1. Személyes 

vonatkozások, 

család 

15  10  5  

2. Ember és 

társadalom 
18  10  8  

3. Környezetünk 15  10  5  

4. Az iskola 16  8  8  

5. A munka világa 20  10  10  

6. Életmód 18  9  9  

7. Szabadidő, 

művelődés, 

szórakozás 

18  9  9  

8. Utazás, turizmus 18  9  9  

9. Tudomány és 

technika 
18  9  9  

10. Gazdaság és 

pénzügyek 
15  10  5  

Számonkérés 6 14 2 8 4 6 

Ismétlés, 

rendszerezés 
 10  4  6 

Összesen: 177 óra 24 óra 96 óra 12 óra 81 óra 12 óra 
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9. évfolyam 

Heti tanóra 10 %-ának tartalma (11 óra) 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Számonkérés 

Órakeret 

6 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

1. Személyes 

vonatkozások, 

család 

2. Ember és 

társadalom 

Szóbeli kommunikációs készségek, verbális 

kifejező eszközök fejlesztése 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Szókincs, mondatszerkesztés, párbeszéd 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Ismétlés, rendszerezés, rögzítés 

Órakeret 

5 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

6. Életmód 
Projekt munka: egy egyszerű étel elkészítése, 

videofelvétel készítése, annak kielemzése. 

Biológia-

egészségtan: 

egészséges 

életmód 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

hozzávalók, utasítások 

 

10. évfolyam 

Heti tanóra 10 %-ának tartalma (11 óra) 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Számonkérés 

Órakeret 

8 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

3. Környezetünk 

4. Az iskola 

5. A munka világa 

Szóbeli kommunikációs készségek, verbális 

kifejező eszközök fejlesztése. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Szókincs, mondatszerkesztés, párbeszéd 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Ismétlés, rendszerezés, rögzítés 

Órakeret 

3 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 
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Lakóhely 

nevezetességei 
Debrecen nevezetességeinek bemutatása kinn a 

helyszínen, videofelvétel készítése, annak 

kielemzése 

Történelem: 

híres 

személyek, 

épületek 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

történelmi épületek 

 

 

 

 

11. évfolyam 

Heti tanóra 10 %-ának tartalma (12 óra) 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Számonkérés 

Órakeret 

8óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

6. Életmód 

7. Szabadidő, 

művelődés, 

szórakozás 

8. Utazás, 

turizmus 

Szóbeli kommunikációs készségek, verbális 

kifejező eszközök fejlesztése 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Szókincs, mondatszerkesztés, párbeszéd 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Ismétlés, rendszerezés, rögzítés 

Órakeret 

4 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

7. Szabadidő, 

művelődés, 

szórakozás 

Lola Rennt: filmnézés németül, majd a film 

feldolgozása kérdések alapján 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

szempontsor 

 

12. évfolyam 

Heti tanóra 10 %-ának tartalma (12 óra) 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Számonkérés 

Órakeret 

6 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

9. Tudomány és 

technika 
Szóbeli kommunikációs készségek, verbális 

kifejező eszközök fejlesztése 
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10. Gazdaság és 

pénzügyek 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Szókincs, mondatszerkesztés, párbeszéd 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Ismétlés, rendszerezés, rögzítés 

Órakeret 

6 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Pályaválasztás (A 

munka világa) 
Állásinterjúk eljátszása, videofelvétel készítése, 

kielemzése 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

szempontsor 

 

 

Történelem 9-12. 

Választott kerettanterv: 

Kerettanterv a felnőttoktatás 9-12. évfolyama számára (12. MELLÉKLET) 

A helyi tanterv óraszámai évfolyamonként 

Évfolyam Heti óraszám Éves óraszám 
Kötött 

tartalom 

Szabadon 

felhasználható 

9. 1 óra 36 óra 32 óra 4 óra 

10. 1 óra 36 óra 32 óra 4 óra 

11. 1 óra 36 óra 32 óra 4 óra 

12. 2 óra 62 óra 56 óra 6 óra 

Óraszámok bontása évfolyamonként, témakörönként 9-10. 

Témakör 
Összes 

kötelező 

Összes 

szabad 

9. 

évfolyam 

kötelező 

9. 

évfolyam 

szabad 

10. 

évfolyam 

kötelező 

10. 

évfolyam 

szabad 

1. Az őskor és az 

ókori Kelet 
4  4    

2. Az ókori Hellász 5  5    

3. Az ókori Róma 6  6    

4. A középkor 9  9    

5. A magyarság 

története a 

kezdetektől 1490-ig 

8  8    

6. A világ és 

Európa a kora 

újkorban 

6    6  

7. Magyarország a 

kora újkorban 
7    7  

8. Felvilágosodás, 

forradalmak és a 

polgárosodás kora 

7    7  
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9. Az újjáépítés 

kora 

Magyarországon 

5    5  

10. Reformkor, 

forradalom és 

szabadságharc 

Magyarországon 

7    7  

Számonkérés  4  2  2 

Ismétlés, 

rendszerezés 
 4  2  2 

Összesen: 64 óra 8 óra 32 óra 4 óra 32 óra 4 óra 

 

 

Óraszámok bontása évfolyamonként, témakörönként 11-12. 

Témakör 
Összes 

kötelező 

Összes 

szabad 

11. 

évfolyam 

kötelező 

11. 

évfolyam 

szabad 

12. 

évfolyam 

kötelező 

12. 

évfolyam 

szabad 

1. A nemzetállamok 

és a birodalmi 

politika kora 

5  5    

2. A kiegyezéshez 

vezető út és a 

dualizmus kora 

Magyarországon 

6  6    

3. Az első 

világháború és 

következményei 

5  5    

4. Európa és a világ 

a két világháború 

között 

6  6    

5. Magyarország a 

két világháború 

között 

5  5    

6. A második 

világháború 
5  5    

7. Hidegháborús 

konfliktusok és a 

kétpólusú világ 

kiépülése 

6    6  

8. Magyarország 

1945–1956 között 
7    7  

9. A két 

világrendszer 

versengése, a 

szovjet tömb 

felbomlása 

6    6  
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10. A Kádár-

korszak 
7    7  

11. Az egységesülő 

Európa, a 

globalizáció 

kiteljesedése 

6    6  

12. A demokratikus 

viszonyok 

megteremtése és 

kiépítése 

Magyarországon 

4    4  

13. Társadalmi 

ismeretek 
2    2  

14. Állampolgári 

ismeretek 
2    2  

15. Pénzügyi és 

gazdasági kultúra 
2    2  

16. Munkavállalás 2    2  

Számonkérés  4  2  2 

Ismétlés, 

rendszerezés 
12 6  2 12 4 

Összesen: 88 óra 10 óra 32 óra 4 óra 56 óra 6 óra 

 

9. évfolyam 

Heti tanóra 10 %-ának tartalma (4 óra) 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Számonkérés 

Órakeret 

2 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

1. Az őskor és az 

ókori Kelet 

2. Az ókori 

Hellász 

3. Az ókori Róma 

Írásbeli dolgozat (1 óra)  

4. A középkor 

5. A magyarság 

története a 

kezdetektől 1490-

ig 

Írásbeli dolgozat (1 óra)  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Ismétlés, rendszerezés, rögzítés 

Órakeret 

2 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va



 435 

 
Térkép és forráselemzés - gyakorlás (2 óra)  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 

 10. évfolyam 

Heti tanóra 10 %-ának tartalma (4 óra) 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Számonkérés 

Órakeret 

2 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

6. A világ és 

Európa a kora 

újkorban 

7. Magyarország a 

kora újkorban 

Számonkérés (1 óra)  

8. Felvilágosodás, 

forradalmak és a 

polgárosodás kora 

9. Az újjáépítés 

kora 

Magyarországon 

10. Reformkor, 

forradalom és 

szabadságharc 

Magyarországon 

Számonkérés (1 óra)  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Ismétlés, rendszerezés, rögzítés 

Órakeret 

2 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

 
Térkép és forráselemzés - gyakorlás (2 óra)  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 

11. évfolyam 

Heti tanóra 10 %-ának tartalma (4 óra) 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Számonkérés 

Órakeret 

2 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

1. A 

nemzetállamok és 

a birodalmi 

politika kora 

Számonkérés (1 óra)  
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2. A kiegyezéshez 

vezető út és a 

dualizmus kora 

Magyarországon 

3. Az első 

világháború és 

következményei 

4. Európa és a 

világ a két 

világháború 

között 

5. Magyarország a 

két világháború 

között 

6. A második 

világháború 

Számonkérés (1 óra)  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Ismétlés, rendszerezés, rögzítés 

Órakeret 

2 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

 
Térkép és forráselemzés - gyakorlás (2 óra)  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 

 

12. évfolyam 

Heti tanóra 10 %-ának tartalma (6 óra) 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Számonkérés 

Órakeret 

2 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

7. Hidegháborús 

konfliktusok és a 

kétpólusú világ 

kiépülése 

8. Magyarország 

1945–1956 között 

9. A két 

világrendszer 

versengése, a 

szovjet tömb 

felbomlása 

10. A Kádár-

korszak 

Számonkérés (1 óra)  
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11. Az egységesülő 

Európa, a 

globalizáció 

kiteljesedése 

12. A 

demokratikus 

viszonyok 

megteremtése és 

kiépítése 

Magyarországon 

13-16. Társadalmi, 

állampolgári, 

pénzügyi és 

gazdasági 

ismeretek, 

munkavállalás 

Számonkérés (1 óra)  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Ismétlés, rendszerezés, rögzítés 

Órakeret 

4 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

 
Térkép és forráselemzés - gyakorlás (4 óra)  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 

 

 

Fizika 9-12. 

Választott kerettanterv: 

Kerettanterv a felnőttoktatás 9-12. évfolyama számára (12. MELLÉKLET) 

A helyi tanterv óraszámai évfolyamonként 

Évfolyam Heti óraszám Éves óraszám 
Kötött 

tartalom 

Szabadon 

felhasználható 

9. 1 óra 36 óra 32 óra 4 óra 

10. 1 óra 36 óra 32 óra 4 óra 

11. 1 óra 36 óra 32 óra 4 óra 

12. 1 óra 31 óra 26 óra 5 óra 

Óraszámok bontása évfolyamonként, témakörönként 9-10. 

Témakör 
Összes 

kötelező 

Összes 

szabad 

9. 

évfolyam 

kötelező 

9. 

évfolyam 

szabad 

10. 

évfolyam 

kötelező 

10. 

évfolyam 

szabad 

1. A mozgás leírása 10  10    

2. A mozgás 

változásának oka 
10  10    
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3. Mechanikai 

munka, energia, 

teljesítmény. 

Egyszerű gépek a 

mindennapokban 

12  12    

4. Energia nélkül 

nem megy 
7    7  

5. Hidro- és 

aerodinamikai 

jelenségek, a 

repülés fizikája 

7    7  

6. Rezgések, 

hullámok 
6    6  

7 Szikrák és 

villámok. Az 

elektromos áram 

6    6  

8. Lakások, házak 

elektromos hálózata 
6    6  

Számonkérés  4  2  2 

Ismétlés, 

rendszerezés, 

rögzítés 

 4  2  2 

Összesen: 64 óra 8 óra 32 óra 4 óra 32 óra 4 óra 

Óraszámok bontása évfolyamonként, témakörönként 11-12. 

Témakör 
Összes 

kötelező 

Összes 

szabad 

11. 

évfolyam 

kötelező 

11. 

évfolyam 

szabad 

12. 

évfolyam 

kötelező 

12. 

évfolyam 

szabad 

1. A hang és a 

hangszerek világa 
6  6    

2. Vízkörnyezetünk 

fizikája 
168  8    

3. Kommunikáció, 

kommunikációs 

eszközök, 

képalkotás, 

képrögzítés a 21. 

században 

12  12    

4. A globális 

környezeti 

problémák fizikai 

vonatkozásai 

6  6    

5. A fény természete 

és a látás 
6    6  

6. Atomfizika a 

hétköznapokban 
8    8  

7. A Naprendszer 

fizikai viszonyai 
6    6  
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8. Csillagok, 

galaxisok 
6    6  

Számonkérés  4  2  2 

Ismétlés, 

rendszerezés, 

rögzítés 

 5  2  3 

Összesen: 58 óra 9 óra 32 óra 4 óra 26 óra 5 óra 

 

9. évfolyam 

Heti tanóra 10 %-ának tartalma (4 óra) 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Számonkérés 

Órakeret 

2 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

1. A mozgás 

leírása 

2. A mozgás 

változásának oka 

3. Mechanikai 

munka, energia, 

teljesítmény. 

Egyszerű gépek a 

mindennapokban 

Írásbeli dolgozatok  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Ismétlés, rendszerezés, rögzítés 

Órakeret 

2 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

1. A mozgás 

leírása 
Feladatok megoldása – egyenes vonalú 

egyenletes mozgás (2 óra) 

Matematika: 

lineáris 

függvény 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 

 

10. évfolyam 

Heti tanóra 10 %-ának tartalma (4 óra) 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Számonkérés 

Órakeret 

2 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

4. A globális 

környezeti 
Írásbeli dolgozatok  
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problémák fizikai 

vonatkozásai 

5. A fény 

természete és a 

látás 

6. Atomfizika a 

hétköznapokban 

7. A Naprendszer 

fizikai viszonyai 

8. Csillagok, 

galaxisok 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 

 

 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Ismétlés, rendszerezés, rögzítés 

Órakeret 

2 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

6. Rezgések, 

hullámok 
Összefoglalás, ismétlés (1 óra)  

8. Lakások, házak 

elektromos 

hálózata 

Összefoglalás, ismétlés (1 óra)  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 

 

11. évfolyam 

Heti tanóra 10 %-ának tartalma (4 óra) 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Számonkérés 

Órakeret 

2 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

1. A hang és a 

hangszerek világa 

2. 

Vízkörnyezetünk 

fizikája 

3. Kommunikáció, 

kommunikációs 

eszközök, 

képalkotás, 

Írásbeli dolgozatok  
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képrögzítés a 21. 

században 

4. A globális 

környezeti 

problémák fizikai 

vonatkozásai 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Ismétlés, rendszerezés, rögzítés 

Órakeret 

2 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

3. Kommunikáció, 

kommunikációs 

eszközök, 

képalkotás, 

képrögzítés a 21. 

században 

Összefoglalás, ismétlés (1 óra)  

4. A globális 

környezeti 

problémák fizikai 

vonatkozásai 

Összefoglalás, ismétlés (1 óra)  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 

 

12. évfolyam 

Heti tanóra 10 %-ának tartalma (5 óra) 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Számonkérés 

Órakeret 

2 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

5. A fény 

természete és a 

látás 

6. Atomfizika a 

hétköznapokban 

7. A Naprendszer 

fizikai viszonyai 

8. Csillagok, 

galaxisok 

Írásbeli dolgozatok  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 

 

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va



 442 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Ismétlés, rendszerezés, rögzítés 

Órakeret 

3 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

5. A fény 

természete és a 

látás 

Gyakori látáshibák. A szemüveg és a 

kontaktlencse jellemzői, a dioptria fogalma. – 

tanulói kutatómunka, kiselőadások (2 óra) 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 

 

 

Biológia 9-12. 

Választott kerettanterv: 

Kerettanterv a felnőttoktatás 9-12. évfolyama számára (12. MELLÉKLET) 

A helyi tanterv óraszámai évfolyamonként 

Évfolyam Heti óraszám Éves óraszám 
Kötött 

tartalom 

Szabadon 

felhasználható 

9. 1 óra 36 óra 32 óra 4 óra 

10. 1 óra 36 óra 32 óra 4 óra 

11. 1 óra 36 óra 32 óra 4 óra 

Óraszámok bontása évfolyamonként, témakörönként 9-11. 

Témakör 
9. 

évfolyam 

kötelező 

9. 

évfolyam 

szabad 

10. 

évfolyam 

kötelező 

10. 

évfolyam 

szabad 

11. 

évfolyam 

kötelező 

11. 

évfolyam 

szabad 

1. Mikrobiológia 3      

2. A növények és a 

gombák 
5      

3. Az állatok 5      

4. Kapcsolatok az 

élő és élettelen 

között 

7      

5. Az állatok 

viselkedése 
7      

6. Másfél millió 

lépés 

Magyarországon 

5      

7. A sejt felépítése 

és működése 
  5    

8. A táplálkozás   3    

9. A légzés   2    

10. Nedvkeringés 

és kiválasztás 
  4    

11. Mozgás és 

testalkat. A bőr 
  5    

12. Az 

immunrendszer 
  4    
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13 A hormonális 

szabályozás 
  4    

14. Az 

idegrendszer 
  5    

15. Nemzedékről 

nemzedékre – Az 

öröklődés 

törvényei 

    5  

16. Megfejthető 

üzenetek – 

Molekuláris 

genetika 

    5  

17. Szaporodás, 

szexualitás 
    5  

18. Szaporodás, 

szexualitás 
    5  

19. Az ember 

egyéni és társas 

viselkedése 

    5  

20. Gazdálkodás és 

fenntarthatóság 
    7  

Számonkérés       

Ismétlés, 

rendszerezés, 

rögzítés 

 4  4  4 

Összesen: 32 óra 4 óra 32 óra 4 óra 32 óra 4 óra 

 

9. évfolyam 

Heti tanóra 10 %-ának tartalma (4 óra) 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Ismétlés, rendszerezés, rögzítés 

Órakeret 

4 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Másfél millió lépés 

Magyarországon 
A Nagyerdő természetes élővilágának 

megismerése 

Földrajz 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 

 

10. évfolyam 

Heti tanóra 10 %-ának tartalma (4 óra) 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Ismétlés, rendszerezés, rögzítés 

Órakeret 

4 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 
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Táplálkozás 
Egészséges életmód  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 

 

11. évfolyam 

Heti tanóra 10 %-ának tartalma (4 óra) 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Ismétlés, rendszerezés, rögzítés 

Órakeret 

4 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Az ember egyéni 

és társas 

viselkedése  

Projektmunka  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 

 

 

Kémia 9-12. 

Választott kerettanterv: 

Kerettanterv a felnőttoktatás 9-12. évfolyama számára (12. MELLÉKLET) 

A helyi tanterv óraszámai évfolyamonként 

Évfolyam Heti óraszám Éves óraszám 
Kötött 

tartalom 

Szabadon 

felhasználható 

9. 1 óra 36 óra 32 óra 4 óra 

10. 1 óra 36 óra 32 óra 4 óra 

Óraszámok bontása évfolyamonként, témakörönként 9-10. 

Témakör 
Összes 

kötelező 

Összes 

szabad 

9. 

évfolyam 

kötelező 

9. 

évfolyam 

szabad 

10. 

évfolyam 

kötelező 

10. 

évfolyam 

szabad 

1. Az 

oxigéntartalmú 

szerves vegyületek 

16  16    

2. A 

nitrogéntartalmú 

szerves vegyületek 

16  16    

3. A kémia és az 

atomok világa 
8    8  

4. Kémiai kötések 

és kölcsönhatások 

halmazokban 

6    6  

5. Anyagi 

rendszerek 
6    6  

6. Kémiai reakciók 

és reakciótípusok 
6    6  

7. Elektrokémia 6    6  
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Számonkérés  4  2  2 

Ismétlés, 

rendszerezés 
 4  2  2 

Összesen: 64 óra 8 óra 32 óra 4 óra 32 óra 4 óra 

 

9. évfolyam 

Heti tanóra 10 %-ának tartalma (4 óra) 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Számonkérés 

Órakeret 

2 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

1. Az 

oxigéntartalmú 

szerves vegyületek 

Írásbeli dolgozat (1 óra)  

2. A 

nitrogéntartalmú 

szerves vegyületek 

Írásbeli dolgozat (1 óra)  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Ismétlés, rendszerezés, rögzítés 

Órakeret 

2 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

1. Az 

oxigéntartalmú 

szerves vegyületek 

Az alkoholok hétköznapi előfordulása, élettani 

hatása – csoportmunka (1 óra) 

A szénhidrátok hétköznapi előfordulása, 

jelentősége – csoportmunka (1 óra) 

Biológia: 

táplálkozás, 

emésztés 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

etil és metil alkohol, függőség, mérgező hatás, szénhidrát,  

 

10. évfolyam 

Heti tanóra 10 %-ának tartalma (4 óra) 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Számonkérés 

Órakeret 

2 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

 
Félévenként 1-1 dolgozat  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Ismétlés, rendszerezés, rögzítés 

Órakeret 

2 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

3. A kémia és az 

atomok világa 

A periódusos rendszer vizsgálata, használata (1 

óra) 

Anyagmennyiség - számítási feladatok – 

gyakorlás (1 óra) 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

periódusos rendszer, atom, atommag, elektron, proton, 

neutron, rendszám, moláris atomtömeg, ionos kötés, 

fémes kötés, kovalens kötés, másodrendű kötés 

 

 

Földrajz 9-12. 

Választott kerettanterv: 

Kerettanterv a felnőttoktatás 9-12. évfolyama számára (12. MELLÉKLET) 

A helyi tanterv óraszámai évfolyamonként 

Évfolyam Heti óraszám Éves óraszám 
Kötött 

tartalom 

Szabadon 

felhasználható 

9. 1 óra 36 óra 34 óra 2 óra 

10. 1 óra 36 óra 34 óra 2 óra 

Óraszámok bontása évfolyamonként, témakörönként 9-10. 

Témakör 
Összes 

kötelező 

Összes 

szabad 

9. 

évfolyam 

kötelező 

9. 

évfolyam 

szabad 

10. 

évfolyam 

kötelező 

10. 

évfolyam 

szabad 

1. Természetföldrajz 32  32    

2. Társadalom- és 

gazdaságföldrajz 
16    16  

3. Európa és 

Magyarország. A 

kontinensek 

társadalomföldrajza 

16    16  

Számonkérés 4  2  2  

Ismétlés, 

rendszerezés, 

rögzítés 

 4  2  2 

Összesen: 68 óra 4 óra 34 óra 2 óra 34 óra 2 óra 

9. évfolyam 

Heti tanóra 10 %-ának tartalma (2 óra) 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Ismétlés, rendszerezés, rögzítés 

Órakeret 

2 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

1. 

Természetföldrajz 
Tájékozódás a térképen – gyakorlás (2 óra)  
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 

10. évfolyam 

Heti tanóra 10 %-ának tartalma (2 óra) 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Ismétlés, rendszerezés, rögzítés 

Órakeret 

2 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

2. Társadalom- és 

gazdaságföldrajz 
A fejezet áttekintése, ismétlés, összefoglalás (1 

óra) 

 

3. Európa és 

Magyarország. A 

kontinensek 

társadalomföld-

rajza 

A fejezet áttekintése, ismétlés, összefoglalás (1 

óra) 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 

 

Informatika 9-12. 

Választott kerettanterv: 

Kerettanterv a felnőttoktatás 9-12. évfolyama számára (12. MELLÉKLET) 

A helyi tanterv óraszámai évfolyamonként 

Évfolyam Heti óraszám Éves óraszám 
Kötött 

tartalom 

Szabadon 

felhasználható 

9. 0+1=1 óra 0+36=36 óra 0 óra 0+36=36 óra 

10. 0+1=1 óra 0+36=36 óra 0 óra 0+36=36 óra 

11. 1+1=2 óra 36+36=72 óra 34 óra 2+36=38 óra 

12. 1+2=3 óra 31+62=93 óra 30 óra 1+62=63 óra 

Óraszámok bontása évfolyamonként, témakörönként 9-10. 

Témakör 
Összes 

kötelező 

Összes 

szabad 

9. 

évfolyam 

kötelező 

9. 

évfolyam 

szabad 

10. 

évfolyam 

kötelező 

10. 

évfolyam 

szabad 

1. Az informatikai 

eszközök használata 
 0+10  0+10  0+0 

2. Alkalmazói 

ismeretek 
 0+46  0+20  0+26 

3. 

Problémamegoldás 

informatikai 

eszközökkel és 

módszerekkel 

 0+0  0+0  0+0 

4. 

Infokommunikáció 
 0+0  0+0  0+0 
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5. Az információs 

társadalom 
 0+4  0+0  0+4 

6. Könyvtári 

informatika 
 0+0  0+0  0+0 

Számonkérés  0+8  0+4  0+4 

Ismétlés, 

rendszerezés, 

rögzítés 

 0+4  0+2  0+2 

Kötelező összesen: 0 óra 
0+72 

óra 
0 óra 0+36 óra 0 óra 0+36 óra 

Óraszámok bontása évfolyamonként, témakörönként 11-12. 

Témakör 
Összes 

kötelező 

Összes 

szabad 

11. 

évfolyam 

kötelező 

11. 

évfolyam 

szabad 

12. 

évfolyam 

kötelező 

12. 

évfolyam 

szabad 

1. Az informatikai 

eszközök használata 
12 0+28  0+26 12 0+2 

2. Alkalmazói 

ismeretek 
14 0+52 9 0+0 5 0+52 

3. 

Problémamegoldás 

informatikai 

eszközökkel és 

módszerekkel 

10 0+2 10 0+2  0+0 

4. 

Infokommunikáció 
14 0+6 14 0+4  0+2 

5. Az információs 

társadalom 
7 0+0  0+0 7 0+0 

6. Könyvtári 

informatika 
5 0+2  0+0 5 0+2 

Számonkérés 2 0+8 1 0+4 1 0+4 

Ismétlés, 

rendszerezés, 

rögzítés 

 3+0  2+0  1+0 

Kötelező összesen: 64 óra 
3+98 

óra 
34 óra 2+36 óra 30 óra 1+62 óra 

 

9. évfolyam 

Szabadon tervezhető órakeret tartalma (36 óra) 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
1. Az informatikai eszközök használata 

Órakeret 

10 óra 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Számítógépes terem rendje, munka-, tűz- és balesetvédelem  

Adattárolás a számítógépen Matematika: 
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Az információelmélet alapfogalmai, az információtárolás 

mértékegységei és átváltások 

Számrendszerek (bináris, decimális, hexadecimális), konvertálás 

számrendszerek között, egyszerű számítások nem tízes alapú 

számrendszerben 

Analóg és digitális jelek, digitalizálás 

Számábrázolás a számítógépen (fixpontos és lebegőpontos) 

Karakterábrázolás 

Kép, hang, mozgókép digitalizálása 

számrendszerek, 

egyszerű műveletek 

nem tízes alapú 

számrendszerben 

 

Fizika, kémia: analóg 

mérőműszerek 

használata, az 

eredmények vizsgálata 

A számítástechnika története 

A számítástechnika fejlődésének története, számítógép generációk, 

híres magyarok az informatikában 

Történelem: híres 

magyarok híres 

találmányai, magyarok 

a technika fejlődésében 

A számítógép felépítése, részei 

A hardver fogalma 

Neumann–elvek, a Neumann-elvű számítógépek felépítése 

Alaplap, CPU, memória 

Perifériák és csoportosításuk – input, output, input-output 

 

Operációs rendszerek 

Szoftver fogalma és csoportosításuk 

Operációs rendszerek szolgáltatásai, a grafikus felhasználói felület 

készség szintű használata, felhasználói szintű beállítása 

Fájl és mappakezelés 

Segédprogramok használata (pl.: tömörítés, vírusirtás, 

lemezkarbantartás) 

Keresés a számítógépen (név és tartalom szerint), helyettesítő 

karakterek használata 

A tanultak készség szintű alkalmazása a gyakorlatban 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

adat, információ, bit, számrendszer, analóg jel, digitális jel, digitalizálás, 

előjelbit, egyes és kettes komplemens, ASCII kód, kódlap, hardver, 

mikroprocesszor, memória, periféria, szoftver, operációs rendszer, GUI, 

fájl, program, kiterjesztés, mappa, tömörítés, vírus 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
2. Alkalmazói ismeretek 

Órakeret 

20 óra 

 
2.1. Írott és audiovizuális dokumentumok elektronikus 

létrehozása 
 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Digitális szövegalkotás, szövegszerkesztés 

Szövegszerkesztési alapelvek 

Szövegszerkesztő alkalmazások csoportosítása, jellemzése, 

felépítése 

Formázási lehetőségek (karakter, bekezdés, szegély, mintázat, 

felsorolás, számozás, hasáb, oldalbeállítások, objektumok 

beszúrása, formázása) ismerete, készség szintű alkalmazása 

A tabulátorok és táblázatok használata, ugyanazon feladat 

megoldása tabulátorral és táblázattal 

A keresés és csere, helyesírás ellenőrzés és automatikus elválasztás 

funkciók használata 

Magyar nyelv és 

irodalom: önéletrajz, 

hivatalos levél 

készítése, esztétikus 

házi dolgozat készítése 

számítógéppel Fen
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Nagy terjedelmű dokumentumok készítése – élőfej, élőláb, 

oldalszám, tartalomjegyzék 

Körlevél készítése 

Esztétikus szöveges dokumentumok készítésének igénye, a 

megfelelő formázási lehetőségek felismerése és készség szintű 

alkalmazása 

Bemutató készítés 

Prezentációkészítés menete, dia beállításai 

Dia elrendezése, szövegdoboz, helyőrző, nézetek, mintadia 

használata, dia beállításai 

Kép, táblázat, diagram, rajz objektum beszúrása, formázása 

Külső és belső hivatkozások, akciógombok 

Komplex, interaktív bemutatók készítése, a tanultak készség szintű 

alkalmazása a gyakorlatban 

Biológia, kémia, fizika, 

történelem: bemutató 

készítése tantárgyi 

témájú kiselőadásokhoz 

Weblapkészítés 

Weblapkészítés lépései, weboldal formázási lehetőségei és 

tulajdonságai 

Szövegformázási lehetőségek 

Képek, táblázatok beszúrása, formázása 

Külső és belső hivatkozások használata 

Ismerkedés a HTML nyelvvel 

A tanultak készség szintű alkalmazása a gyakorlatban 

 

Multimédia 

Multimédiás eszközök használata 

Multimédiás dokumentumok készítése, a megfelelő program 

helyes kiválasztása 

Ének zene, rajz és 

vizuális kultúra: kreatív 

feladat – zenélő 

képeslap megtervezése, 

elkészítése 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

karakter, bekezdés, tabulátor, körlevél, dia, mintadia, akciógomb, 

hivatkozás, HTML 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Ismétlés, rendszerezés, rögzítés 

Órakeret 

2 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

 
Tanév végi rendszerező összefoglalás  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Számonkérés 

Órakeret 

4 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

1. Az informatikai 

eszközök 

használata 

 

Adattárolás a számítógépen, a számítógép felépítése 

(1 óra) 

Operációs rendszerek elmélet és gyakorlat (1 óra) 
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2. Alkalmazói 

ismeretek 
Szövegszerkesztés (1 óra) 

Prezentációkészítés és weblapszerkesztés (1 óra) 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 

 

10. évfolyam 

Szabadon tervezhető órakeret tartalma (36 óra) 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
2. Alkalmazói ismeretek 

Órakeret 

26 óra 

 
2.1. Írott és audiovizuális dokumentumok elektronikus 

létrehozása 
 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Képszerkesztés 

Pixel- és vektorgrafika 

Képformátumok 

Kép újraméretezése, a kép, vagy egy részének kijelölése 

Képszerkesztő alkalmazás eszközei (kijelölés, ecset, radír, nagyító) 

Vágás, forgatás, tükrözés, nyújtás 

Színkezelés, paletta, színmélység, átlátszóság, világosság és 

gamma, fényerő, kontraszt 

Rétegek használata 

Hexadecimális és decimális színkódok 

Művészi hatások alkalmazása 

A tanultak készség szintű alkalmazása a gyakorlatban 

Rajz és vizuális 

kultúra: plakát 

készítése digitális 

eszközökkel 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

színkód, domborítás, elmosás, torzítás, megvilágítás, becsillanás 

 
2.2. Adatkezelés, adatfeldolgozás, 

információmegjelenítés 
 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Táblázatkezelés 

Táblázatkezelő program felépítése, működése 

Cellaformázási lehetőségek, feltételes formázás 

Cellahivatkozások - relatív és abszolút 

Képletek 

Más tantárgyak számítási feladatainak megoldása 

táblázatkezelővel 

A táblázatkezelő beépített függvényeinek praktikus használata 

(matematikai, statisztikai, kereső, dátum és szövegkezelő 

függvények) 

Függvények egymásba ágyazása 

Adatok szemléletes megjelenítése diagramok segítségével 

Matematikai függvények ábrázolása táblázatkezelőben 

A tanultak készség szintű alkalmazása a gyakorlatban 

A táblázatkezelők kínálta lehetőségek praktikus, helyes, igényes 

használata 

Fizika, kémia: 

számítási feladatok 

megoldása 

táblázatkezelővel, az 

eredmények 

kiértékelése, 

statisztikák készítése 

 

Matematika: 

függvényábrázolás 

táblázatkezelővel 

Adatbázis-kezelés 

Adatbázis-kezelés alapfogalmai – adat, adatbázis, adatbázis-kezelő 

A relációs adatmodell – táblák, kapcsolatok, kulcsok 

Földrajz: tantárgyi 

tartalmú adatbázisok 

használata, szemléletes 
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Adattípusok 

Lekérdezések fajtái 

Egyszerű és összetett lekérdezések 

Táblák közötti lekérdezések 

Adatbevitel és adatok kinyerése – űrlapok és jelentések készítése 

A tanultak készség szintű alkalmazása a gyakorlatban 

kimutatások 

(jelentések) készítése 

Térinformatika 

A térinformatika fejlődése 

A háromdimenziós alakzatok levetítése két dimenzióra 

Matematika: térelemek 

modellezése 

számítógépen 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

pixel, pixelgrafika, vektorgrafika, színkód, vágás, forgatás, tükrözés, 

nyújtás, paletta, színmélység, rétegek, cella, cellatartomány, relatív és 

abszolút cellahivatkozás, függvény argumentuma, diagram, adat, 

adatbázis, adatbázis-kezelő, reláció, adattábla, lekérdezés, űrlap, jelentés, 

projekció 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 5. Az információs társadalom 
Órakeret 

4 óra 

 5.1. Az információkezelés jogi és etikai vonatkozásai  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Információs társadalom 

A modern információs társadalom jellemzői 

Informatikai kultúra 

Informatika és etika, netikett, publikálási szabályok 

Szerzői jog, szoftverek csoportosítása felhasználói jog szerint 

Adatvédelem, informatikai biztonság 

Az információforrások hitelességének vizsgálata 

Számítógépes információs rendszerek 

Közhasznú információs források 

Az információs társadalom személyiségre és az egészségre 

gyakorolt hatása 

Etika: társadalmi 

változások, értékrend 

váltás, szellemi értékek 

A szellemi érték védelme 

A szoftver, mint szellemi érték 

A licence szerződés tartalma, jelentősége 

Informatikai eszközök etikus használata 

 

 5.2. Az e-szolgáltatások szerepe és használata  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

E-szolgáltatások 

Az elektronikus szolgáltatások 

Az e-szolgáltatások fogyasztói viselkedést befolyásoló veszélyei 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

netikett, közhasznú adatbázis, szoftver, szellemi érték, licence, 

szabadszoftver, kereskedelmi szoftver, próbaverzió 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Ismétlés, rendszerezés, rögzítés 

Órakeret 

2 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

 
Tanév végi rendszerező összefoglalás  
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Számonkérés 

Órakeret 

4 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

2. Alkalmazói 

ismeretek 

 

 

 

5. Az információs 

társadalom 

Képszerkesztés (1 óra) 

Táblázatkezelés (1 óra) 

Adatbázis kezelés (1 óra) 

 

Információs társadalom (1 óra) 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 

 

11. évfolyam 

Heti tanóra 10 %-ának tartalma (2 óra) 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Ismétlés, rendszerezés, rögzítés 

Órakeret 

2 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

 
Tanév végi rendszerező összefoglalás  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 

 

Szabadon tervezhető órakeret tartalma (36 óra) 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
1. Az informatikai eszközök használata 

Órakeret 

26 óra 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Számítógépes terem rendje, munka-, tűz- és balesetvédelem  

A számítógép felépítése – hardver ismeretek 

A számítógép részei (alaplap, tápegység, csatlakozók és kábelek, 

háttértárak, perifériák), ezek elnevezése, fajtái, jellemzése, 

felismerése 

A számítógép összeszerelése 

A PC összetevők és perifériák fejlesztése és beállítása 

A biztonságos labor- és szerszámhasználat, biztonságos 

eszközhasználat 

Megelőző karbantartás és hibaelhárítás 

Fizika, kémia: a 

számítógép 

alkatrészekben 

előforduló anyagok és 

tulajdonságaik, az 

alkatrészek működési 

elve (vezetők és 

félvezetők, optikai 

kábel, stb.) 

Operációs rendszerek 

Az operációs rendszerek feladatai 

Operációs rendszerek bemutatása és összehasonlítása: 

szolgáltatásaik, korlátaik, kompatibilitás 
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Az egyén igényeinek leginkább megfelelő operációs rendszer 

kiválasztása 

Az operációs rendszer telepítése, beállítása és finomhangolása 

Az operációs rendszer újabb verzióra 

A grafikus felület használata (GUI) 

Az operációs rendszerek megelőző karbantartási feladatainak 

meghatározása és elvégzése, az operációs rendszerek 

hibaelhárítása 

Laptopok és más adathordozó eszközök 

Laptopok és más hordozható eszközök bemutatása 

A laptopok összetevőinek felismerése és jellemezése 

Az asztali számítógépek és a laptopok összetevőinek 

összehasonlítása 

Laptopok konfigurálása 

A különféle mobiltelefon szabványok összehasonlítása 

Vezeték nélküli megoldások a laptopokhoz és más hordozható 

eszközökhöz 

Laptopok és más hordozható eszközök javítása 

Laptopok összetevőinek kiválasztása 

A laptopoknál és más hordozható eszközöknél alkalmazható 

megelőző karbantartás és hibaelhárítás 

 

Nyomtatók és lapolvasók 

A jelenleg elérhető nyomtatótípusok bemutatása, a nyomtatók 

telepítési és beállítási folyamatai 

A jelenleg elérhető lapolvasó-típusok bemutatása, a lapolvasók 

telepítési és beállítási folyamata 

Nyomtató/lapolvasó helyi telepítése és beállítása 

Nyomtató és lapolvasó megosztása a hálózaton 

Nyomtatók és lapolvasók bővítése és beállítása 

Nyomtatóknál és lapolvasóknál alkalmazható általános megelőző 

karbantartás és hibaelhárítás 

 

Számítógépes hálózatok 

Hálózati alapelvek, a számítógép-hálózatok típusai, hálózati 

alapfogalmak és technológiák 

A hálózat fizikai összetevői 

LAN topológiák és architektúrák, Ethernet szabványok 

Az OSI referenciamodell és a TCP/IP modell bemutatása 

A hálózati kártya és a modem üzembe helyezése 

Egyéb hálózati kapcsolódási technológiák elnevezései, funkciói és 

jellemzői 

Egyéni igényeknek megfelelő hálózat tervezése, az ehhez 

szükséges megfelelő hálózati eszközök kiválasztása, a hálózat 

megvalósítása 

Már meglévő hálózat fejlesztése 

Egyszerű levelező kiszolgáló telepítése, konfigurációja és kezelése 

Általános megelőző karbantartás és hibaelhárítás hálózatokban 

 

Biztonság 

A biztonság fontossága 

Biztonsági veszélyforrások leírása, biztonsági eljárások 

azonosítása 
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Biztonsági megoldások ismerete, a szükséges összetevők 

kiválasztása 

Biztonsági kockázatok csökkentése 

Általános megelőző karbantartási technikák a biztonság érdekében 

Biztonsági veszélyek elhárítása 

Kommunikációs képességek 

A kommunikáció és a hibaelhárítás közötti összefüggés 

A jó kommunikációs képességek és a professzionális magatartás 

A számítógéppel történő munkavégzés etikai és jogi aspektusai 

Magyar nyelv és 

irodalom: a 

kommunikáció 

általános modellje, a 

társas kommunikáció 

szabályai 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

PC, alaplap, tápegység, mikroprocesszor, háttértár, periféria, laptop, 

operációs rendszer, GUI, számítógépes hálózat, LAN, Ethernet, TCP/IP, 

protokoll, biztonság, kockázat, megelőző karbantartás, hibaelhárítás, 

levelező kiszolgáló 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

3. Problémamegoldás informatikai eszközökkel és 

módszerekkel 

Órakeret 

2 óra 

 3.2. Algoritmizálás és adatmodellezés  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Algoritmizálás eszközei 

Változók, konstansok, egyszerű és összetett adattípusok 

Vezérlő szerkezetek: elágazás, ciklus 

Nevezetes algoritmusok: keresés, csere, rendezés, minimum, 

maximum kiválasztás 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

konstans, változó, elágazás, ciklus 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 4. Infokommunikáció 
Órakeret 

4 óra 

 4.1. Információkeresés, információközlési rendszerek  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Keresés az interneten 

Kulcsszavas és tematikus keresők használata a gyakorlatban 

 

 4.2. Az információs technológián alapuló 

kommunikációs formák 
 

Elektronikus levelezés (e-mail) 

Levelező rendszerek működése, beállítása, levelező rendszer 

magabiztos használata a gyakorlatban 

 

 4.3. Médiainformatika  

Internetes média 

Hírportálok, médiatárak használata a gyakorlatban 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

kulcsszó, tematikus keresés, ÉS, VAGY, TAGADÁS, keresőmotor, e-

mail, tárgy, csatolmány, címtár, e-book 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Számonkérés 

Órakeret 

4óra 
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Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

1. Az informatikai 

eszközök 

használata 

 

 

4. 

Infokommunikáció 

Hardveres ismeretek (1 óra) 

Operációs rendszerek (1óra) 

Hálózatok (1 óra) 

 

Infokommunikáció (1 óra) 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 

 

12. évfolyam 

Heti tanóra 10 %-ának tartalma (1 óra) 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Ismétlés, rendszerezés, rögzítés 

Órakeret 

1 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

 
Tanév végi rendszerező összefoglalás  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 

 

Szabadon tervezhető órakeret tartalma (62 óra) 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
1. Az informatikai eszközök használata 

Órakeret 

2 óra 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A szóbeli érettségi témakörök áttekintése az informatikai eszközök 

használata c. témában 

Adattárolás a számítógépen 

Ergonómia 

Hardveres és szoftveres ismeretek 

Operációs rendszerek 

Hálózati ismeretek 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

adat, információ, bit, számrendszer, analóg jel, digitális jel, digitalizálás, 

előjelbit, egyes és kettes komplemens, ASCII kód, kódlap, operációs 

rendszer, GUI, fájl, program, kiterjesztés, mappa, tömörítés, vírus, 

hardver, periféria, adatvédelem, adatbiztonság, PC, alaplap, tápegység, 

mikroprocesszor, háttértár, periféria, laptop, számítógépes hálózat, LAN, 

Ethernet, TCP/IP, protokoll, biztonság, kockázat, megelőző karbantartás, 

hibaelhárítás, levelező kiszolgáló 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
2. Alkalmazói ismeretek 

Órakeret 

52 óra 

 
2.1. Írott és audiovizuális dokumentumok elektronikus 

létrehozása 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Gyakorlati (közép és emelt szintű) érettségi feladatok megoldása az 

alkalmazói ismeretek c. fejezet tananyagából 

Szövegszerkesztés 

Prezentációkészítés és grafika 

Weblapszerkesztés 

 

 
2.2. Adatkezelés, adatfeldolgozás, 

információmegjelenítés 
 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Gyakorlati (közép és emelt szintű) érettségi feladatok megoldása az 

alkalmazói ismeretek c. fejezet tananyagából 

Táblázatkezelés 

Adatbázis-kezelés 

 

Adatbázis-kezelés elmélet 

Adatbázis-kezelés elméleti áttekintés 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

karakter, bekezdés, tabulátor, körlevél, dia, mintadia, akciógomb, 

hivatkozás, HTML, adatbázis, relációs adatbázis, adat, adattábla, rekord, 

mező, kapcsolat, kulcs, redundancia 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
4. Infokommunikáció 

Órakeret 

2 óra 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Érettségi szóbeli témakörök áttekintése 

Az internet szolgáltatásai: e-mail, www működése, FTP, e-

szolgáltatások 

Távoli online adatbázisok használata az interneten 

Internetes média 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Word Wide Web, távoli online adatbázis, média, e-mail, kulcsszavas 

kereső, tematikus kereső 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
6. Könyvtári informatika 

Órakeret 

2 óra 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Érettségi szóbeli témakörök áttekintése 

Könyvtárak története, típusai 

Elektronikus könyvtárak 

MEK (Magyar Elektronikus Könyvtár) ismerete 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

könyvtár, elektronikus könyvtár 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Számonkérés 

Órakeret 

4 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

1., 4., 6. fejezet 

 

2. Alkalmazói 

ismeretek 

Elméleti számonkérés (1 óra)  
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Gyakorlati számonkérés (Szövegszerkesztés, 

prezentáció-és weblapkészítés, táblázatkezelés, 

adatbázis-kezelés) (4 óra) 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 

 

 

Etika 9-12. 

Választott kerettanterv: 

Kerettanterv a felnőttoktatás 9-12. évfolyama számára (12. MELLÉKLET) 

A helyi tanterv óraszámai évfolyamonként 

Évfolyam Heti óraszám Éves óraszám 
Kötött 

tartalom 

Szabadon 

felhasználható 

11. 0,5 óra 18 óra 17 óra 1 óra 

Óraszámok bontása évfolyamonként, témakörönként 11. 

Témakör 
11. 

évfolyam 

kötelező 

11. 

évfolyam 

szabad 

1. Alapvető etika 5  

2. Egyén és közösség 6  

3. Korunk kihívásai 6  

Számonkérés   

Ismétlés, 

rendszerezés 
 1 

Összesen: 17 óra 1 óra 

11. évfolyam 

Heti tanóra 10 %-ának tartalma (1 óra) 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Számonkérés 

Órakeret 

1 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Tanév végi 

rendszerező 

összefoglalás 

  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 

 

 

Művészetek 9-12. 

Választott kerettanterv: 

Kerettanterv a felnőttoktatás 9-12. évfolyama számára (12. MELLÉKLET) 

A helyi tanterv óraszámai évfolyamonként 

Évfolyam Heti óraszám Éves óraszám 
Kötött 

tartalom 

Szabadon 

felhasználható 

11. 0,5 óra 18 óra 15 óra 3 óra 
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12. 1 óra 31 óra 25 óra 6 óra 

Óraszámok bontása évfolyamonként, témakörönként 11-12. 

Témakör 
Összes 

kötelező 

Összes 

szabad 

11. 

évfolyam 

kötelező 

11. 

évfolyam 

szabad 

12. 

évfolyam 

kötelező 

12. 

évfolyam 

szabad 

1. Csoportos 

feldolgozás 
5  2  3  

2. A művészet 

értelmezése 
2  2    

3. Gyakori témák a 

művészetben: 

mitológiai, bibliai 

adaptációk, 

csendélet, tájkép, 

portré 

2  2    

4. Parafrázisok, 

„remake”, avagy 

újraértelmezett 

témák a 

művészetben 

1,5  1,5    

5. Társadalom és a 

művészet 

kapcsolata I. 

2  2    

6. Társadalom és a 

művészet 

kapcsolata II. 

2  2    

7. A tér és az ember 

viszonya, a 

mesterséges tér és 

funkciói 

2  2    

8. Rombolás és 

újrateremtés a 

művészetben: A 

rombolás 

2    2  

9. Rombolás és 

újrateremtés a 

művészetben: Az új 

teremtése 

3    3  

10. Új médiumok 

megjelenése a 

művészetben 

3    3  

11. A mozgás a 

művészetben 
3    3  

12. A kifejezés 

győzelme a valós 

látvány fölött; az 

expresszionista 

szemlélet általános 

előfordulása 

3    3  

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va



 460 

13. A művészeti 

formák 

összekapcsolódása, 

összművészeti 

kísérletek 

3    3  

14. Életterünk, 

tárgyak és „házak”, 

mesterséges 

környezetünk 

3    3  

Számonkérés 3,5  1,5  2  

Ismétlés, 

rendszerezés, 

rögzítés 

 9  3  6 

Összesen: 40 óra 9 óra 15 óra 3 óra 25 óra 6 óra 

 

11. évfolyam 

Heti tanóra 10 %-ának tartalma (3 óra) 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Ismétlés, rendszerezés, rögzítés 

Órakeret 

3 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

 

Kommunikációs és 

együttműködési 

képesség, 

lényegkiemelés és 

rendszerező 

képesség fejlesztése 

1. Csoportos feldolgozás 
Csoportmunka: 

Választott vagy megbeszélt művészettörténeti 

korszakok csoportos feldolgozása 

Klasszikus kultúrák megismerése, ismétlése 

Információ-, adat-, és forrásgyűjtés 

 

Magyar nyelv 

és irodalom, 

történelem: 

művészettörté

neti 

korszakok 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Kapcsolatteremtés, munkamegosztás 

 

12. évfolyam 

Heti tanóra 10 %-ának tartalma (6 óra) 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Ismétlés, rendszerezés, rögzítés 

Órakeret 

6 óra 

Ismeretek 
Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

 

Kommunikációs és 

együttműködési 

képesség, 

lényegkiemelés és 

rendszerező 

képesség 

fejlesztése 

1. Csoportos feldolgozás 
Csoportmunka: 

Választott vagy megbeszélt művészettörténeti 

korszakok csoportos feldolgozása 

Klasszikus kultúrák megismerése, ismétlése 

Információ-, adat-, és forrásgyűjtés 

 

Magyar nyelv és 

irodalom, 

történelem: 

művészettörténeti 

korszakok 
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Kapcsolatteremtés, munkamegosztás 

 

 

 

Osztályfőnöki 9-12. 

Választott kerettanterv: 

Kerettanterv a felnőttoktatás 9-12. évfolyama számára (12. MELLÉKLET) 

A helyi tanterv óraszámai évfolyamonként 

Évfolyam Heti óraszám Éves óraszám 
Kötött 

tartalom 

Szabadon 

felhasználható 

9. 1 óra 36 óra 36 óra 0 óra 

10. 1 óra 36 óra 36 óra 0 óra 

11. 1 óra 36 óra 36 óra 0 óra 

12. 1 óra 31 óra 31 óra 0 óra 
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2.2.5 Szakgimnázium (szakközépiskola régi) 

Középfokú nevelés- oktatás szakasza, szakközépiskola, 9-12. évfolyam, közismereti 

képzés (Kt. rendelet 6.melléklet) 

 

Óraterv – szakközépiskola 

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

Magyar nyelv és irodalom 4 4 4 4 

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

Matematika 3+1 3 3 3+1 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek 
2 2 3 3 

Hittan  +1  +1 1*+1 +1  

Biológia – egészségtan   2 2 1 

Fizika 2 2 1   

Kémia 2 1     

Földrajz 2 1     

Művészetek (Tánc és dráma)   1     

Informatika 1+1 +2 +2  +2  

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Szakmai tárgyak órakerete 6 7 8 11 

Szabadon tervezhető órakeret 4 4 4 4 

Rendelkezésre álló órakeret 35 36 35 35 

Megjegyzések: 

(*) Az etika tantárgyat a hittan tantárgyba integráltuk 
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Magyar nyelv és irodalom 9-10. 

Választott kerettanterv: 

Kerettanterv a szakközépiskolák 9-12. évfolyama számára (6. melléklet) 

Kerettantervi óraszámok témakörönként – magyar irodalom 

Tematikai egység Órakeret 

1. Világirodalom 58 óra 

2. Színház- és drámatörténet 28 óra 

3. Középkori nyelvemlékek 3 óra 

4. Portrék 51 óra 

5. Látásmódok 14 óra 

6. Életművek 12 óra 

Kötelező összesen: 166 óra 

 

Kerettantervi óraszámok témakörönként – magyar nyelv 

Tematikai egység Órakeret 

1. Kommunikáció, tömegkommunikáció 12 óra 

2. Nyelvi szintek, a nyelv grammatikai jellemzői 20 óra 

3. Szövegértés, szövegalkotás 13 óra 

4. Helyesírási ismeretek 12 óra 

5. A szöveg 22 óra 

6. Stilisztikai alapismeretek 10 óra 

7. Jelentéstan 8 óra 

Kötelező összesen: 97 óra 

 

A helyi tanterv óraszámai évfolyamonként 

Évfolyam Heti óraszám Éves óraszám 
Kötött 

tartalom 

Szabadon 

felhasználható 

9. 
4 óra (2 

irod.+2 nyelv) 

144 óra (72 

irod.+72 nyelv) 

130 óra (65 

irod.+65 

nyelv) 

7 irod.+7 

nyelv 

10. 
4 óra (3 

irod.+1 nyelv) 

144 óra (108 

irod.+36 nyelv) 

129 óra (97 

irod.+ 32 

nyelv) 

7 irod.+4 

nyelv 
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Óraszámok bontása évfolyamonként, témakörönként – magyar irodalom 

Témakör 
Összes 

kötelező 

Összes 

szabad 

9. 

évfolyam 

kötelező 

9. 

évfolyam 

szabad 

10. 

évfolyam 

kötelező 

10. 

évfolyam 

szabad 

103. Világirodalom – görög 

mitológia, antik görög epika 

és líra 

10 2 10 2   

104. Színház- és 

drámatörténet – az antik 

színház és dráma 

6  6    

105. Világirodalom – antik 

római irodalom 

4  4    

106. Világirodalom - Biblia 10 2 10 2   

107. Világirodalom – az 

európai irodalom a 4-15. 

században (középkor) 

6 1 6 1   

108. Világirodalom – az 

európai irodalom a 14-16. 

században (reneszánsz) 

5  5    

109. Színház- és 

drámatörténet – 

drámajátékos tevékenységgel 

4  4    

110. Középkori 

nyelvemlékek 

3  3    

111. Janus Pannonius 

portréja 

6  6    

112. Balassi Bálint portréja 8  8    

113. Világirodalom – késő 

reneszánsz, barokk, 

klasszicizmus (16-17. század) 

3 2 3 2   

114. Színház- és 

drámatörténet – az angol 

színház a 16-17. században és 

Shakespeare 

6    6  

115. Színház- és 

drámatörténet – a francia 

klasszicista színház (17. 

század) 

6 1   6 1 

116. Látásmód – Zrínyi 

Miklós: Szigeti veszedelem 

6    6  

117. Világirodalom – az 

európai irodalom a 18. 

században 

8    8  

118. Magyar irodalom a 18. 

században – portrék: 

Csokonai Vitéz Mihály, 

Berzsenyi Dániel 

20 2   20 2 
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119. Világirodalom – az 

európai irodalom a 19. 

század első felében 

12    12  

120. Színház- és 

drámatörténet – Katona 

József: Bánk bán 

6    6  

121. Magyar irodalom a 19. 

század első felében – portrék: 

Kölcsey Ferenc, Vörösmarty 

Mihály 

17 2   17 2 

122. Életmű – Petőfi Sándor 12 2   12 2 

123. Látásmód – Jókai Mór 8    8  

Összesen 166 14 65 7 101 7 
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9. évfolyam  - magyar irodalom 

Heti tanóra 10%-ának tartalma (7 óra) 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Világirodalom – görög mitológia, antik görög epika és 

líra 

Órakeret 

2 óra  

Ismeretek 
Fejlesztési követelmények 

Kapcsolódási 

pontok 

Homérosz: Iliász 
Az irodalom filmen: a Trója című 

film megtekintése 

Vizuális kultúra: az 

antik-görög művészet 

néhány alkotása; 

illusztrációk és 

irodalmi művek 

párhuzamai 

Földrajz: topológiai 

tájékozódás. 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: az ókori 

történelem. 

Mitológiai történetek és hősök 

különféle feldolgozásokban 

  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

antikvitás, mítosz, mitológia, eposz, eposzi konvenciók, kaland, utazás mint 

cselekményszervező elv 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Világirodalom - Biblia 

Órakeret 

2 óra  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Témazáró dolgozat Számonkérés  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Világirodalom – az európai irodalom a 4-15. században 

(középkor) 

Órakeret 

1 óra  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Témazáró dolgozat Számonkérés  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Világirodalom – késő reneszánsz, barokk, klasszicizmus 

(16-17. század) 

Órakeret 

2 óra  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Témazáró dolgozat Számonkérés  
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10. évfolyam – magyar irodalom 

Heti tanóra 10%-ának tartalma (7 óra) 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Színház- és drámatörténet – a francia klasszicista színház 

(17. század) 

Órakeret 

1 óra  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Különböző korszakok színháza és 

a színjátszás 

Színháztörténeti áttekintés a 

témakör végén; ismeretek 

rendszerezése 

Vizuális kultúra; 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: görög és 

római 

színházépítészet. 

Dráma és tánc: 

színházművészet, 

színháztörténet 

Vizuális kultúra; 

Ének-zene; 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret: 

illusztrációk, zenei és 

filmes feldolgozások 

Shakespeare-

művekből. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Színház, esztétikai minőség, tragikum, komikum, tragédia, komédia, 

dialógus, akció, dikció, alapszituáció, konfliktus, drámai szerkezet, kar, 

katarzis; felvonás, jelenet, díszlet, jelmez, szerzői utasítás, hármas egység, 

mértéktartás, helyzetkomikum, jellemkomikum, nyelvi komikum, 

jellemtípus, bizalmas, rezonőr. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Magyar irodalom a 18. században – portrék: Csokonai 

Vitéz Mihály, Berzsenyi Dániel 

Órakeret 

2 óra  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Esszé a két költő műveiből 
Számonkérés a témakör 

(Berzsenyi) végén 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Magyar irodalom a 19. század első felében – portrék: 

Kölcsey Ferenc, Vörösmarty Mihály 

Órakeret 

2 óra  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Esszé Számonkérés a témakörök végén  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Életmű – Petőfi Sándor 

Órakeret 

2 óra  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Esszé Számonkérés a témakör végén  
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Óraszámok bontása évfolyamonként, témakörönként – magyar nyelv 

Témakör 
Összes 

kötelező 

Összes 

szabad 

9. 

évfolyam 

kötelező 

9. 

évfolyam 

szabad 

10. 

évfolyam 

kötelező 

10. 

évfolyam 

szabad 

15. Kommunikáció, 

tömegkommunikáció 

12 óra 1 12 1   

16. Nyelvi szintek, 

a nyelv grammatikai 

jellemzői 

20 óra 3 20 3   

17. Szövegértés, 

szövegalkotás 

13 óra 1 13 1   

18. Helyesírási 

ismeretek 

12 óra 1 12 1   

19. A szöveg 22 óra 2   22 2 

20. Stilisztikai 

alapismeretek 

10 óra 2   10 2 

21. Jelentéstan 8 óra 1 8 1   

Összesen 97 óra 11 65 7 32 4 
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9. évfolyam – magyar nyelv 
Heti tanóra 10%-ának tartalma (7 óra) 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Kommunikáció, tömegkommunikáció 

Órakeret  

1 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Témazáró dolgozat Számonkérés a témakör végén  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Nyelvi szintek, a nyelv grammatikai jellemzői 

Órakeret  

1 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Hangtan, morfémák, szavak, 

szintagmák 

Rendszerezés, gyakorlás az 

altémák (hangtan, morfémák, 

szavak, szintagmák ) végén 

Idegen nyelvek: a 

tanult idegen nyelv 

hangtana, alaktani 

szerkezete, 

szóalkotási módjai, 

mondatszerkezete. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Hang, fonéma, hangtörvény, szóelem (morféma): szabad és kötött morféma, 

szótő, képző, jel, rag.  

Szófaj: alapszófaj, viszonyszó, mondatszó. 

Szószerkezet (szintagma): alárendelő, mellérendelő szintagma. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Nyelvi szintek, a nyelv grammatikai jellemzői 

Órakeret  

1 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Mondatrészek, mondatok 

Rendszerezés, gyakorlás az 

altémák (mondatrészek, 

mondatok) végén 

Idegen nyelvek: a 

tanult idegen nyelv 

hangtana, alaktani 

szerkezete, 

szóalkotási módjai, 

mondatszerkezete. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Mondatrész: alany, állítmány, tárgy, határozó, jelző. Vonzat. 

Mondat, a mondat szerkesztettsége, mondatfajta; egyszerű mondat, összetett 

mondat. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Nyelvi szintek, a nyelv grammatikai jellemzői 

Órakeret  

1 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Témazáró dolgozat Számonkérés a témakör végén  
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Szövegértés, szövegalkotás 

Órakeret  

1 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Különböző magánjellegű és 

hivatalos szövegek szerkezetének, 

jellemzőinek megismerése, 

hivatalos szövegek alkotásának 

képessége. 

A témakörben tanultak 

rendszerezése, ismétlése 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: különböző 

típusú források 

feldolgozása; 

esszéírás.  

Valamennyi tantárgy: 

vázlatírás, 

jegyzetelés. 

Informatika: 

információkezelés, 

forrásfelhasználás, 

hivatkozás, szöveges 

adatbázis, az 

internethasználat jogi, 

etikai kérdései. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Hivatalos levél, kérvény, önéletrajz, motivációs levél, meghatalmazás, 

elismervény. Esszé, értekezés, tanulmány. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Helyesírási ismeretek 

Órakeret  

1 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Témazáró dolgozat Számonkérés  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Jelentéstan 

Órakeret  

1 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Témazáró dolgozat Számonkérés a témakör végén  
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10. évfolyam – magyar nyelv 
Heti tanóra 10%-ának tartalma (4 óra) 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A szöveg 

Órakeret  

1 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

A szöveg fogalma, a szöveg 

szerkezete, szövegtípusok, 

szövegek összefüggése 

A tanultak rendszerezése, ismétlés 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: a 

forrásszövegek 

típusai. 

Idegen nyelvek: az 

idegen nyelvi 

szöveg/ek 

kultúrafüggő 

felépítése. 

Biológia-

egészségtan; Fizika; 

Kémia; Földrajz: a 

természettudományos 

ismeretterjesztő, 

illetve szakszövegek 

témahálózata, 

szókincse, felépítése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Szöveg, szövegösszefüggés, beszédhelyzet. 

Szövegmondat, bekezdés, tömb, szakasz. 

Szövegkohézió  

Szövegpragmatika 

Nyelvtani (szintaktikai) tényező (kötőszó, névmás, névelő, határozószó, 

előre- és visszautalás, deixis, egyeztetés) 

Szövegtípus 

Szövegműfaj 

Szövegfonetika 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A szöveg 

Órakeret  

1 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Témazáró dolgozat Számonkérés a témakör végén  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Stilisztikai alapismeretek 

Órakeret  

1 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Stílusárnyalatok, stílusrétegek, 

stílusgyakorlatok, 

szövegtranszformációk, 

stíluselemek, stíluseszközök 

szerepe; a metafora funkciója  

A tanultak rendszerezése, ismétlés 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: különböző 

forrásszövegek 
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stílusjellemzői. 

Idegen nyelvek: 

beszélt nyelvi 

stílusregiszterek. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

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). 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Stilisztikai alapismeretek 

Órakeret  

1 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Témazáró dolgozat Számonkérés a témakör végén  

 

Magyar nyelv és irodalom 11-12. 

Választott kerettanterv: 

Kerettanterv a szakközépiskolák 9-12. évfolyama számára (6. melléklet) 

Kerettantervi óraszámok témakörönként – magyar irodalom 

Tematikai egység Órakeret 

1. Világirodalom 26 óra 

2. Színház- és drámatörténet 20 óra 

3. Portrék 44 óra 

4. Látásmódok 29 óra 

5. Életművek 50 óra 

6. Magyar irodalom – a Nyugat és első nemzedéke 7 óra 

7. Regionális kultúra 2 óra 

8. Az irodalom határterületei 4 óra 

Kötelező összesen: 182 óra 

 

Kerettantervi óraszámok témakörönként – magyar nyelv 

Tematikai egység Órakeret 

1. Kommunikáció 4 óra 

2. Retorika 12 óra 

3. Szövegalkotás 7 óra 

4. Általános nyelvészeti ismeretek 4 óra 

5. Pragmatikai ismeretek 7 óra 

6. Nyelv és társadalom 9 óra 

7. Nyelvtörténet 8 óra 

8. Ismeretek a nyelvről 9 óra 

Kötelező összesen: 60 óra 
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A helyi tanterv óraszámai évfolyamonként 

Évfolyam Heti óraszám Éves óraszám 
Kötött 

tartalom 

Szabadon 

felhasználható 

11. 
4 óra (3 

irod.+1 nyelv) 
144 óra (108+36) 

129 óra 

(97+32) 
11+4 

12. 
4 óra (3 

irod.+1 nyelv) 
124 óra (93+31) 

112 óra 

(85+28) 
8+3 

 

Óraszámok bontása évfolyamonként, témakörönként – magyar irodalom 

Témakör 
Összes 

kötelező 

Összes 

szabad 

11. 

évfolyam 

kötelező 

11. 

évfolyam 

szabad 

12. 

évfolyam 

kötelező 

12. 

évfolyam 

szabad 

124. Életmű – Arany János 10 2 10 2   

125. Színház– és 

drámatörténet – Madách 

Imre: Az ember tragédiája 

6  6    

126. Világirodalom – az 

európai epika és líra a 

romantika után (19. sz. 

második fele) 

12  12    

127. Színház- és 

drámatörténet – az európai 

dráma és színház a 19. sz. 

második felében 

8  8    

128. Magyar irodalom a 19. 

század második felében – 

portré: Mikszáth Kálmán 

10 2 10 2   

129. Magyar irodalom – a 

Nyugat és első nemzedéke 

7  7    

130. Életmű – Ady Endre 10 2 10 2   

131. Portré – Móricz 

Zsigmond 

6  6    

132. Életmű – Kosztolányi 

Dezső 

10 4 10 4   

133. Látásmódok: Karinthy 

Frigyes, Krúdy Gyula 

8 1 8 1   

134. Életmű – Babits 

Mihály 

10  10    

135. Világirodalom – 

avantgárd irányzatok; a 

magyar avantgárd 

6 1   6 1 

136. Életmű – József Attila 10 2   10 2 

137. Világirodalom – epikai 

és lírai törekvések a 20. 

században és a kortárs 

irodalomban 

8    8  

138. Színház- és 

drámatörténet – a 20. 

6    6  
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századi és a kortárs 

drámairodalom néhány 

törekvése 

139. Portré – Radnóti 

Miklós 

4 2   4 2 

140. Portrék – Szabó 

Lőrinc, Márai Sándor, 

Pilinszky János, Weöres 

Sándor, Ottlik Géza 

15    15  

141. Látásmódok – Illyés 

Gyula, Németh László, 

Örkény István, Nagy László 

12    12  

142. Művelődéstörténeti, 

irodalomtörténeti 

tájékozódás – Portrék, 

látásmódok a 20. század 

magyar irodalmából 

(választható szerzők, művek) 

8    8  

143. Portrék, látásmódok a 

kortárs irodalomból 

(választható szerzők, művek) 

10    10  

144. Regionális kultúra 2    2  

145. Az irodalom 

határterületei 

4    4  

Év végi összefoglalás  3    3 

Összesen 182 19 97 11 85 8 
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11. évfolyam  - magyar irodalom 

Heti tanóra 10%-ának tartalma (11 óra) 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Életmű – Arany János 

Órakeret  

2 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Esszé Számonkérés a témakör végén  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Magyar irodalom a 19. század második felében – portré: 

Mikszáth Kálmán 

Órakeret  

2 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Mikszáth Beszterce ostroma című 

regénye 

Az irodalom filmen: A Beszterce 

ostroma című film megtekintése 

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. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Életmű – Ady Endre 

Órakeret  

2 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Esszé Számonkérés a témakör végén  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Látásmódok: Karinthy Frigyes, Krúdy Gyula 

Órakeret  

1 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Témazáró dolgozat Számonkérés  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Életmű – Kosztolányi Dezső 

Órakeret  

2 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Kosztolányi Édes Anna című 

regénye 

Az irodalom filmen: az Édes 

Anna című film megtekintése 

Etika; Filozófia: 

filozófiai, lélektani 

irányzatok, pl. a 

freudizmus és hatása. 

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va



 476 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: 

urbanizáció, 

kulturális élet, sajtó. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Életmű – Kosztolányi Dezső 

Órakeret  

2 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Esszé Számonkérés a témakör végén  
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12. évfolyam – magyar irodalom 

Heti tanóra 10%-ának tartalma (8 óra) 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Világirodalom – avantgárd irányzatok; a magyar 

avantgárd 

Órakeret  

1 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Avantgárd irányzatok 

Kitekintés – az avantgárd más 

művészeti ágakban (pl. festészet) 

Beszélgetés a művészeti 

alkotásokról 

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  

2 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Esszé Számonkérés a témakör végén  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Portré – Radnóti Miklós 

Órakeret  

2 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Esszé Számonkérés a témakör végén  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Év végi ismétlés, rendszerezés – 12. évfolyam 

Órakeret  

3 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Az évfolyamon tanult témakörök Ismétlés, rendszerezés  

 Érettségi vizsgára való felkészülés  
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Óraszámok bontása évfolyamonként, témakörönként – magyar nyelv 

Témakör 
Összes 

kötelező 

Összes 

szabad 

11. 

évfolyam 

kötelező 

11. 

évfolyam 

szabad 

12. 

évfolyam 

kötelező 

12. 

évfolyam 

szabad 

146. Kommunikáció 4 óra  4    

147. Retorika 12 óra 2 12 2   

148. Általános 

nyelvészeti ismeretek 

4 óra  4    

149. Pragmatikai 

ismeretek 

7 óra 1 7 1   

150. Szövegalkotás 7 óra 1 5 1 2  

151. Nyelv és 

társadalom 

9 óra 1   9 1 

152. Nyelvtörténet 8 óra 1   8 1 

153. Ismeretek a 

nyelvről 

9 óra 1   9 1 

Összesen 60 óra 7 32 4 28 3 
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11. évfolyam – magyar nyelv 
Heti tanóra 10%-ának tartalma (4 óra) 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Retorika 

Órakeret  

2 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

A szónoki beszéd felépítése, az 

érvelés; Milyen a jó szónok? 

Szabadon választott témában egy 

beszéd elkészítése és előadása 

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. 

 Önálló szóbeli megnyilvánulás 

felkészülés után 

 

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 
Pragmatikai ismeretek 

Órakeret  

1 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Témazáró dolgozat Számonkérés a témakör végén  

  

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Szövegalkotás 

Órakeret  

1 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Témazáró dolgozat Számonkérés a témakör végén  
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12. évfolyam – magyar nyelv 
Heti tanóra 10%-ának tartalma (3 óra) 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Nyelv és társadalom 

Órakeret  

1 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Témazáró dolgozat Számonkérés a témakör végén  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Nyelvtörténet 

Órakeret  

1 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Témazáró dolgozat Számonkérés a témakör végén  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Ismeretek a nyelvről 

Órakeret  

1 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Témazáró dolgozat Számonkérés  

 

Angol, mint első idegen nyelv 9. évfolyam  

Választott kerettanterv: 

Kerettanterv a szakközépiskolák 9-12. évfolyama számára (6. MELLÉKLET) 

A helyi tanterv óraszámai évfolyamonként 

 

Évfolyam Heti óraszám Éves óraszám 
Kötött 

tartalom 

Szabadon 

felhasználható 

9. 3+1=4 óra 108+36=144 óra 97 óra 11+36=47 
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Óraszámok bontása évfolyamonként, témakörönként 

Óraszám Téma (témakör) Nyelvtan Fejlesztendő terület Kapcsolódási 

pontok 

1-8 A tanuló 

személye 

(személyes 

vonatkozások, 

család) 

A ’be’ létige 

alakjai. 

Possessive 

adjectives.  

Társalgásban való 

részvétel: köszönés, 

bemutatkozás, 

dialógus 

kezdeményezése. 

A család témakör 

megbeszéléséhez 

elegendő szókincs 

kialakítása. 

Egyszerű szöveg / 

levél írása. 

Etika: önismeret, 

ember az időben, 

társas 

kapcsolatok 

9-17 Ételek, kedvenc 

ételek, sütés-

főzés (Életmód). 

Kérdés feltevése, 

tagadás, rövid 

válaszok. 

Birtokos ’s. 

Megszámolható / 

megszámolhatatlan. 

„Do you like…? / 

Would you 

like…?” 

Társalgásban való 

részvétel fordulatok 

ismétlését vagy 

magyarázatot kérve. 

Udvarias kérés. 

Udvarias kérdés. 

Egyszerű utasítások 

adása, követése. 

Az adott helyzetben 

fontos információk 

megértése 

kismértékben 

szerkesztett 

szövegekben. 

Biológia-

egészségtan: 

egészséges 

életmód 

18-27 Napirend 

(Életmód) 

Az egyszerű jelen 

idő (Present Simple 

Time) 

Egyszerű, tényszerű 

információ közlése. 

Rövid, begyakorolt 

megnyilatkozás 

ismerős témáról. 

Egyszerűbb 

cselekvéssor leírása 

rövid összefüggő 

szövegben. 

Biológia-

egészségtan: 

egészséges 

életmód 

28-36 Foglalkozások (A 

munka világa). 

Az egyszerű jelen 

idő (Present Simple 

Tense). 

Az egyszerű, 

mindennapi 

társalgásban elhangzó 

álláspontok 

lényegének 

megértése. 

Az adott helyzetben 

fontos általános 

információk 

megértése világos 

tartalmú és 

szerkezetű, 

Szakmai tárgyak. 
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hétköznapi nyelven 

írott szövegekben. 

37-45 Az otthon, a 

lakóhely és 

környéke (a 

lakószoba, a 

lakás, a ház 

bemutatása), 

(témakör: 

Környezetünk). 

 

Van, vannak (There 

is, There are). 

Prepositions of 

place. 

Some / any. 

This / that / these / 

those. 

Körülírás. 

Lényegre koncentráló 

leírás készítése. 

Hangzó szövegben 

leírás megértése. 

 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek; hon- 

és népismeret: 

lakóhely 

46-54 Önéletrajz, rövid 

interjú (a munka 

világa). 

Egyszerű múlt idő 

(Simple Past 

Tense). 

Rendhagyó igék 

(irregular verbs). 

Can / can’t. 

Rövid interjúk 

megértése, abban való 

részvétel. 

Történetek követése – 

hallott és olvasott 

szöveg alapján. 

Történet elmesélése – 

egyszerű 

élménybeszámoló. 

Szakmai tárgyak. 

55-63 A városi és a 

vidéki élet 

összehasonlítása 

(Környezetünk). 

Fokozás (közép- és 

felsőfok). 

Have got versus 

have. 

 

Útbaigazítás követése, 

mindennapi 

problémák felvetése: 

hova menjek. 

Útbaigazítás nyújtása.  

Az adott helyzetben 

fontos általános vagy 

részinformációk 

megértése. 

Egyszerű, tagolt 

írásmű létrehozása: 

bevezetés, kifejtés, 

lezárás. 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek; hon- 

és népismeret: az 

én falum, az én 

városom 

64-72 Öltözködés, divat 

(Ember és 

társadalom). 

Folyamatos jelen 

idő (Present 

Continuous). 

Whose. 

Szövegértési 

stratégiák 

alkalmazása: 

visszakérdezés. 

Mindennapi 

problémák felvetése: 

melyiket válasszam. 

Tájékoztató szöveg 

(prospektus) 

megértése. 

Kötőszavak az angol 

nyelvben. 

 

73-82 Időjárás, éghajlat 

(Környezetünk). 

„going to”  

Infinitive of 

purpose. 

Időjárás jelentés 

megértése hangzó 

szöveg alapján (rádió- 

illetve, tévéfelvétel). 

Földrajz: az 

időjárás tényezői 

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va



 483 

A beszélgetésben 

elhangzottak 

összefoglalása, a 

lényeg kiemelése. 

Az adott helyzetben 

fontos általános vagy 

részinformációk 

megértése autentikus, 

hétköznapi nyelven 

írott szövegekben. 

Egyszerű szöveg írása 

röviden, különálló 

elemek lineáris 

összekapcsolásával 

(képeslap). 

83-90 Nyaralás itthon, 

illetve külföldön 

(Utazás, 

turizmus) 

Befejezett jelen idő 

(Present Perfect 

Tense) 

Never / ever / yet / 

just 

A befejezett jelen 

idő és az egyszerű 

múlt idő 

kapcsolata. 

Szövegértési 

stratégiák 

alkalmazása: a 

várható vagy 

megjósolt 

információk keresése.  

Érzelmek egyszerű 

kifejezés (tetszés, 

nemtetszés) 

Úti előkészületek. 

Feliratok, menetrend 

megértése. 

Beszámoló írása 

élményekről, 

eseményekről 

(utazás). 

Földrajz: a 

kulturális élet 

földrajzi alapjai, 

nyelvek és 

vallások, egyes 

meghatározó 

jellegű országok 

turisztikai 

jellemzői 

91-97 Tematikus 

ismétlés. 

Az eddig tanultak 

ismétlése, 

gyakorlás. 

Az eddig tanultak 

ismétlése, gyakorlás. 
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9. évfolyam 

Heti tanóra 10 %-ának tartalma (11 óra) 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Ételek, sütés-főzés 

Órakeret  

5 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

 Projekt munka, egy egyszerű étel elkészítése, 

videofelvétel készítése, annak kielemzése 

Biológia-egészségtan: 

egészséges életmód 

Kulcsfogalmak/ fogalmak Recipe, ingredients, istructions 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Öltözködés, divat 

Órakeret  

6 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

 Projekt munka, egy divatbemutató 

megszervezése, videofelvétel készítése, annak 

kielemzése 

Életvitel, technika, 

háztartástan 

Kulcsfogalmak/ fogalmak Fashion show, designer clothes 

 

 

Szabadon tervezhető órakeret tartalma (36 óra) 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

 
Órakeret 

36 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 

Easy Reader: Heidi Irodalom: egy ismert 

mű rövidített 

változatának 

elolvasása 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Olvasott szöveg értése, szókincsbővítés, tartalommondás 

 

Angol, mint első idegen nyelv 10. évfolyam 

Választott kerettanterv: 

Kerettanterv a szakközépiskolák 9-12. évfolyama számára (6. MELLÉKLET) 

A helyi tanterv óraszámai évfolyamonként 

 

Évfolyam Heti óraszám Éves óraszám 
Kötött 

tartalom 

Szabadon 

felhasználható 

10. 3+1=4 óra 108+36=144 óra 97 óra 11+36=47 
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Óraszámok bontása évfolyamonként, témakörönként 

Óraszá

m 

Téma (témakör) Nyelvtan Fejlesztendő terület Kapcsolódási 

pontok 

1-3 Tematikus 

ismétlés. 

Év eleji 

ismétlés. 

Év eleji ismétlés. 

A felhasználóbarát 

online és hagyományos 

szótárak használata. 

 

4-11 Emberek külső 

és belső 

jellemzése, 

baráti kör 

(Ember és 

társadalom) 

Tenses: 

Present, Past 

and Future. 

Az egyszerű, 

mindennapi 

társalgásban elhangzó 

álláspontok lényegének 

megértése. 

Érdeklődési körhöz 

kapcsolódó 

beszélgetésben való 

részvétel, 

információcsere, 

véleménycsere. 

Rövid, begyakorolt 

megnyilatkozás 

ismerős témáról. 

Köznyelven írt 

magánlevél megértése. 

Személyes információt 

kifejező üzenetek írása. 

Etika: társas 

kapcsolatok 

12-19 Egyén és család 

nálunk és a 

célországokban 

(Személyes 

vonatkozások, 

család) 

Egyszerű jelen 

idő (Present 

Simple Tense) 

és folyamatos 

jelen idő 

(Present 

Continuous 

Tense). 

Have / have 

got 

Az ismerős témájú, 

egyszerűen és 

világosan 

megfogalmazott, rövid 

köznyelvi stílusú 

beszéd főbb pontjainak 

megértése. 

Egyszerű, tényszerű 

információ 

megszerzése és 

továbbadása. 

Tényszerű információk 

összefoglalása e-

mailben. 

A mondanivaló 

közvetítése egyéb 

vizuális eszközökke 

(emotikonok, internetes 

rövidítések). 

Etika: önismeret, 

ember az időben, 

családi élet. 

20-27 Állásinterjú (A 

munka világa) 

Egyszerű múlt 

idő (Past 

Simple Tense) 

és folyamatos 

múlt idő (Past 

Előre elkészített 

kérdőív alapján 

strukturált interjú 

készítése. 

A hangzó szövegben a 

magyarázatot és a 

Szakmai tárgyak. Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va



 486 

Continuous 

Tense). 

következményt jelző 

szavak felismerése. 

A begyakorolt nyelvi 

eszközök megbízható 

használata 

(szófordulatok, 

modoros kifejezések). 

Újságcikkek (pl. 

álláshirdetés) 

megértése. 

Életrajz írása. 

28-35 Étkezési 

szokások a 

családban. 

(Életmód) 

 

Much / many 

Some / any 

A few / a little 

/ few / little 

Some-, any- 

Névelők 

(articles) 

Az elemi szókincs 

viszonylag magabiztos 

és általában helyes 

alkalmazása, 

elmélyítése. 

Tájékoztató szöveg 

(prospektus) 

megértése. 

Egyszerűbb 

cselekvéssor leírása 

összefüggő szövegben. 

Biológia-

egészségtan: 

testrészek, 

egészséges 

életmód. 

36-43 Személyes 

tervek 

(Személyes 

vonatkozások, 

család). 

Vonzatok – 

verb patterns. 

Jövő idő 

kifejezése a 

„going to” 

szerkezet, a 

folyamatos 

jelen idő 

(Present 

Continuous 

Tense) és a 

„will” 

segítségével. 

A hangzó szövegben az 

okot vagy ellentétet 

előrejelző szavak 

felismerése. 

Érzelmek egyszerű 

kifejezése és reagálás 

mások érzelmeire 

(meglepetés, 

boldogság, 

szomorúság). 

Tervek és cselekedetek 

rövid és egyszerű 

magyarázata. 

Célnyelvű 

dalszövegek. 

Célnyelvű dalok. 

Kreatív, önkifejező 

műfajokkal való 

kísérletezés (vers, 

rapszöveg, rigmus, 

dalszöveg) 

Etika: önismeret, 

ember az időben - 

gyermekkor, 

ifjúság, felnőttkor 

öregkor. 

44-52 A lakóhely 

nevezetességei, 

szolgáltatások, 

szórakozási 

lehetőségek 

(Környezetünk). 

A „What… 

like?” 

szerkezet. 

Fokozás 

(comparaitve 

and 

Telefonbeszélgetésekb

en elhangzó alapvető 

információk megértése. 

Leírás (lakóhely 

részletes leírása, 

látnivalók) megértése 

hangzó szöveg alapján. 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek; hon- és 

népismeret: 

lakóhely és 

környék 
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superlative 

adjectives). 

Összehasonlítá

s („as…as” 

szerkezet, 

„then”) 

Tájékoztató szövegek 

(útleírások, 

prospektusok, 

hirdetések) megértése. 

Lényegre koncentráló 

leírás készítése. 

hagyományai, az 

én falum, az én 

városom. 

Biológia-

egészségtan: 

élőhely, 

életközösség. 

Földrajz: 

településtípusok 

53-60 A 

foglalkozásokho

z szükséges 

kompetenciák, 

rutinok, 

kötelességek (A 

munka világa). 

A befejezett 

múlt (Present 

Perfect Tense) 

és az egyszerű 

múlt idő (Past 

Simple Tense) 

kapcsolata. 

For / since. 

Az egyszerű, 

mindennapi 

társalgásban elhangzó 

álláspontok lényegének 

megértése. 

Érzelmek egyszerű 

kifejezése és reagálás 

mások érzelmeire 

(érdeklődés, 

közömbösség). 

Vélemény kifejezése. 

Érzések, kérések és 

vágyak kifejezésének 

megértése a 

köznyelven írt 

szövegekben.  

Érzések, gondolatok és 

reakciók rövid leírása; 

rövid vélemény írása 

indoklással. 

 

Szakmai tárgyak. 

61-68 Gyakori 

betegségek, 

sérülések, 

baleset 

(Életmód). 

Have to / don’t 

have to. 

Should / 

should not. 

Must / must 

not. 

Szövegértési stratégiák 

alkalmazása 

(ismeretlen szavak 

kikövetkeztetése a 

szövegösszefüggésből). 

Felkészülésen alapuló 

interjú (az orvosnál). 

Írásos minták követése 

és aktuális tartalmakkal 

való megtöltése (e-mail 

és baráti levél). 

Egyszerű cselekvéssort 

tartalmazó instrukciók. 

Biológia-

egészségtan: 

testrészek, 

egészséges 

életmód, a 

betegségek 

ismérvei, 

betegségmegelőzé

s. 

Testnevelés és 

sport: a rendszeres 

testedzés hatása a 

szervezetre. 

69-76 A közlekedés 

eszközei, 

lehetőségei, a 

tömegközlekedé

s, a kerékpáros 

közlekedés 

Time clauses. 

1-es típusú 

feltételes 

mondatok 

(First 

conditional). 

Részletes, összetett 

útbaigazítás követése. 

Úti előkészületek és 

utazás során felmerülő 

feladatok megoldása 

(pl közlekedési 
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(Utazás, 

turizmus). 

információk 

beszerzése). 

Előadás segédanyagok 

alapján. 

Beszámoló írása 

élményekről, 

eseményekről (utazás). 

77-84 A technikai 

eszközök 

szerepe a 

mindennapi 

életben 

(Tudomány és 

technika). 

A passzív 

szerkezet 

(Passive). 

Közlemények. 

Hírek a televízióban és 

a rádióban. 

film cselekményének 

vázlatos 

összefoglalása. 

Az autentikus szövegek 

jellegéből fakadó 

ismeretlen fordulatok 

kezelése a szövegben. 

Véleményt kifejező 

üzenet, komment írása 

(blog). 

 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek; fizika: 

tudománytörténeti 

jelentőségű 

felfedezések, 

találmányok. 

Informatika: 

számítógépen 

keresztül való 

kapcsolattartás, 

információ 

keresése, az 

informatikai 

eszközöket 

alkalmazó média 

megismerése. 

85-90 Konfliktusok és 

kezelésük 

(Ember és 

társadalom). 

 

2-es típusú 

feltételes 

mondatok 

(Second 

Conditional) 

Might. 

Összefoglalás, 

visszakérdezés. 

Történetek követése, 

véleménynyilvánítás és 

érdeklődés további 

részletekről. 

Internetes fórumok 

hozzászólásai. 

Rövid olvasott vagy 

hallott szöveg 

átfogalmazása, 

összefoglalása, jegyzet 

készítése. 

Etika: társas 

kapcsolatok, 

előítélet, 

tolerancia, 

bizalom, 

együttérzés 

91-95 A tanuló 

életének fontos 

állomásai 

(Személyes 

vonatkozások, 

család). 

A folyamatos 

befejezett 

jelen idő 

(Present 

Perfect 

Continuous). 

A folyamatos 

befejezett 

jelen idő 

(Present 

Perfect 

Continuous) és 

Az ismerős témájú, 

egyszerűen és 

világosan 

megfogalmazott, rövid 

köznyelvi stílusú 

előadás főbb 

pontjainak megértése. 

Mindennapi problémák 

felvetése, megvitatása. 

Részvétel előre 

elkészített, ismerős 

Etika: önismeret, 

ember az időben - 

gyermekkor, 

ifjúság, felnőttkor 

öregkor, családi 

élet. Fen
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a befejezett 

jelen idő 

(Present 

Perfect 

Simple) 

kapcsolata. 

témájú csoportos 

előadásban. 

Beszámolók. 

Formanyomtatvány, 

kérdőív kitöltése. 

 

96-97 Tematikus 

ismétlés. 

Az eddig 

tanultak 

ismétlése, 

gyakorlás. 

Az eddig tanultak 

ismétlése, gyakorlás. 

 

 

10. évfolyam 

Heti tanóra 10 %-ának tartalma (11 óra) 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Lakóhely nevezetességei 

Órakeret  

6 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

 Debrecen nevezetességeinek bemutatása kinn a 

helyszínen, videofelvétel készítése, annak 

kielemzése 

Történelem: híres 

személyek, épületek 

Kulcsfogalmak/ fogalmak Historical building, sight-seeing, famous for… 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Gyakori betegségek, sérülések, baleset 

Órakeret 

5 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

 Szituációs gyakorlatok: orvosnál, a kórházban, 

videofelvétel készítése és kielemzése 

Biológia: egészséges 

életmód 

Kulcsfogalmak/ fogalmak GP, patient, illness, medicine, prescribe 

 

 

Szabadon tervezhető órakeret tartalma (36 óra) 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

 
Órakeret 

36 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 Easy reader: Rainman 

Irodalom: egy ismert 

mű rövidített 

változatának olvasása 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Olvasott szöveg értése, szókincsbővítés, tartalommondás 

 

Angol, mint első idegen nyelv 11. évfolyam 

Választott kerettanterv: 

Kerettanterv a szakközépiskolák 9-12. évfolyama számára (6. MELLÉKLET) 

A helyi tanterv óraszámai évfolyamonként 

 

Évfolyam Heti óraszám Éves óraszám 
Kötött 

tartalom 

Szabadon 

felhasználható 

Fen
nta
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 ál
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11. 3+1=4 óra 108+36=144 óra 97 óra 11+36=47 
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Óraszámok bontása évfolyamonként, témakörönként 

Óraszám Téma (témakör) Nyelvtan Fejlesztendő terület Kapcsolódási 

pontok 

1-3 Tematikus 

ismétlés. 

Év eleji 

ismétlés. 

Év eleji ismétlés.  

4-10 Az 

infokommunikáció 

szerepe a 

mindennapokban 

(Szabadidő, 

művelődés, 

szórakozás). 

Az internet 

szerepe 

(Tudomány és 

technika). 

Auxiliaries 

(„do, be, 

have”). 

Rövid 

válaszok. 

Egyszerű műszaki 

információk 

megértése. 

Részvétel a 

szóbeliség jegyeit 

viselő digitális 

kommunikációban: 

fórum, chat, Skype. 

Hagyományos és 

elektronikus levelek 

megértése. 

Hagyományos és 

elektronikus levelek 

írása. 

Informatika: e-

könyvek, 

médiatudatosság, 

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 

11-19 Szabadidős 

elfoglaltságok, 

hobbik 

(Szabadidő, 

művelődés, 

szórakozás). 

Egyszerű jelen 

idő (Present 

Simple Tense). 

Cselekvést és 

állapotot 

kifejező igék 

(action and 

state verbs). 

Passzív 

szerkezetek az 

egyszerű jelen 

időben. 

Instrukciók 

megértése. 

Instrukciók adása. 

Az információk 

ellenőrzése, 

megerősítése. 

Riportok megértése. 

Riportkészítés. 

 

Testnevelés és 

sport: táncok, 

sportágak jellemzői 

20-39 Színház, mozi, 

koncert, kiállítás 

(Szabadidő, 

művelődés, 

szórakozás). 

Múlt idő: 

egyszerű múlt 

idő (Past 

Simple Tense), 

folyamatos 

múlt idő (Past 

Continuous 

Tense), a 

Hangzó szöveg: 

dalok és videók 

megértése, tartalmuk 

összegzése. 

Programegyeztetés. 

Valóságos vagy 

elképzelt események 

részleteinek egyszerű 

bemutatása. 

Magyar nyelv és 

irodalom: rövid 

epikai, lírai, drámai 

művek olvasása Fen
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régmúlt (Past 

Perfect). 

Passzív 

szerkezetek a 

múlt időben. 

Lényegre koncentráló 

leírás készítése. 

Gondolatok, 

vélemény kifejezése 

kulturális témákkal 

kapcsolatban (zene, 

film). 

30-37 Saját iskola 

bemutatása: 

tantárgyak, szakmai 

tárgyak, órarend, 

nyelvtanulás, a 

nyelvtudás szerepe 

(Az iskola). 

Modálisok 

(„can, have to, 

allowed to, 

must, must not, 

should”) 

Az egyszerű, 

mindennapi 

társalgásban elhangzó 

álláspontok 

lényegének 

megértése. 

Ismerős témáról 

beszélgetés 

kezdeményezése, 

fenntartása. 

A mondat megértett 

részei és a 

szövegösszefüggés 

alapján az ismeretlen 

szavak jelentésének 

kikövetkeztetése. 

Hagyományos és 

elektronikus 

nyomtatvány, kérdőív 

kitöltése. 

A formális levél. 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek; 

társadalmi, 

állampolgári 

ismeretek: a tudás 

fogalmának 

átalakulása 

Informatika: 

digitális 

tudásbázisok. 

38-44 Időjárás, éghajlat; 

Növények és 

állatok a 

környezetünkben 

(Környezetünk). 

A jövő idő 

kifejezésének 

módjai („will”, 

„going to”, 

folyamatos 

jelen idő 

(Present 

Continuous 

Tense)). 

Az ismerős témákról 

szóló rádiós és 

televíziós 

hírműsorok, egyszerű 

nyelvezetű 

hangfelvételek 

lényegének 

megértése. 

Választási 

lehetőségek 

összevetése. 

Az adott feladat 

megoldásához 

szükséges 

információk 

kiszűrése hosszabb 

szövegekből is. 

Lényegre koncentráló 

leírás készítése, 

Földrajz: az 

időjárás tényezői. 

Biológia-

egészségtan: 

élőhely, 

életközösség, 

védett természeti 

érték, változatos 

élővilág 

45-51 Étkezés iskolai 

menzán, 

éttermekben, 

Anglicizmusok. Szolgáltatásokkal 

kapcsolatos helyzetek 

kezelése (étterem). 

Biológia-

egészségtan: 

egészséges 
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gyorséttermekben 

(Életmód). 

Az idegen nyelvi 

normának megfelelő, 

az anyanyelvi 

hatások 

kiküszöbölésére 

törekvő 

nyelvhasználat 

ismerős 

kontextusokban. 

Menü. 

Ételrendelés. 

Érvelés írása. 

életmód, 

biotermékek. 

 

52-59 Diákmunka, nyári 

munkavállalás (A 

munka világa). 

Többszavas 

kifejezések. 

Telefonos 

beszélgetések 

megértése. 

Az idegen nyelvi 

normának megfelelő, 

az anyanyelvi 

hatások 

kiküszöbölésére 

törekvő 

nyelvhasználat 

ismerős 

kontextusokban. 

Hirdetések. 

Irányított fogalmazási 

feladat kötött 

tartalmainak 

megjelenítése a 

fogalmazásban. 

Életrajz, lényegre 

koncentráló leírás, 

elbeszélés készítése. 

 

Szakmai tárgyak. 

60-66 Személyes tervek, 

célok (Személyes 

vonatkozások, 

család). 

A feltételes 

mód; az egyes, 

a kettes és a 

zéró típusú 

feltételes mód 

(First, Second 

and Zero 

Conditionals). 

Hangzó szövegben 

várható vagy 

megjósolt 

információk keresése. 

Beszélgetésben 

elhangzottak 

összefoglalása, a 

lényeg kiemelése. 

Valóságos vagy 

elképzelt események 

részleteinek egyszerű 

bemutatása. 

Egyszerű, világos 

köznyelvet használó 

előadás fő pontjainak 

lejegyzése; saját 

Etika: önismeret, 

ember az időben - 

gyermekkor, 

ifjúság, felnőttkor 

öregkor. 
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ötlethez jegyzet 

készítése. 

Álmok, remények és 

ambíciók, történetek 

elmondása. 

 

67-74 Családi élet, 

családi 

kapcsolatok 

(Személyes 

vonatkozások, 

család). 

Modálisok 

(must, might, 

can’t, could). 

Az ismerős témákról 

szóló rádiós és 

televíziós 

hírműsorok, egyszerű 

nyelvezetű 

hangfelvételek 

lényegének 

megértése. 

Rövid interjúk, 

mások bevonása a 

párbeszédbe. 

A képregények. 

Egyszerű információt 

közlő/kérő 

feljegyzések/üzenetek 

írása (barátoknak). 

 

Etika: családi élet. 

75-81 Függőségek 

(dohányzás, 

alkohol, internet, 

drog) (Életmód). 

Folyamaos 

befejezett jelen 

idő (Present 

Perfect 

Continuous 

Tense). 

Beszámolók 

megértése hangzó 

szöveg alapján. 

Társalgásban való 

részvétel: reakciók 

kifejezése. 

Tanácsadás. 

Ismeretterjesztő 

szövegek olvasása. 

Irányított fogalmazási 

feladat: tanács kérése. 

Részletes utasítások 

adása, követése és 

kérése. 

Biológia-

egészségtan: 

egészséges 

életmód. 

 

82-86 Népszerű 

tudományok, 

ismeretterjesztés 

(Tudomány és 

technika). 

Indirekt 

kérdések 

(Indirect 

Questions). 

Az „ugye” 

kérdés 

(Question 

Tags). 

Reklámok megértése 

hangzó szöveg 

alapján. 

A szövegszervezés 

eszközeinek tudatos 

használata. 

Tájékoztató 

szövegek, írott 

reklámok megértése. 

Íráskészség: 

képaláírások, poszter 

szövegek. 

Informatika: 

számítógépen 

keresztül való 

információ 

keresése. 
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87-92 Női és férfi 

szerepek, 

ismerkedés, 

házasság (Ember 

és társadalom). 

A függő beszéd 

(Reported 

Speech). 

A televíziós 

hírműsorok 

lényegének 

megértése. 

Társalgásban való 

részvétel ismerős 

témák esetén – 

időnként szavak, 

fordulatok ismétlését 

vagy magyarázatát 

kérve. 

személyes 

információt kifejező 

e-mailek, levelek 

írása. 

Etika: társas 

kapcsolatok, 

előítélet, tolerancia, 

bizalom, 

együttérzés. 

 

93-97 Tematikus 

ismétlés. 

Az eddig 

tanultak 

ismétlése, 

gyakorlás. 

Az eddig tanultak 

ismétlése, gyakorlás. 
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11. évfolyam 

Heti tanóra 10 %-ának tartalma (11 óra) 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Saját iskola bemutatása 

Órakeret 

5 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

 Projekt munka: külföldi csoport végigvezetése 

az iskolán, videofelvétel készítése, annak 

kielemzése 

Földrajz: tájolás 

Kulcsfogalmak/ fogalmak Directions, instructions,  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Szabadidő, szórakozás 

Órakeret 

6 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

 K-PAX: filmnézés angolul, majd a film 

feldolgozása kérdések alapján 

Társadalomismeret 

Kulcsfogalmak/ fogalmak  

 

 

Szabadon tervezhető órakeret tartalma (36 óra) 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

 
Órakeret  

36 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 Easy reader: Captain Grant’s children 

Irodalom: egy ismert 

mű rövidített 

változatának 

elolvasása 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Olvasott szöveg értése, szókincsbővítés, tartalommomdás 

 

 

Angol, mint első idegen nyelv 12. évfolyam 

Választott kerettanterv: 

Kerettanterv a szakközépiskolák 9-12. évfolyama számára (6. MELLÉKLET) 

A helyi tanterv óraszámai évfolyamonként 

 

Évfolyam Heti óraszám Éves óraszám 
Kötött 

tartalom 

Szabadon 

felhasználható 

12. 3 óra 93 84 óra 9 
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Óraszámok bontása évfolyamonként, témakörönként 

Óraszá

m 

Téma (témakör) Nyelvtan Fejlesztendő terület Kapcsolódási 

pontok 

1-3 Tematikus 

ismétlés. 

Év eleji 

ismétlés. 

Év eleji ismétlés.  

4-10 A technikai 

eszközök szerepe 

a mindennapi 

életben 

(Tudomány és 

technika). 

Segédigék 

(„do, be, 

have”). 

Kérdések és 

válaszok. 

Rövid 

válaszok. 

 

Az ismerős témákról 

szóló rádiós és 

televíziós 

hírműsorok, egyszerű 

nyelvezetű 

hangfelvételek 

lényegének 

megértése. 

Egyszerű műszaki 

információ 

megértése. 

Érthető, egyre 

kevesebb félreértésre 

okot adó kiejtés, 

intonáció fejlesztése. 

Használati utasítások. 

Irányított fogalmazási 

feladat: panaszlevél. 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek; fizika: 

tudománytörténeti 

jelentőségű 

felfedezések, 

találmányok 

11-17 Sportolás, 

kedvenc sport, 

iskolai sport 

(Szabadidő, 

művelődés, 

szórakozás). 

Az egyszerű 

jelen idő 

(Present 

Simple 

Tense) és a 

folyamatos 

jelen idő 

(Present 

Continuous 

Tense) 

kapcsolata. 

A passzív 

szerkezetek 

jelen időben.  

Az ismerős témákról 

szóló rádiós és 

televíziós 

hírműsorok, egyszerű 

nyelvezetű 

hangfelvételek 

lényegének 

megértése 

(sportközvetítés, 

sporthírek). 

Sportágak leírása, 

játékszabályok. 

E-mail és baráti levél 

írása. 

Testnevelés és 

sport: táncok, népi 

játékok, sportágak 

jellemzői. 

18-24 A művészetek 

szerepe a 

mindennapokban 

(Szabadidő, 

művelődés, 

szórakozás). 

A különböző 

múlt idők 

kapcsolatai: 

egyszerű 

múlt idő 

(Simple Past 

Tense), 

folyamatos 

múlt idő (Past 

Continuous 

Tense), 

régmúlt (Past 

Perfect). 

Hangzó szöveg 

értése: dalok, videók. 

Könyv vagy film 

cselekményének 

vázlatos 

összefoglalása. 

Egyszerű irodalmi 

szövegek olvasása. 

Kész szövegekből 

hasznos fordulatok 

kiemelése és 

alkalmazása. 

Magyar nyelv és 

irodalom: rövid 

epikai, lírai, drámai 

művek olvasása. 

Informatika: e-

könyvek. 

Ének-zene: 

népzene, klasszikus 

zene, pop zene. 

Vizuális kultúra: 

művészi alkotások 

leírása, értelmezése. 
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A passzív 

szerkezetek 

múlt időben. 

Versek, mondókák, 

nyelvtörők. 

Műsorfüzet. 

25-31 Társadalmi 

szokások nálunk 

és a 

célországokban 

(Ember és 

társadalom). 

Modálisok 

(kötelezettség

, engedély). 

 

Udvarias kérések, 

kérdések kifejezése. 

Az udvariassági 

szokások ismerete és 

alkalmazása. 

Párbeszédek - EASL 

dialógusok 

megértése. 

A tanulmányokhoz, 

érdeklődési körhöz 

kapcsolódó 

beszélgetésben való 

részvétel, 

információcsere, 

álláspont kifejtése, 

rákérdezés mások 

nézeteire 

A megértés 

ellenőrzése, a 

félreérthető 

megfogalmazás 

javítása, körülírás, 

szinonimák 

használata. 

Képleírások. 

Egyszerű információt 

közlő/kérő 

feljegyzések/üzenetek 

írása. 

Etika: társas 

kapcsolatok, 

előítélet, tolerancia. 

 

32-39 Utazási 

előkészületek, 

egy utazás 

megtervezése, 

megszervezése 

(Utazás, 

turizmus). 

Jövő idő 

kifejezése az 

angol 

nyelvben 

(„going to”, 

„will”, 

folyamatos 

jelen idő 

(Present 

Continuous 

Tense)). 

Üzenetek, 

útbaigazítások 

követése. 

Úti előkészületek és 

utazás során 

felmerülő feladatok 

megoldása (pl. 

közlekedési 

információk 

beszerzése, 

szállásfoglalás, 

programegyeztetés, 

reakciók kifejezése). 

Utazások során 

felmerülő feladatok, 

például közlekedés, 

szállás intézése vagy 

ügyintézés a 

Földrajz: egyes 

meghatározó jellegű 

országok turisztikai 

jellemzői 
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hatóságokkal külföldi 

látogatás során 

Elbeszélő szöveg 

írása.  

Leírás. 

A mondanivaló 

közvetítése egyéb 

vizuális eszközökkel 

(térkép, kép, ábra). 

40-48 Az egészséges 

életmód (a helyes 

és a helytelen 

táplálkozás, a 

testmozgás 

szerepe az 

egészség 

megőrzésében, 

testápolás) 

(Életmód). 

Kérdések a 

„like” szó 

segítségével. 

Szórend. 

Szövegértési 

stratégiák 

alkalmazása: az 

ismeretlen szavak 

kikövetkeztetése a 

szövegösszefüggésbő

l. 

Szolgáltatásokkal 

kapcsolatos helyzetek 

kezelése kevésbé 

begyakorolt 

helyzetekben (a 

boltban, az 

étteremben). 

Olvasás: tájékoztató 

szövegek, utasítások. 

Irányított fogalmazási 

feladat kötött 

tartalmainak 

megjelenítése a 

fogalmazásban: az 

egészséges életmód. 

Biológia-

egészségtan: 

testrészek, 

egészséges életmód, 

a betegségek 

ismérvei, 

betegségmegelőzés, 

elsősegély. 

Testnevelés és 

sport: a rendszeres 

testedzés hatása a 

szervezetre, 

relaxáció. 

49-56 Pályaválasztás, 

továbbtanulás 

vagy munkába 

állás (A munka 

világa). 

Befejezett 

jelen idő 

(Present 

Perfect 

Tense). 

Passzív a 

befejezett 

jelen időben. 

Hangzó szöveg 

értése: beszámolók, 

interjúk. 

Önéletrajz írása, 

állásinterjú. 

Hirdetések olvasása, 

megértése. 

Személyes adatokat 

tartalmazó 

bemutatkozó levelek, 

e-mailek vagy 

internes profilok. 

A köznyelven írt 

szövegekben az 

érzések, kérések és 

vágyak kifejezésének 

megértése. 

 

57-64 A pénz szerepe a 

mindennapokban 

Az 1-es és a 

2-es típusú 

Az ismerős témákról 

szóló rádiós és 

Történelem, 

társadalmi és 
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(Gazdaság és 

pénzügyek). 

feltételes 

(First and 

Second 

Conditionals)

. 

televíziós 

hírműsorok, egyszerű 

nyelvezetű 

hangfelvételek 

lényegének 

megértése. 

Mindennapi 

problémák felvetése, 

megvitatása, 

választási 

lehetőségek 

összevetése (mit 

csináljak?). 

Részvétel előre 

elkészített, ismerős 

témájú csoportos 

előadásban. 

Utasítások, hírek 

olvasása. 

Lényegre koncentráló 

leírás készítése. 

állampolgári 

ismeretek; 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: a 

jövedelem szerepe a 

családban, kiadás, 

bevétel, 

megtakarítás 

65-71 A tizenévesek 

világa: kapcsolat 

a kortársakkal, 

felnőttekkel 

(Ember és 

társadalom). 

Modálisok: a 

valószínűség 

kifejezése. 

Az egyszerű, 

mindennapi 

társalgásban elhangzó 

álláspontok 

lényegének 

megértése. 

Problémák felvetése, 

megvitatása, teendők 

meghatározása, 

választási 

lehetőségek 

összehasonlítása. 

Ismerős témáról 

beszélgetés 

kezdeményezése, 

fenntartása, a szó 

átvétele, átadása, 

mások bevonása, a 

beszélgetés lezárása. 

Íráskészség: rövid 

jellemzések; rövid 

leírások.  

Etika: társas 

kapcsolatok, 

előítélet, tolerancia, 

bizalom, 

együttérzés. 

 

72-75 Hasonlóságok és 

különbségek az 

emberek között, 

tolerancia 

(Ember és 

társadalom). 

A befejezett 

jelen idő 

(Present 

Perfect 

Simple) és a 

folyamatos 

befejezett 

Személyes és 

telefonos társalgás, 

megbeszélés. 

Problémák felvetése, 

megvitatása, teendők 

meghatározása, 

választási 

Etika: társas 

kapcsolatok, 

előítélet, tolerancia, 

bizalom, 

együttérzés; 

fogyatékkal élők, 

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va



 501 

jelen idő 

Present 

Perfect 

Continuous) 

kapcsolata. 

lehetőségek 

összehasonlítása. 

Érzelmek kifejezése 

és reagálás mások 

érzelmeire, mint 

például reménykedés, 

csalódottság, 

aggodalom, öröm. 

Témakifejtés vizuális 

stimulus alapján. 

Véleményt kifejező 

üzenet, komment 

írása (internetes 

fórumon). 

szegények és 

gazdagok 

76-79 Ünnepek, családi 

ünnepek (Ember 

és társadalom). 

Függő beszéd 

(reported 

speech): 

kijelentések, 

kérdések, 

utasítások.  

Tranzakciós és 

informális 

párbeszédek. 

Elbeszélések vagy 

leírások lényegének 

folyamatoshoz 

közelítő 

összefoglalása a 

gondolatok lineáris 

összekapcsolásával. 

Történet leírása. 

Etika: társas 

kapcsolatok. 

 

80-82 Környezetvédelem 

a szűkebb 

környezetünkben: 

Mit tehetünk 

környezetünkért és 

a természet 

megóvásáért, 

fenntarthatóságáér

t, globális 

kihívások. 

(Környezetünk). 

Modálisok: 

javaslat, 

jótanács. 

Figyelemfelkeltő 

rövid sms-ek, blogok, 

e-mailek, 

képaláírások. 

Autentikus nyelvű 

hírek hallgatása. 

Érvelés írása. 

A hivatalos levél. 

Biológia-

egészségtan: 

élőhely, 

életközösség, védett 

természeti érték, 

változatos élővilág. 

Földrajz: 

településtípusok; 

globális problémák, 

fenntarthatóság, 

környezettudatossá

g, életminőségek 

különbségei, pl. az 

éhezés és a 

szegénység okai; a 

Föld mozgása, az 

időjárás tényezői, a 

Föld szépsége, 

egyedisége 

83-84 Tematikus 

ismétlés. 

Ismétlés, 

felkészülés az 

érettségire. 

Ismétlés, felkészülés 

az érettségire. 

 

 

 

12. évfolyam 
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Heti tanóra 10 %-ának tartalma (9 óra) 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Pályaválasztás (A munka világa) 

Órakeret 

6 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

 Állásinterjúk eljátszása, videofelvétel készítése, 

kielemzése 

Kommunikáció 

Kulcsfogalmak/ fogalmak Application, full-time job, working hours 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Környezetvédelem 

Órakeret 

3 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

 Projektmunka: Endangered species Biológia 

Kulcsfogalmak/ fogalmak Blue whales, pandas, natural habitat, deforestation 

 

 

Német mint első idegen nyelv 9-12. évfolyam 

KERETTANTERV:  A kerettantervek kiadásának és jogállásának rendjéről szóló 

51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet 

6. melléklet - Kerettanterv a szakközépiskolák 9-12. évfolyamára  

6.2.02.1 I. idegen nyelv 

ÓRATERV: 

Évfolyam 9. 10. 11. 12. 

Heti 

óraszám 

3+1 3+1 3+1 3 

Hetek  

száma 

36 36 36 32 

Éves 

óraszám 

144 144 144 96 

Heti tanóra 97 97 97 86 

Szabadon 

felhasználható 

óraszám  

11+36 11+36 11+36 10 

KER  

szint 

 B1-  B1 

 

 

9. ÉVFOLYAM 

 

 

TÉMAKÖRÖK 

 

Éves 

óra-

szám 

Témák Kapcsolódási pontok 
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 503 

12+3 Személyes vonatkozások, család  

A tanuló személye, életrajza, életének fontos 

állomásai. 

Személyes tervek. 

Családi élet, családi kapcsolatok. 

A családi élet mindennapjai, otthoni teendők. 

Technika, életvitel és gyakorlat: 

család és háztartás. 

 

Etika: generációk kapcsolata, 

családi élet. 

12+3 Ember és társadalom  

Emberek külső és belső jellemzése.  

Ünnepek, családi ünnepek. 

Ajándékozás, ünnepi készölődés, szervezés.  

Társadalmi szokások nálunk és a 

célországokban. 

 

Etika: társas kapcsolatok, előítélet, 

tolerancia, bizalom, együttérzés; 

fogyatékkal élők, szegények és 

gazdagok. 

 

Technika, életvitel és gyakorlat: 

tudatos vásárlás. 

14+3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Környezetünk 

Az otthon, a lakóhely és környéke (a 

lakószoba, a lakás, a ház bemutatása). 

Bútorok, berendezés. 

Teendők otthon és a ház körül. 

Lakhatási formák, együttélés másokkal. Az 

együttélés szabályai. 

Különleges építészeti stílus a célországban. 

Környezetvédelem a szűkebb környezetünkben.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektmunka: „Új és használt lakások kedvező 

áron!” - ingatlanközvetítő irodában 

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. 

13+3 Az iskola 

Tantárgyak, tanulmányi munka. 

Iskolai sikerek, sikertelenség.  

Tanulmányi eredmény. 

Az ismeretszerzés különböző módjai.  

Iskolarendszer a célországban. 

Iskolai tapasztalatok, lehetőségek az oktatási 

rendszerben. 

Továbbképzési lehetőségek.  

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: a tudás 

fogalmának átalakulása, a tanulás 

technikái, élethosszig tartó tanulás. 

 

Informatika: digitális tudásbázisok, 

könyvtári információs rendszerek. 

12+3 A munka világa 

Diákmunka, nyári munkavállalás. 

Foglalkozások és a szükséges kompetenciák. 

Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába 

állás.  

Szakmai gyakorlat.  

Technika, életvitel és gyakorlat: 

pályaorientáció és munka. 
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Telefonálás a munkahelyen. 

Munka és szabadidő. 

A hivatás megtalálása. 

14+3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Életmód 

Napirend, időbeosztás. 

Az egészséges életmód (a helyes és a helytelen 

táplálkozás, a testmozgás szerepe az egészség 

megőrzésében, testápolás). 

Életünk és a stressz. 

Ételek, kedvenc ételek, sütés-főzés. 

A sportolás jótékony hatása. Sportágak, extrém 

sportok.  

Étkezés családban, éttermekben, 

gyorséttermekben.  

Étkezési szokások és ételek a célországban. 

Étkezés vendégségben. 

 

Projektmunka: sütő-főző tévéműsor készítése 

 

Technika, életvitel és gyakorlat: 

testi és lelki egészség, balesetek 

megelőzése, egészséges ételek. 

 

Biológia-egészségtan: testrészek, 

egészséges életmód, a betegségek 

ismérvei, fogyatékkal élők, 

betegségmegelőzés, elsősegély. 

 

Testnevelés és sport: a rendszeres 

testedzés szerepe, relaxáció. 

10+3 Szabadidő, művelődés, szórakozás 

Szabadidős elfoglaltságok, hobbik. 

 

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. 

10+3 Utazás, turizmus 

Turisztikai célpontok a célnyelvi országokban. 

 

Technika, életvitel és gyakorlat: 

közlekedési ismeretek, 

közlekedésbiztonság, 

fenntarthatóság, 

környezettudatosság a 

közlekedésben. 
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Földrajz: a kulturális élet földrajzi 

alapjai, nyelvek és vallások, egyes 

meghatározó jellegű országok 

turisztikai jellemzői. 

6 Év végi rendszerező ismétlés 

 

 

11 Könnyített olvasmányok feldolgozása 

 

 

 

10. ÉVFOLYAM 

 

 

TÉMAKÖRÖK 

 

Éves 

óra-

szám 

Témák Kapcsolódási pontok 

12+3 Személyes vonatkozások, család  

A tanuló személye. 

Személyes tervek. 

Családi élet, családi kapcsolatok. 

Konfliktusok a családban. 

Fontos családi események, életutak. 

Gyerekkori emlékek. 

Technika, életvitel és gyakorlat: 

család és háztartás. 

 

Etika: generációk kapcsolata, 

családi élet. 

13+3 Ember és társadalom  

A tizenévesek és a fiatalok világa: kapcsolat a 

kortársakkal, elnőttekkel. 

Női és férfi szerepek, ismerkedés, házasság. 

Konfliktusok a házasságban és azok 

megoldása. Élőítéletek.  

Ajándékozás.  

Társadalmi szokások nálunk és a 

célországokban. 

Öltözködés, divat 

Etika: társas kapcsolatok, előítélet, 

tolerancia, bizalom, együttérzés; 

fogyatékkal élők, szegények és 

gazdagok. 

 

Technika, életvitel és gyakorlat: 

tudatos vásárlás. 

 

Földrajz; biológia-egészségtan: 

biotermékek. 

11+3 Környezetünk 

Személyes tárgyak és bútorok a lakásban.  

Időjárás, éghajlat. 

 

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 
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különbségei; a Föld mozgása, az 

időjárás tényezői, a Föld szépsége, 

egyedisége. 

12+3 Életmód 

Napirend, időbeosztás. Mindennapi 

kötelezettségek, teendők.  

Életmód nálunk és a célországokban.  

 

Technika, életvitel és gyakorlat: 

testi és lelki egészség, balesetek 

megelőzése, egészséges ételek. 

 

Biológia-egészségtan: testrészek, 

egészséges életmód, a betegségek 

ismérvei, fogyatékkal élők, 

betegségmegelőzés, elsősegély. 

 

Testnevelés és sport: a rendszeres 

testedzés szerepe, relaxáció. 

12+3 Szabadidő, művelődés, szórakozás 

Szabadidős elfoglaltságok, hobbik. 

Hétvégi programok. 

Színház, mozi, koncert, kiállítás stb. 

Sportolás, kedvenc sport. 

 

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. 

14+3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utazás, turizmus 

A közlekedés eszközei, lehetőségei, a 

tömegközlekedés, a kerékpáros közlekedés. Az 

autó és a kerékpár karbantartása. 

Útbaigazítás. 

Közlekedés a városban. A közlekedés 

szabályai. Közlekedési hírek. 

Autóval a célországban. 

Különleges közlekedése eszközök. 

Nyaralás itthon, illetve külföldön. 

Utazási előkészületek, egy utazás, útvonal 

megtervezése, megszervezése. 

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. 
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3 

Utazási iroda, katalógusok, ajánlatok, 

hirdetések.  

Szálláslehetőségek (camping, ifjúsági szállás, 

szálloda, bérelt lakás vagy ház, lakáscsere stb.). 

Turisztikai célpontok. 

 

Projektmunka: „Hihetetlen akciók! Utazzon 

velünk!” - utazási irodában 

10+3 Tudomány és technika 

A technikai eszközök szerepe a mindennapi 

életben.  

A modern kommunikáció. 

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. 

13+3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3  

Gazdaság és pénzügyek 

Családi gazdálkodás.  

A pénz szerepe a mindennapokban. 

Mindennapi kiadások, megtakarítás. 

Vásárlás, szolgáltatások (például posta, bank). 

Pénzügyi problémák. 

Ügyintézés a bankban és az interneten. 

Vásárlás piacon, szaküzletben és áruházban.  

Fogyasztás. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektmunka: „Új üzletet nyitottunk - 

vásároljanak nálunk!” 

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. 

 

Matematika: alapműveletek, 

grafikonok értelmezése. 

 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: a 

jövedelem szerepe a családban, 

kiadás, bevétel, megtakarítás, hitel 

rezsi, zsebpénz. 

6 Év végi rendszerező ismétlés 

 

 

11 Könnyített olvasmányok feldolgozása 
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11. ÉVFOLYAM 

 

TÉMAKÖRÖK 

 

Éves 

óra-

szám 

Témák Kapcsolódási pontok 

8+3 Személyes vonatkozások, család  

A tanuló személye. 

Egyén és család nálunk és a célországokban. 

Technika, életvitel és gyakorlat: 

család és háztartás. 

 

Etika: generációk kapcsolata, 

családi élet. 

10+2 Ember és társadalom  

Emberek külső és belső jellemzése. 

Baráti kör. 

Konfliktusok és kezelésük. 

Társadalmi szokások nálunk és a 

célországokban. 

A szerencse szerepe mindennapjainkban, 

babonák, hiedelmek. Kisebb 

szerencsétlenségek a mindennapokban. 

Különleges életutak.  

 

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. 

 

Technika, életvitel és gyakorlat: 

tudatos vásárlás. 

 

Földrajz; biológia-egészségtan: 

biotermékek. 

11+2 Környezetünk 

Az otthon, a lakóhely és környéke (a 

lakószoba, a lakás, a ház bemutatása).  

A lakóhely nevezetességei, szolgáltatások, 

szórakozási lehetőségek. 

Költözködés. Kapcsolat a szomszédokkal, 

mindennapi konfliktusok. Extrém lakóhelyek, 

különleges lakások. 

Ingázás a lakóhely és a munkahely között. 

Különleges lakókörülmények, városrészek a 

célországban.  

Időjárás, éghajlat. 

Globális kihívások. 

A városi és vidéki élet összehasonlítása. 

Növények és állatok a környezetünkben. 

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. 
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11+2 Az iskola 

Az ismeretszerzés különböző módjai. 

A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe, 

fontossága. A nyelvtanulás fortélyai, 

tanulótípusok, tippek a nyelvtanuláshoz. Két- 

és többnyelvűség, nyelv és kultúra. 

Az iskolai élet tanulásom kívüli eseményei. 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: a tudás 

fogalmának átalakulása, a tanulás 

technikái, élethosszig tartó tanulás. 

 

Informatika: digitális tudásbázisok, 

könyvtári információs rendszerek. 

8+3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

A munka világa 

Foglalkozások és a szükséges kompetenciák, 

rutinok, kötelességek. 

Állásajánlatok. Álláspályázat írásban és 

telefonon. 

A képzési iránynak megfelelő szakmák. 

Vállalkozás, saját ötletek megvalósítása. Egy 

vállalkozás megtervezése. Kreativitás a munka 

világában. 

Szabályok és feladatok a munkahelyen.. 

 

Projektmunka: „Engem válasszanak!” – 

állásinterjún 

Technika, életvitel és gyakorlat: 

pályaorientáció és munka. 

10+2 Életmód 

Az egészséges életmód (a helyes és a helytelen 

táplálkozás, a testmozgás szerepe az egészség 

megőrzésében, testápolás). 

Életünk és a stressz. 

Gyógykezelés, specialisták. (háziorvos, 

szakorvos, alternatív gyógymódok). Plasztikai 

sebészet, szépség és egészség. Életmód- és 

egészségügyi tanácsok. 

Gyakori betegségek, sérülések, baleset. 

Függőségek. 

Technika, életvitel és gyakorlat: 

testi és lelki egészség, balesetek 

megelőzése, egészséges ételek. 

 

Biológia-egészségtan: testrészek, 

egészséges életmód, a betegségek 

ismérvei, fogyatékkal élők, 

betegségmegelőzés, elsősegély. 

 

Testnevelés és sport: a rendszeres 

testedzés szerepe, relaxáció. 

12+2 Szabadidő, művelődés, szórakozás 

Szabadidős elfoglaltságok. 

Színház, mozi, koncert, kiállítás stb. 

Televíziós műsorok, adók, műsorújság. 

Olvasás, rádió, tévé, videó, számítógép, 

internet. Olvasási szokások, könyvtípusok, 

műfajok, híres írók a célországból. 

Az infokommunikáció szerepe a 

mindennapokban. 

Kulturális élet nálunk és más országokban. 

A szabadidő eltöltése otthon. 

A művészetek szerepe a mindennapokban. 

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. 
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Dráma és tánc: a szituáció 

alapelemei, beszédre késztetés, 

befogadás, értelmezés. 

 

Vizuális kultúra: művészi alkotások 

leírása, értelmezése. 

10+2 Utazás, turizmus 

Nyaralás itthon, illetve külföldön. 

Tevékenységek a nyaralás során. 

Utazási előkészületek, egy utazás 

megtervezése, megszervezése. 

Útbaigazítás. 

Az egyéni és társas utazások előnyei és 

hátrányai. 

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. 

9+3 Tudomány és technika 

A technikai eszközök szerepe a mindennapi 

életben. 

A média, hírek szerepe a mindennapokban. 

Népszerű tudományok, ismeretterjesztés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

8+3 Gazdaság és pénzügyek 

Vásárlás, szolgáltatások (pl. posta, bank). 

 

Technika, életvitel és gyakorlat: 

család és háztartás, tudatos 

vásárlás, pénzügyi ismeretek. 

 

Matematika: alapműveletek, 

grafikonok értelmezése. 

 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: a 

jövedelem szerepe a családban, 

kiadás, bevétel, megtakarítás, hitel 

rezsi, zsebpénz. 

6 Év végi rendszerező ismétlés 

 

 

11 Könnyített olvasmányok feldolgozása 
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12. ÉVFOLYAM 

 

 

TÉMAKÖRÖK 

 

Éves 

óra-

szám 

Témák Kapcsolódási pontok 

10 Személyes vonatkozások, család  

A tanuló személye. 

Személyes tervek. 

Egyén és család nálunk és a célországokban. 

Technika, életvitel és gyakorlat: 

család és háztartás. 

 

Etika: generációk kapcsolata, 

családi élet. 

13 Ember és társadalom  

Baráti kör. 

Női és férfi szerepek, ismerkedés.  

Társkeresés, szerelmi csalódások. 

Viselkedései szabályok, udvarias viselkedés. 

Felelősségvállalás másokért, rászorulók 

segítése. Példaképek, példamutató viselkedés. 

Civil és politikai szerepvállalás. Egyesületi 

élet, civil kezdeményezések.  

Történelmi és politikai események a 

célországból. Országismeret, politikai pártok. 

Egyén és közélet. 

Az Európai Unió. 

Hasonlóságok és különbségek az emberek 

között, tolerancia. 

Konfliktusok és kezelésük. Lelkiismereti 

kérdések. 

Társadalmi szokások nálunk, más országokban 

és a célországokban. Tegeződés és magázódás. 

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. 

 

Technika, életvitel és gyakorlat: 

tudatos vásárlás. 

 

Földrajz; biológia-egészségtan: 

biotermékek. 

10 Az iskola 

Az ismeretszerzés különböző módjai. 

Saját iskolánk bemutatása. 

Az internet szerepe a tanulásban. 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: a tudás 

fogalmának átalakulása, a tanulás 

technikái, élethosszig tartó tanulás. 

 

Informatika: digitális tudásbázisok, 

könyvtári információs rendszerek. 

10 Életmód 

Az egészséges életmód. 

Életünk és a stressz. Hétköznapi konfliktusok, 

problémák. 

 

Technika, életvitel és gyakorlat: 

testi és lelki egészség, balesetek 

megelőzése, egészséges ételek. 

 

Biológia-egészségtan: testrészek, 

egészséges életmód, a betegségek 
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ismérvei, fogyatékkal élők, 

betegségmegelőzés, elsősegély. 

 

Testnevelés és sport: a rendszeres 

testedzés szerepe, relaxáció. 

10 Szabadidő, művelődés, szórakozás 

Szabadidős elfoglaltságok, hobbik. Közös 

időtöltés barátokkal. 

Színház, mozi, koncert, kiállítás stb. 

Az infokommunikáció szerepe a 

mindennapokban. 

Kulturális élet nálunk és más 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. 

11 Utazás, turizmus 

A közlekedés eszközei, lehetőségei, a 

tömegközlekedés.  

A közlekedés szabályai, konfliktusok a 

közlekedés során. 

Turisztikai célpontok. 

Célnyelvi és más kultúrák. Szokások, életmód, 

látnivalók a célországban és nálunk. 

Különleges szokások az európai kultúrkörben. 

Saját országom bemutatása, a haza fogalma és 

jelentése az egyén életében. Kulturális 

sokszínűség. 

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. 

12 Tudomány és technika 

A technikai eszközök szerepe a mindennapi 

életben. Technikai problémák a 

mindennapokban. Használati utasítások. 

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 
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média, az elterjedt 

infokommunikációs eszközök 

előnyei és kockázatai, a netikett 

alapjai, élőszóval kísért bemutatók 

és felhasználható eszközeik. 

10 Gazdaság és pénzügyek 

A pénz szerepe a mindennapokban. 

Vásárlás, szolgáltatások. 

Fogyasztás, reklámok. Nők a reklámokban, 

előítéletek.  

Hasznos és haszontalan termékek. Szokatlan 

termékek. 

A fogyasztó lehetőségei és jogai. 

Panaszkezelés. 

Hatóságok, hivatali ügyintézés. Jogi 

tanácsadás. 

A képzési iránynak megfelelő szakmák 

gazdasági vonatkozásai. 

Technika, életvitel és gyakorlat: 

család és háztartás, tudatos 

vásárlás, pénzügyi ismeretek. 

 

Matematika: alapműveletek, 

grafikonok értelmezése. 

 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: a 

jövedelem szerepe a családban, 

kiadás, bevétel, megtakarítás, hitel 

rezsi, zsebpénz. 

10 Rendszerezés 

 

 

 

Matematika 9-10. évfolyam 

Választott kerettanterv: 

Kerettanterv a szakközépiskolák 9-12. évfolyama számára (6. MELLÉKLET) 

Kerettantervi óraszámok témakörönként 

Tematikai egység Órakeret 

1. Gondolkodási és megismerési módszerek 20 óra 

2. Számtan, algebra 66 óra 

3. Összefüggések, függvények, sorozatok 16 óra 

4. Geometria 60 óra 

5. Valószínűség, statisztika 10 óra 

Számonkérés 10 óra 

Ismétlés, rendszerezés 12 óra 

Kötelező összesen: 194 óra 

 

A helyi tanterv óraszámai évfolyamonként 

Évfolyam Heti óraszám Éves óraszám 
Kötött 

tartalom 

Szabadon 

felhasználható 

9. 3+1=4 óra 108+36=144 óra 97 óra 11+36=47 

10. 3 óra 108 óra 97 óra 11 
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Óraszámok bontása évfolyamonként, témakörönként 

Témakör 
Összes 

kötelező 

Összes 

szabad 

9. 

évfolyam 

kötelező 

9. 

évfolyam 

szabad 

10. 

évfolyam 

kötelező 

10. 

évfolyam 

szabad 

1. Gondolkodási és 

megismerési 

módszerek 

20 óra 1 10 1 10  

2. Számtan, algebra 66 óra 27 35 4+23 31  

3. Összefüggések, 

függvények, 

sorozatok 

16 óra 5 9 3+2 7  

4. Geometria 60 óra  28  32  

5. Valószínűség, 

statisztika 
10 óra 4 4 +4 6 4 

Számonkérés 10 óra 7 5 1+6 5 3 

Ismétlés, 

rendszerezés 
12 óra 3 6 2+1 6 4 

Összesen: 194 óra 58 97 11+36 97 11 

 

9. évfolyam 

Heti tanóra 10 %-ának tartalma (11 óra) 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
1. Gondolkodási és megismerési módszerek 

Órakeret 

1 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Szöveges feladatok A feladat szövegének értelmezése. Az adatok 

módszeres lejegyzése. Összefüggések keresése. 

Számítások. Válasz megfogalmazása. Ellenőrzés 

a feladat szövegébe. 

 

Kulcsfogalmak/ fogalmak Szöveg, adat, összefüggés, válasz, ellenőrzés. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
2. Számtan, algebra 

Órakeret 

4 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

Arány, arányos 

osztás, 

százalékszámítás 

Feladatok arányos osztásra, az arányos osztás 

alkalmazása. A százalékszámítás alapfeladatai, 

felismerésük. 

 

Kulcsfogalmak/fogalmak Rész, egész, arány. Alap, százalékláb, százalékérték.  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
3. Összefüggések, függvények, sorozatok 

Órakeret 

3 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Abszolútérték és 

másodfokú függvény 

transzformációja 

Függvény jellemzése 

Az alapfüggvények transzformálása 

síkbeli geometriai transzformációk 

segítségével. Igényes ábrák készítése. 

Jelölések megfelelő használata. 

Függvényjellemzés szempontjai. 
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Eltolás, tükrözés, nyújtás, zsugorítás. Értelmezési tartomány, érték készlet, 

szélsőérték, zérushely, monotonitás, paritás, párosság-páratlanság. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Számonkérés 

Órakeret 

1 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Témazáró A síkgeometriai anyagrész utáni számonkérés.  

Kulcsfogalmak/ fogalmak  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Ismétlés, rendszerezés 

Órakeret 

2 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Évvégi ismétlés A tanévben érintett fejezetek áttekintése, a 

tanév anyagának összefoglalása, 

rendszerezése 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 

 

Szabadon tervezhető órakeret tartalma (36 óra) 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

1. Gondolkodási és megismerési módszerek 
Órakeret 

4 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Kombinatorika 
A kombinatorikai alapfeladatok felismerése. 

Összetett feladatok részekre bontása. 
 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Permutáció, variáció, kombináció 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
2. Számtan, algebra 

Órakeret 

19 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Műveletek racionális 

számokkal 

A négy alapművelet gyakorlása egész, tört, 

tizedes tört és előjeles számokkal. Zárójelek 

szerepe, műveleti sorrend módosítása. 

 

Százalékszámítás Alapfeladatok megoldása. Összetettebb 

feladatok felépítése az alapfeladatok egymás 

utáni elvégzésével. Szöveges feladatok 

megoldásának formai követelményei. 

 

Nevezetes 

azonosságok 

Az azonosságok használatának begyakorlása.  

Halmazok Halmazábrák készítése, A halmazműveletek 

szemléltetése. 

 

Hatványozás A hatványozás azonosságainak gyakorlása. 

Negatív hatványkitevő használata. Műveletek 

hatványokkal. 

 

Normálalak Művelet elvégzése normálalakban megadott 

vagy normálalakra hozott számokkal. 

Fizika: 

mértékegységek 

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va



 516 

Kémia: 

anyagmennyiség 

megadása 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Közös nevező, bővítés, egyszerűsítés, előjel, alap, százalékláb, 

százalékérték, szorzattá alakítás, zárójelfelbontás, hatványozás, metszet, 

unió, különbség, alap, kitevő, hatvány, tizedestört. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
3. Összefüggések, függvények, sorozatok 

Órakeret 

2 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Függvények, függvény 

transzformáció ábrázolása 

számítógépen 

A függvénytranszformációk és a 

síkbeli geometriai transzformációk 

kapcsolatának szemléltetése. 

Informatika: 

táblázatkezelés, 

táblázatok, 

függvények, 

diagramok, 

matematikai 

programok 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Alapfüggvény. Függvény transzformáció. Eltolás, nyújtás, zsugorítás, 

tükrözés. 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
5. Valószínűség, statisztika 

Órakeret 

4 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Gyakoriság, relatív gyakoriság 

Gyakorisági diagramok 

Kördiagramok 

Statisztikai feladatok 

Összefüggés a gyakoriság és a 

relatív gyakoriság között. 

Kifejezés törtként és 

százalékosan. 

Táblázatból diagram készítése és 

viszont. 

Informatika: 

függvények, táblázatok, 

diagramok 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Adat. Diagram, táblázat. Módusz, medián, átlag. Véletlen kísérlet. Biztos 

esemény, lehetetlen esemény. Gyakoriság, relatív gyakoriság, esély, 

valószínűség. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Számonkérés 

Órakeret 

6 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Kombinatorika, halmazok Részismeretek számonkérése, 

előrejelzés a témazáró dolgozat 

előtt 

 

Feladatok Pitagorasz tételére Részismeretek számonkérése, 

előrejelzés a témazáró dolgozat 

előtt 

 

Nevezetes azonosságok, algebrai 

átalakítások 

Részismeretek számonkérése, 

előrejelzés a témazáró dolgozat 

előtt 

 

Elsőfokú függvények ábrázolása Részismeretek számonkérése, 

előrejelzés a témazáró dolgozat 

előtt 

Fizika: egyenletes 

mozgás 
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Háromszögek nevezetes vonalai Részismeretek számonkérése, 

előrejelzés a témazáró dolgozat 

előtt 

 

Statisztikai adatok és ábrázolásuk 

(gyakoriság, relatív gyakoriság, 

eloszlás, kördiagram, 

oszlopdiagram, vonaldiagram). 

Részismeretek számonkérése, 

előrejelzés a témazáró dolgozat 

előtt 

Informatika: 

diagramok, táblázatok 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Ismétlés, rendszerezés 

Órakeret 

1 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Háromszögek nevezetes vonalai Ábrakészítés szabályai, esztétikai 

követelmények. 

Részismétlés a témaközi 

számonkérés előtt. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Magasság, súlyvonal, középvonal, szögfelező, oldalfelező merőleges 

 

10. évfolyam 

Heti tanóra 10 %-ának tartalma (11 óra) 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
5. Valószínűség, statisztika 

Órakeret 

4 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

Kombinatorikai 

feladatok 

gyakorlása 

Valószínűség 

számítás 

Kombinatorikai alapfeladatok típusának felismerése, 

kulcsszavak jelentősége 

Összetett feladatok valószínűség számításra. Geometriai 

valószínűség alkalmazása  

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Permutáció, variáció, kombináció, binomiális együtthatók, klasszikus és 

geometriai valószínűség 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Számonkérés 

Órakeret 

3 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Négyzetgyök, n-dik gyök 

Síkbeli geometriai transzformációk 

Kombinatorika, valószínűség 

számítás 

Részismeretek 

számonkérése, előrejelzés a 

témazáró dolgozat előtt 

 

Kulcsfogalmak/ fogalmak  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Ismétlés, rendszerezés 

Órakeret 

4 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Négyzetgyök, n-dik gyök 

Másodfokú egyenlet, algebrai 

törtek 

Részismétlés a témaközi 

számonkérés előtt. 
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Évvégi rendszerezés A tanév anyagának 

rendszerezése. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak  

 

 

Matematika 11-12. évfolyam 

Választott kerettanterv: 

Kerettanterv a szakközépiskolák 9-12. évfolyama számára (6. MELLÉKLET) 

Kerettantervi óraszámok témakörönként 

Tematikai egység Órakeret 

1. Gondolkodási és megismerési módszerek 11 óra 

2. Számtan, algebra 23 óra 

3. Összefüggések, függvények, sorozatok 28 óra 

4. Geometria 42 óra 

5. Valószínűség, statisztika 20 óra 

Számonkérés 12 óra 

Ismétlés, rendszerezés 45 óra 

Kötelező összesen: 181 óra 

 

A helyi tanterv óraszámai évfolyamonként 

Évfolyam Heti óraszám Éves óraszám 
Kötött 

tartalom 

Szabadon 

felhasználható 

11. 3 óra 108 óra 97 óra 11 

12. 3+1=4 óra 93+31=124 óra 84 óra 9+31=40 

 

Óraszámok bontása évfolyamonként, témakörönként 

Témakör 
Összes 

kötelező 

Összes 

szabad 

11. 

évfolyam 

kötelező 

11. 

évfolyam 

szabad 

12. 

évfolyam 

kötelező 

12. 

évfolyam 

szabad 

1. Gondolkodási és 

megismerési 

módszerek 

11 óra 5 5 0 6 5 

2. Számtan, algebra 23 óra 12 23 6 0 0 

3. Összefüggések, 

függvények, 

sorozatok 

28 óra 9 11 1 17 5 

4. Geometria 42 óra 25 30 4 12 3 

5. Valószínűség, 

statisztika 
20 óra 4 10 0 10 2 

Számonkérés 12 óra 10 7 0 5 5 

Ismétlés, 

rendszerezés 
45 óra 22 11 0 34 20 

Összesen: 181 óra 87 97 11 84 40 
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11. évfolyam 

Heti tanóra 10 %-ának tartalma (11 óra) 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
2. Számtan, algebra 

Órakeret 

6 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

Hatványozás, 

gyökvonás, 

logaritmus 

A hatványozás azonosságainak gyakorlása. 

Negatív hatványkitevő használata. Műveletek 

hatványokkal 

Hatványozás és a logaritmus kapcsolatának 

felismerése 

 

Kulcsfogalmak/fogalmak hatványozás, alap, kitevő, hatvány, négyzetgyök,logaritmus 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
3. Összefüggések, függvények, sorozatok 

Órakeret 

1 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Logaritmikus 

függvények, 

függvénytranszformáció 

A függvénytranszformációk és a síkbeli 

geometriai transzformációk kapcsolatának 

szemléltetése. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Alapfüggvény. Függvény transzformáció. Eltolás, nyújtás, zsugorítás, 

tükrözés 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
4.Geometria 

Órakeret 

4 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Műveletek 

koordinátákkal adott 

vektorokkal, 

egyenes egyenlete 

Képletek értelmezése, Geometria és algebra 

összekapcsolása, egyenest jellemző adatok, a 

közöttük felfedezhető összefüggések értése, 

használata 

 

Kulcsfogalmak/ fogalmak 
Koordináták, vektor, irányvektor, normálvektor, 

iránytangens 

 

 

12. évfolyam 

Heti tanóra 10 %-ának tartalma (9 óra) 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
1. Gondolkodási és megismerési módszerek 

Órakeret 

2 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Szöveges feladatok A feladat szövegének értelmezése. Az adatok 

módszeres lejegyzése. Összefüggések keresése. 

Számítások. Válasz megfogalmazása. Ellenőrzés a 

feladat szövegébe. 

 

Kulcsfogalmak/ fogalmak Szöveg, adat, összefüggés, válasz, ellenőrzés. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
3. Összefüggések, függvények, sorozatok 

Órakeret 

1  óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
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Mértani sorozat A sorozat felismerése, megfelelő képlet 

használata problémamegoldás során 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Sorozat elemei 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
5. Valószínűség, statisztika 

Órakeret 

1 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Adathalmazok jellemzése Műveletek adatokkal  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Átlag, módusz, medián, szórás 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Ismétlés, rendszerezés 

Órakeret 

5 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Ismétlés A tanévben érintett fejezetek 

áttekintése, a tanév anyagának 

összefoglalása, rendszerezése 

 

Kulcsfogalmak/ fogalmak  

 

Szabadon tervezhető órakeret tartalma (31 óra) 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
1. Gondolkodási és megismerési módszerek 

Órakeret 

3 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Kombinatorikai 

feladatok 

Vegyes kombinatorikai feladatok, kiválasztási 

feladatok. A kombinatorika alkalmazása 

egyszerű geometriai feladatokban 

Földrajz: 

előrejelzések, 

tendenciák 

megfogalmazása 

Biológia:genetika 

Kulcsfogalmak/ fogalmak Variáció, permutáció, kombináció, binomiális együtthatók 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
3. Összefüggések, függvények, sorozatok 

Órakeret 

4 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Sorozatok, 

kamatos kamat 

Sorozat megadása rekurzióval és 

képlettel, a sorozat felismerése, a 

megfelelő képlet használata 

problémamegoldás során  

Informatika: algoritmusok 

megfogalmazása, tervezése 

Fizika, kémia, biológia: 

exponenciális folyamatok 

vizsgálata 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Számsorozat, sorozat megadása, számtani sorozat, mértani sorozat, kamat 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
4.Geometria 

Órakeret 

  3 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Henger, gúla, gömb  Érettségi feladatok megoldása   

Kulcsfogalmak/ fogalmak Henger, gúla, gömb, felszín, térfogat 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
5. Valószínűség, statisztika 

Órakeret 

1 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Statisztikai adatok jellemzése, 

ábrázolása, klasszikus 

valószínűség  

Statisztikai kimutatások , 

statisztikai mutatók kiszámítása 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Valószínűség matematikai fogalma, szórás 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Számonkérés 

Órakeret 

5 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Témazáró Fejezetek  utáni számonkérés  

Kulcsfogalmak/ fogalmak  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Ismétlés, rendszerezés 

Órakeret 

15 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Ismétlés A tanévben érintett fejezetek 

áttekintése, a tanév anyagának 

összefoglalása, rendszerezése 

 

Kulcsfogalmak/ fogalmak  
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Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 9-10. 

Választott kerettanterv: 
Kerttanterv a gimnáziumok 9-12. évfolyama számára 

Kerettantervi óraszámok témakörönként: 

Tematikai egység Órakeret 

Az őskor és az ókori Kelet 8 óra 

Az ókori Hellász 11 óra 

Az ókori Róma 12 óra 

A középkor 18 óra 

A magyarság története a kezdetektől 1490-ig 16 óra 

A világ és Európa a kora újkorban 12 óra 

Magyarország a kora újkorban 14 óra 

Felvilágosodás, forradalom és a polgárosodás kora 15 óra 

Az újjáépítés kora Magyarországon 9 óra 

Reformkor, forradalom és szabadságharc Magyarországon 15 óra 

Kötelező összesen: 130 óra 

 

Évfolyam heti óraszám éves óraszám kötött szabad 

9. 2 72 65 7 

10. 2 72 65 7 

 

9. évfolyam 

Tematikai egységek Heti tanóra Szabadon 

felhasználható 

óraszám 

Összóraszám 

Az őskor és az ókori 

Kelet 

8  2 10 

Az ókori Hellász 11  2 13 

Az ókori Róma 12  1 13 

A középkor 18  1 19 

A magyarság 

története a 

kezdetektől 1490-ig 

16  1 17 
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A szabadon felhasználható órák tartalma (7 óra): 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Az őskor és az ókori Kelet 

Órakeret 

2 óra  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Összefoglalás 
A fejezet áttekintése, a szerzett 

ismeretek rendszerezése 

 

Témazáró dolgozat Számonkérés  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Az ókori Hellász 

Órakeret 

2 óra  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Összefoglalás 
A fejezet áttekintése, a szerzett 

ismeretek rendszerezése 

 

Témazáró dolgozat Számonkérés  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Az ókori Róma 

Órakeret 

1 óra  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Témazáró dolgozat Számonkérés  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A középkor 

Órakeret 

1 óra  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Témazáró dolgozat Számonkérés  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A magyarság története a kezdetektől 1490-ig 

Órakeret 

1 óra  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Témazáró dolgozat Számonkérés  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
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10. évfolyam: 

Tematikai egységek Heti tanóra 

Szabadon 

felhasználható 

óraszám 

Összóraszám 

A világ és Európa a 

kora újkorban 

12 2 14 

Magyarország a 

kora újkorban 

14 2 16 

Felvilágosodás, 

forradalmak és a 

polgárosodás kora 

15 1 16 

Az újjáépítés kora 

Magyarországon 

9 1 10 

Reformkor, 

forradalom és 

szabadságharc 

Magyarországon 

15 1 16 

 

A szabadon felhasználható órák tartalma (7 óra): 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A világ és Európa a kora újkorban 

Órakeret 

2 óra  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Összefoglalás 
A fejezet áttekintése, a szerzett 

ismeretek rendszerezése 

 

Témazáró dolgozat Számonkérés  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Magyarország a 16-17. században 

Órakeret 

2 óra  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Összefoglalás 
A fejezet áttekintése, a szerzett 

ismeretek rendszerezése 

 

Témazáró dolgozat Számonkérés  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Felvilágosodás, forradalmak és a polgárosodás kora 

Órakeret 

1 óra  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Témazáró dolgozat Számonkérés  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Az újjáépítés kora Magyarországon 

Órakeret 

1 óra  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Témazáró dolgozat Számonkérés  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Reformkor, forradalom és szabadságharc 

Magyarországon 

Órakeret 

1 óra  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Témazáró dolgozat Számonkérés  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 

 

 

 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 11-12. 

Választott kerettanterv: 
Kerttanterv a szakközépiskolák 9-12. évfolyama számára 

Kerettantervi óraszámok témakörönként: 

Tematikai egység órakeret 

A nemzetállamok és a birodalmi politika kora 16 

A kiegyezéshez vezető út és a dualizmus kora Magyarországon 16 

Az első világháború és következményei 16 

Európa és a világ a két világháború között 18 

Magyarország a két világháború között 16 

A második világháború 15 

Hidegháborús konfliktusok és a kétpólusú világ kiépülése. A két 

világrendszer versengése, a szovjet tömb felbomlása 

16 

Magyarország 1945–1956 között. A Kádár-korszak jellemzői 20 

Az egységesülő Európa, a globalizáció kiteljesedése. A demokratikus 

viszonyok megteremtése és kiépítése Magyarországon 

14 

Társadalmi és állampolgári ismeretek.  Pénzügyi és gazdasági kultúra. 

Munkavállalás 

18 

Rendszerező ismétlés az érettségire 18 

Kötelező összesen 183 

 

 

évfolyam heti óraszám éves óraszám kötött  szabad 

11. 3 108 97 11 

12. 3 96 86 10 

 

 

 

 

 

 

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va



 526 

11. évfolyam 

Tematikai egységek Heti tanóra Szabadon 

felhasználható 

óraszám 

Összóraszám 

A nemzetállamok és a 

birodalmi politika 

kora 

16 1 17 

A kiegyezéshez 

vezető út és a 

dualizmus kora 

Magyarországon 

16 2 18 

Az első világháború és 

következményei 

16 2 18 

Európa és a világ a két 

világháború között 

18 2 20 

Magyarország a két 

világháború között 

16 2 18 

A második 

világháború 

15 2 17 

 

A szabadon felhasználható órák tartalma (11 óra): 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

A nemzetállamok és a birodalmi politika kora/ 

Témazáró dolgozat 

Órakeret 

1 óra  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Témazáró dolgozat Számonkérés  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

A kiegyezéshez vezető út és a dualizmus kora 

Magyarországon/ Összefoglalás, témazáró 

Órakeret 

2 óra  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Magyarország története a 19. 

század második felében. 

 

 

 

 

 

 

 

Témazáró dolgozat 

A fejezetben tanultak 

rendszerezése, ismétlés. 

Időmeghatározás konkrét 

kronológiai adatokkal 

Az európai történelem és a 

magyar történelem 

kölcsönhatásainak elemzése. A 

történelmi tér változásainak 

leolvasása különböző térképekről. 

Számonkérés 

Földrajz: 

Magyarország 

földrajza, 

nemzetiségi, 

gazdasági és politikai 

térképek használata 

Kulcsfogalmak/ 

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, 
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asszimiláció, zsidó emancipáció, állami anyakönyvezés, polgári házasság, 

népoktatás, millennium. 

Személyek: Haynau, Alexander Bach, Deák Ferenc, Andrássy Gyula, Tisza 

Kálmán, Baross Gábor, Wekerle Sándor, Tisza István, Jászi Oszkár, Kandó 

Kálmán, Puskás Tivadar, Ganz Ábrahám. 

Topográfia: Arad, Osztrák-Magyar Monarchia, Budapest, Bécs, Fiume, 

Bosznia-Hercegovina. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Az első világháború és következményei/  

Összefoglalás, témazáró 

Órakeret 

2 óra  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Az első világháború története, 

Magyarország az első 

világháborúban 

 

 

 

 

 

 

Témazáró dolgozat 

A fejezetben tanultak 

rendszerezése, ismétlése. 

Időmeghatározás konkrét 

kronológiai adatokkal 

Kronológiai adatok rendezése. 

Néhány kiemelt esemény, 

jelenség topográfiai adatainak 

elhelyezése vaktérképen.  

 

Számonkérés 

Földrajz: 

térképhasználat, 

frontvonalak 

elhelyezkedése. A 

világháború a 

térképeken. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Fogalmak: villámháború – állóháború/állásháború, központi hatalmak, 

frontvonal, hátország, antant, jóvátétel, Népszövetség, revízió, reváns, 

bolsevik, szovjet, kommunizmus, őszirózsás forradalom, Kommunisták 

Magyarországi Pártja (KMP), egypártrendszer, proletárdiktatúra, 

ellenforradalom, kormányzó, vörösterror, fehérterror. 

Személyek: Lenin, Trockij, Wilson, Clemenceau, IV. Károly, Károlyi 

Mihály, Jászi Oszkár, Garami Ernő, Kun Béla, Apponyi Albert, Horthy 

Miklós. 

Topográfia: Szarajevó, Doberdó, Szentpétervár, Szerb-Horvát-Szlovén 

Királyság, Csehszlovákia, a balti államok, Lengyelország, a trianoni 

Magyarország. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Európa és a világ a két világháború között/ 

Összefoglalás, témazáró 

Órakeret 

2 óra  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

A két világháború közötti időszak 

történelme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Témazáró dolgozat 

Rendszerezés, ismétlés. 

Időmeghatározás konkrét 

kronológiai adatokkal 

A történelmi tér változásainak 

leolvasása különböző térképekről. 

Történelmi időszakok 

összehasonlítása a változások 

mennyisége és gyorsasága 

szempontjából.  

 

Számonkérés 
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

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: Köztes-Európa, Szovjetunió, Brit Nemzetközösség, Berlin, 

weimari köztársaság, Moszkva, Saar-vidék, Rajna-vidék, Szudéta-vidék. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Magyarország a két világháború között/  

Összefoglalás, témazáró 

Órakeret 

2 óra  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Magyarország története a 20-as, 

30-as években. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Témazáró dolgozat 

A fejezetben tanultak 

rendszerezése, ismétlése. 

Időmeghatározás konkrét 

kronológiai adatokkal 

A világtörténet, az európai 

történelem, a magyar történelem 

eltérő időbeli ritmusának és 

kölcsönhatásainak elemzése. 

Néhány kiemelt esemény, 

jelenség topográfiai helyének 

elhelyezése vaktérképen.  

 

Számonkérés 

Földrajz:Magyarorsz

ág közigazgatása. A 

területi változások 

térképes 

nyomonkövetése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Fogalmak: konszolidáció, antiszemitizmus, numerus clausus, földreform, 

népszövetségi kölcsön, pengő, Magyar Nemzeti Bank, revízió, 

irredentizmus, kultúrfölény, társadalombiztosítás, agrárolló, a népi 

mozgalom, a 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. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A második világháború/ Összefoglalás, témazáró 

Órakeret 

2 óra  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

A második világháború története. 

Magyarország a második 

világháborúban. 

 

 

 

 

 

Rendszerezés, ismétlés. A 

történelmi tér változásainak 

leolvasása térképekről. 

Kronológiai adatok rendezése. 

Primer történelmi források 

elemzése, különféle társadalmi-

történelmi összefüggések 

felderítése.Érvelés 

Földrajz: A 2. 

világháború 

topográfiája. 

Magyar nyelv és 

irodalom: A háború 

borzalmai a magyar 

költészetben. 

(Radnóti versei, 
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Témazáró dolgozat 

 

Számonkérés 

Örkény: Tóthék) 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Fogalmak: háromhatalmi egyezmény, tengelyhatalmak, koncentrációs 

tábor, megsemmisítő tábor, népirtás, emberirtás, holokauszt, 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 

 

12. évfolyam 

Tematikai egységek Heti 

tanóra 

Szabadon 

felhasználható 

óraszám 

Össz-

óraszám 

Hidegháborús konfliktusok és a 

kétpólusú világ kiépülése. A két 

világrendszer versengése, a szovjet tömb 

felbomlása 

16 2 18 

Magyarország 1945–1956 között. A 

Kádár-korszak jellemzői 

20 2 22 

Az egységesülő Európa, a globalizáció 

kiteljesedése. A demokratikus viszonyok 

megteremtése és kiépítése 

Magyarországon 

14 2 16 

Társadalmi és állampolgári ismeretek.  

Pénzügyi és gazdasági kultúra. 

Munkavállalás 

18 4 22 

Rendszerező ismétlés az érettségire 18  18 

 

 

A szabadon felhasználható órák tartalma (10 óra): 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Hidegháborús konfliktusok és a kétpólusú világ 

kiépülése.  A két világrendszer versengése, a szovjet tömb 

felbomlása/Összefoglalás, témazáró 

Órakeret 

2 óra  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

A hidegháborús időszak története, 

1945-től 1989-ig. 

 

 

 

 

Témazáró dolgozat 

Rendszerezés, ismétlés. Önálló 

vélemény megfogalmazása 

történelmi eseményekről, 

szereplőkről, jelenségekről, 

filozófiai kérdésekről.  

 

Számonkérés 

Földrajz: 

Térképhasználat, a 

hidegháborús 

konfliktusok 

topográfiája. 
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

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 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Magyarország 1945–1956 között. A Kádár-korszak 

jellemzői/Összefoglalás, témazáró 

Órakeret 

2 óra  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Magyarország története 1945-

1989-ig. 

 

 

 

Témazáró dolgozat 

Rendszerezés, ismétlés. 

A világtörténet, az európai és a 

magyar történelem 

kölcsönhatásainak elemzése. 

Számonkérés 

Magyar nyelv és 

irodalom: betiltott 

művek a Kádár-

korszakban 

Rajz és vizuális 

kultúra: Plakátok, 

filmek a Rákosi- és 

Kádár-korszakról. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Fogalmak: Szövetséges Ellenőrző Bizottság, földosztás, Független 

Kisgazdapárt, Nemzeti Parasztpárt, Magyar Kommunista Párt, 

Szociáldemokrata Párt, Magyar Dolgozók Pártja (MDP), államosítás, 

népköztársaság, internálás, osztályharc, ÁVH, beszolgáltatás, iparosítás, 

kétkeresős családmodell, aranycsapat, Petőfi Kör, MEFESZ, intervenció, 

Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP), pluralizmus, jogállam, nemzeti 

kerekasztal, sarkalatos törvények, Alkotmánybíróság. 

Személyek: Kádár János, Nagy Imre, 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. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Az egységesülő Európa, a globalizáció kiteljesedése. A 

demokratikus viszonyok megteremtése és kiépítése 

Magyarországon/ Összefoglalás, témazáró 

Órakeret 

 óra  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

A hidegháború utáni egyetemes és 

magyar történelem. 

 

 

 

 

Témazáró dolgozat 

Rendszerezés, ismétlés. A 

világtörténet, az európai 

történelem, a magyar történelem 

eltérő időbeli ritmusának és 

kölcsönhatásainak elemzése.  

 

Számonkérés 

Földrajz:A politikai 

határok változása a 

hidegháború után. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Fogalmak: globalizáció, multikulturalizmus, nemzetközi terrorizmus, 

vallási fanatizmus, 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. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Társadalmi és állampolgári ismeretek.  Pénzügyi és 

gazdasági kultúra. Munkavállalás / Összefoglalás, témazáró 

Órakeret 

4 óra  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Társadalmi és állampolgári 

ismeretek. 

 

 

 

 

 

Témazáró dolgozat 

 

A gazdaság működése, a 

munkaerőpiac. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Témazáró dolgozat 

A társadalom makro- és 

mikrostruktúráját alkotó elemek 

azonosítása. A társadalmi 

felelősségvállalás elvi 

szükségességének megértetése és 

néhány gyakorlati módjának 

megismertetése.  

 

Számonkérés 

 

Az alapvető pénzügyi és 

gazdasági fogalmak 

megismertetése, a gazdasági 

folyamatok fő hatótényezőinek 

megértetése. Az adók és járulékok 

szerepének megértése a modern 

nemzetgazdaságok működésében. 

 

Számonkérés 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Állampolgári jog, állampolgári kötelesség, politikai intézményrendszer, 

választás, választási rendszer, unió, országgyűlés, helyhatóság, politikai 

részvétel, közvetett demokrácia, közvetlen demokrácia, önkormányzat, párt, 

parlamenti küszöb, állampolgári jogok biztosa, Állami Számvevőszék. 

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, pénzügyi közvetítő rendszer, állás, adó, biztosítás, szerződés, 

munkaerőpiac, munkaadó, munkavállaló, foglalkoztatás, munkanélküliség, 

munkanélküli ellátás, álláskeresési támogatás 

 

 

Hittan (etika) 9-12. évfolyam 

 

A tantárgy órakerete: 

Évfolyam Hetek száma Heti órakeret Évi órakeret 

9. 36 1 36 

10. 36 1 36 

11. 36 1 36 

12. 31 1 31 
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A helyi tanterv tantárgyi tantervének áttekintése: 

 

9. évfolyam: 

Tematikai egység rövid címe 
Kerettantervi 

óraszám 

Helyi többlet- 

óraszám (±) 

Témakör 

összidőkerete 

Biblia - - 7 

„Mi Atyánk” - - 7 

Jézus Krisztus személye - - 10 

Isten szólt… - - 12 

Évfolyam összesen - +36 36 

 

10. évfolyam: 

Tematikai egység rövid címe 
Kerettantervi 

óraszám 

Helyi többlet- 

óraszám (±) 

Témakör 

összidőkerete 

A Nagy Parancsolatok - - 13 

Királyok és Próféták I. - - 12 

Az apostolok cselekedetei - - 11 

Évfolyam összesen - +36 36 

 

11. évfolyam: 

Tematikai egység rövid címe 
Kerettantervi 

óraszám 

Helyi többlet- 

óraszám (±) 

Témakör 

összidőkerete 

Királyok és próféták II. - - 11 

Pál levelei - - 9 

Zsoltárok - - 8 

Újszövetségi levelek, Jelenések 

könyve 
- - 8 

Évfolyam összesen - +36 36 

 

12. évfolyam: 

Tematikai egység rövid címe 
Kerettantervi 

óraszám 

Helyi többlet- 

óraszám (±) 

Témakör 

összidőkerete 

Helyem a világban - - 16 

A Gyülekezet - - 9 

Bölcsességirodalom - - 9 

Életünk nagy kérdései - - 7  

Évfolyam összesen - +31 31 
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9. osztály 

Heti óraszám: 1 

Éves óraszám: 36 

 

Tematikai egység Biblia 
Órakeret

7 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 Újszövetség 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 Újszövetség? 

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 Újszövetség 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 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Biblia, Bibliai nyelvek, Ószövetség, Újszövetség, Megbízhatóság, 

Ihletettség, Bizonyíték 

Helyi többlet 

óraszám: 1 óra 

A megszerzett ismeretek bevésése: keresés számítógépes bibliai 

szövegekben. Biblia-olvasó napló készítése. 

 

 

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va



 534 

Tematikai egység „Mi Atyánk” 
Órakeret

7 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  

Helyi többlet 

óraszám: 1 óra 

Összefoglalás – számonkérés: A memoriterek változatos formában 

történő számonkérése. Bibliai helyek visszakeresése. Alapfogalmak 

értelmező jellegű használata. 
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Tematikai egység Jézus Krisztus személye 
Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás, 

tapasztalat 

A megelőző tematikai egységek Jézus Krisztusról szóló tanításai. 

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 

Helyi többlet 

óraszám: 1 óra 

„Passió” c. film elemzése 
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Tematikai egység 

Isten szólt… 

Isten üzenete az Ószövetségben az özönvíztől Dávid 

királyig 

Órakeret

12 óra 

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 

Helyi többlet 

óraszám: 1 óra 

Vita: Rend és fegyelem, vagy mindenki azt csináljon, amit akar? 

Beszélgetés: a vezetők feladatai, kötelességei és lehetőségei. 
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10. osztály 

Heti óraszám: 1 

Éves óraszám: 36 

 

Tematikai egység A Nagy parancsolatok 
Órakeret

13 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 

Helyi többlet 

óraszám: 1 óra 

Beszélgetés a szeretetről / boldogságról: kinek mit jelent. A szeretet/ 

boldogság jellemzőinek kigyűjtése. Opció: A szeretet himnuszának vagy 

egy részének memoriter ismerete. 
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Tematikai egység Királyok és próféták I. 
Órakeret

12 óra 

Előzetes tudás, 

tapasztalat 

A 9. osztályos Bibliaismeret „Isten szólt…” tematikai egysége, a 10. 

osztályos Bibliaismeret „Nagy parancsolatok” 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 

Salamon 

Salamon királysága 

Salamon bölcsességet kér az Úrtól 

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 

Helyi többlet 

óraszám: 1 óra 

Kooperatív csoportmunkával készített kiselőadások és azok bemutatása. 
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Tematikai egység Az apostolok cselekedetei 
Órakeret

11 óra 

Előzetes tudás, 

tapasztalat 

A 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. 

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,  

Helyi többlet 

óraszám: 1 óra 

Forráselemzés: a vonatkozó bibliai történet értelmezése. 

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. 

11. osztály 
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Heti óraszám: 1 

Éves óraszám: 36 

 

Tematikai egység Királyok és próféták II. 
Órakeret

11 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, Új 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 

Helyi többlet 

óraszám: 1 óra 

Diákok beszámolója egyéni kutatás alapján olyan rokon vagy ismerős 

életéről, aki fogságban volt. Vita: A fogság ítélet vagy lehetőség? 

 

Tematikai egység Pál levelei 
Órakeret

9 óra 

Előzetes tudás, 

tapasztalat 

A 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. 

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 

Magyar nyelv és 

irodalom: A levél, mint 

irodalmi műfaj, a 

himnusz 
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-Ó- és Újszövetség 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 

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, Újszövetség, Törvény, Kegyelem, Lelki fegyverzet, 

Keresztény család 

Helyi többlet 

óraszám: 1 óra 

Gyülekezeti kiszállás lehetőség: szolgálat és beszélgetés gyülekezeti 

tagokkal 

 

Tematikai egység Zsoltárok 
Órakeret

8 óra 

Előzetes tudás, 

tapasztalat 

A 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 kommu-

nikáció; alkalmazkodás, 

áldozatvállalás, konflik-

tuskezelés, probléma 

feloldás; 

Kulcsfogalmak/

fogalmak 

Zsoltár, Isten dicsőítése, Magasztalás, Messiás, Prófécia, Metafora, 

Bűnbánat, Alázat,  

Helyi többlet 

óraszám: 1 óra 

Projektmunka: kiscsoportban értékeljük Dávid király életszakaszait, és 

jelenítsük meg egy-egy állóképben 

 

Tematikai egység Újszövetési levelek, Jelenések könyve 
Órakeret

8 óra 

Előzetes tudás, 

tapasztalat 

Az 11. osztályos Bibliaismeret Pál levelei tematikai egysége 

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va



 542 

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 

Új 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 

Helyi többlet 

óraszám: 1 óra 

Összefoglaló jegyzet készítése. 

 

11. osztály 

Etika 

Heti óraszám: 1 

Éves óraszám: 36 

Kerettanterv neve: Kerettanterv a szakközépiskolák 9-12. évfolyama számára 

Kerettanterv alapján: 36*0,9=32,4 32 óra kötött + 4 óra szabad 

Kerettantervben szereplő óraszámok: 

Tematikai egység Órakeret 

1. Alapvető etika 9 óra 

2. Egyén és közösség 10 óra 

3. Korunk kihívásai 9 óra 

Számonkérés 4 óra 

Kötelező összesen: 32 óra 

 

Évfolyam Heti óraszám Éves óraszám Kötött Szabad 

11. 1 36 32 4 

 

Témakör 
Összes 

kötelező 

Összes 

szabad 
11. 

kötelező 

11. 

szabad 

1. Alapvető etika 9 óra  9  

2. Egyén és közösség 10 óra  10  

3. Korunk kihívásai 9 óra  9  
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Számonkérés 4 óra  4  

Ismétlés, rendszerez.  4  4 

Összesen: 32 4 32 4 

Órafelosztás: 32+4 óráról a kerettanterv kötött tartalmának formájában 

Tematikai egység Alapvető etika 
Órakeret 

9 óra 

Előzetes tudás 

A nyelvi/fogalmi gondolkodás és a tudatos környezetformálás (munka) 

szerepe a kulturális evolúcióban. Az Ó- és Újszövetség legismertebb 

részletei. A felelősségvállalás, illetve az ezzel kapcsolatos mulasztások 

irodalmi példái. 

Ismeretek, fejlesztési feladatok Kapcsolódási pontok 

Az erkölcsi gondolkodás alapjai 

Tények és értékek. Ismeret, megértés, értékelés, elhatározás. 

Elmélet és gyakorlat.  

A társas lény: erkölcsi lény. A Másik szerepe az öntudatos én 

kialakulásában. 

Etika és nyelv: bizalom, megértés, egyetértés, vita, párbeszéd. 

Erkölcsi érzék, tanult viselkedés, az erkölcsi szabályok 

természete, az egyén erkölcsi méltósága. 

A munka mint az önkiteljesítés alapvető eszköze. 

Jó és rossz. A rossz eredete – különféle megközelítések. A 

szenvedés kérdése. 

 

Bibliai erkölcsi értékek a világi etikában 

Az ember kitüntetett léthelyzete. A világvallások emberképe és 

etikája. 

A szeretet erkölcsi jelentősége.  

A lelkiismeret szabadsága és a személyes felelősség 

elháríthatatlansága. 

 

Mit kell akarnom? Az erkölcsi döntés 

Az erkölcsi gondolkodás fejlődése. Szokáserkölcs, hagyomány, 

törvény.  

A lelkiismeret szava. Példakövetés, tekintélytisztelet. A mások 

igazsága.  

Párbeszéd, vita, kétely. Értékkonfliktusok. 

Kötelesség és szabadság. A kanti kötelességetika és bírálata. 

 

A felelősség kérdése 

Az erkölcsi cselekedet. A jóakarat. Felelősség a tetteinkért – 

felelősség másokért. 

 

Az erények és a jó élet céljai  

Önmegvalósítás, önkorlátozás, önismeret, önértékelés. A jólét 

és a jó élet fogalmának megkülönböztetése. A boldogság mint 

etikai kérdés. Az erények és a jellem. Az erkölcsi nevelés. 

Önállóság és példakövetés. Magánérdek és közjó.   

Filozófia: Az elérhető 

boldogság. A szabad akarat 

és a rossz kérdései. Az 

értékteremtő ember és a 

hatalom. Szabadság, 

választás, felelősség, 

szorongás. 

 

Társadalmi, állampolgári 

ismeretek: Pályakezdés, 

álláskeresés. 

Munkaerő-piaci elvárások 

itthon és külföldön.  
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Erkölcsi érték, értékítélet, gyakorlat, erkölcs, etika, öntudat, munka; hit, 

szeretet, kiválasztás, bűn, kegyelem; lelkiismeret, szabadság, kötelesség, 

törvény, megértés; felelősség, szándék, következmény, erény, boldogság, 

jellem, önigazolás. 
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Ismétlés, rendszerezés 
1 

Számonkérés 
1 

 

 

Tematikai egység Egyén és közösség 
Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás 

Irodalmi példák törvénytisztelet és lelkiismeret összeütközésére. A haza 

szolgálatának és védelmének történelmi példái. A nemzetállamok 

kialakulásának sajátosságai Közép-Kelet-Európában. Nemzetiségi 

konfliktusok, vallásüldözés a magyar történelemben. A cigányság 

történetével, helyzetével kapcsolatos alapismeretek. Hátrányos 

élethelyzetek, a szegénység alapvető társadalmi összetevőinek ismerete. 

Ismeretek, fejlesztési feladatok Kapcsolódási pontok 

A kapcsolatok etikája 

Az emberek közti testvériség eszméje. Barátok és ellenfelek. 

Szeretetkapcsolatok. Párválasztás. Felelősség a társakért. 

Szexuáletika.  

Házasság. Családi élet. Otthonteremtés. Családi szerepek. Szülők és 

gyermekek. A családi élet válságai. 

 

Társadalmi szolidaritás 

Hátrányos élethelyzetek. Társadalmi igazságosság és/vagy 

kölcsönös segítség. 

A betegekkel és szegényekkel való törődés mint erkölcsi 

kötelesség. 

 

Törvény és lelkiismeret  

A szabadság rendje. Jogok és kötelességek. Erkölcs és politika. A 

lelkiismeret és véleménynyilvánítás szabadsága. Felelősségünk 

magunkért és a világért. A cselekvés halaszthatatlansága. 

 

Szavak és tettek 

Visszaélés a szólásszabadsággal. Uszítás, rágalmazás, az ember 

lealacsonyítása, az erőszak népszerűsítése, megtévesztő reklámok. 

Szavak és tettek: a nyilvános beszéd a tömegmédiumokban. 

Médiaetika. 

 

Hazaszeretet 

Állampolgárság és nemzeti érzés. Nemzeti szolidaritás. Áldozat a 

hazáért, és ennek elfogadható mértéke. A társadalmi önazonosság 

(identitás) felépülése és torzulásai. 

 

Többség és kisebbség 

Az etnokulturális csoportok, nemzeti és vallási kisebbségek, illetve 

a többségi társadalom közti konfliktusok, az együttélés erkölcsi 

problémái. Előítéletek, sztereotípiák, esélykülönbségek.   

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek: A jóléti 

társadalom. 

A magyar társadalom a 

rendszerváltozás után. 

A cigány (roma) 

társadalom története, 

helyzete és 

integrációjának 

folyamata. 

 

Földrajz: Magyarország 

és a Kárpát-medence 

földrajza; a magyarság 

által lakott, 

országhatáron túli 

területek. 

 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret: 

A média társadalmi 

szerepe. 

Médiareprezentáció, 

valószerűség, hitelesség. 

Médiaetika, 

médiaszabályozás. 

 

Társadalmi, 

állampolgári ismeretek: 

Kulturális és etnikai 

kisebbségek hazánkban. 
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A nemzeti fejlődés traumái – Kárpát-medencei sajátosságok. A 

kirekesztő, elnyomó nemzetstratégiák erkölcsi megítélése. 

Esélyegyenlőtlenség és 

hátrányos társadalmi 

helyzet. 

Szolidaritás és 

társadalmi 

felelősségvállalás. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Család, felelősség a társainkért, hűség, szeretet, szerelem; erkölcsi érték, 

erény, boldogság, jellem; törvény, törvénytisztelet, emberiesség, polgári 

engedetlenség; nemzet, identitás; nacionalizmus, sovinizmus, együttélés, 

idegengyűlölet, antiszemitizmus, hátrányos megkülönböztetés, 

kisebbség; igazságosság, előítélet, sztereotípia, kirekesztés, befogadás, 

sokszínűség, szolidaritás, önkéntesség. 

Ismétlés, rendszerezés 
1 

Számonkérés 
1 

 

 

Tematikai egység Korunk kihívásai 
Órakeret 

9 óra 

Előzetes tudás 

A műszaki-tudományos haladás vívmányai, hatásai. Természet- és 

társadalom-földrajzi ismeretek. Pszichés funkciók a magasabb rendű 

állatoknál, biodiverzitás, ökológiai rendszerek. Kulturális hagyomány, 

jövőkép, az utódokról való gondoskodás szerepe és változásai a 

civilizáció történetében. 
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Ismeretek, fejlesztési feladatok Kapcsolódási pontok 

A tudományos-technikai haladás etikai kérdései 

Az emberi cselekvés megváltozott természete. Technika és etika.  

A tudósok felelőssége. 

 

Bioetika 

Születés és halál. Családtervezés. Mesterséges megtermékenyítés. 

Béranyaság. Terhességmegszakítás.  

Genetikailag módosított élőlények.  

Egészségvédelem és etika. Szembenézés a halállal. Eutanázia. 

 

A felelősség új dimenziói a globalizáció korában 

Az egyén felelőssége és cselekvési lehetőségei a globális 

hálózatok korában.  

Magánérdek és közjó. A fenntarthatóság fogalma. Lokalizáció és 

önrendelkezés: az emberi lépték helyreállítása.  

Világszegénység – a szegények világa. A szegénység új arcai: 

környezetrombolás, adósságcsapda, szélsőséges jövedelmi 

egyenlőtlenségek, létbizonytalanság, népbetegségek, 

népességrobbanás, tömeges migráció. 

 

 

Ökoetika 

Az ökológiai válság mint erkölcsi kérdés. Számít-e erkölcsileg, 

amit más lényekkel teszünk? Érvek az állatok védelmében: a 

szenvedésokozás tilalma, szolidaritás lénytársainkkal, a biológiai 

sokféleség értéke, megóvásának és fenntartásának lehetősége. Az 

élet tisztelete. Az etika emberközpontúságának értelmezése. Az 

ember felelőssége egy több mint emberi világban. 

 

A közösség és a korrupció problémája 

Tisztességes és tisztességtelen érdekérvényesítés. Jogos és jogtalan 

előnyszerzés, a megvesztegetés, a megvesztegethetőség. 

Magánérdek és közjó. A korrupció jelensége és veszélyei, 

hatalommal való visszaélés és korrupció a mindennapokban. 

Hogyan lehet a megvesztegetést, a korrupciót megszüntetni? 

Lehet-e hála jele a hálapénz? Ki hibázik, aki adja, vagy aki kapja? 

A korrupció elleni fellépés lehetőségei, az egyén és a közösség 

felelőssége.  

 

Felelősség utódainkért 

Az emberiség közös öröksége. A jövő nemzedékek jogai. A ma 

élők felelőssége. 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek: A 

tudományos-technikai 

forradalom. Az 

emberiség az 

ezredfordulón: a globális 

világ és problémái. 

A globális világgazdaság 

fejlődésének új kihívásai 

és ezek hatása hazánk 

fejlődésére. 

 

Földrajz: globális 

kihívások, migráció, 

mobilitás.  

 

Biológia-egészségtan: 

környezet és 

fenntarthatóság. 

 

Filozófia: Az ökológiai 

válság etikai 

vonatkozása. Bioetikai 

állásfoglalások 

napjainkban. 

Kulcsfogalmak/

fogalmak 

Uralom a természet felett, ökológiai elővigyázatosság; globális felelősség, 

környezettudatosság, fenntarthatóság, közjó, korrupció, korrupció-

megelőzés; élet, halál, egészség; környezeti etika, állati jólét, 

fajsovinizmus, emberközpontúság, mélyökológia; az emberiség közös 

öröksége, a jövő nemzedékek jogai. 
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A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

A tanulók ismerik az erkölcsi hagyomány legfontosabb elemeit, s e tudás 

birtokában képesek a mindennapi életben felmerülő erkölcsi problémák 

felismerésére és kezelésére.  

Értékítéleteiket ésszerű érvekkel tudják alátámasztani, képesek a felelős 

mérlegelésen alapuló döntésre. Rendelkeznek az etikai és közéleti 

vitákban való részvételhez, saját álláspontjuk megvédéséhez, illetve 

továbbfejlesztéséhez szükséges készségekkel és képességekkel.  

Képesek elfogadni, megérteni és tisztelni a magukétól eltérő nézeteket.  

Ismerik azokat az értékelveket, magatartásszabályokat és beállítódásokat, 

amelyeknek a közmegegyezés kitüntetett erkölcsi jelentőséget tulajdonít. 

Ismétlés, rendszerezés 
2 

Számonkérés 
2 

 

 

 

 

12. osztály 

Heti óraszám: 1 

Éves óraszám: 31 

 

Tematikai egység Helyem a világban 
Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás, 

tapasztalat 

A 9. osztályos Bibliaismeret „Mi Atyánk” tematikai egysége 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A személyes jövőkép kialakításának ösztönzése, az egyéni és közösségi 

boldogulást támogató értékek melletti elköteleződés támogatása. 

Istentől származó értékes személyiségünk elfogadása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

A mester terve 

Isten okkal, céllal teremtett 

Istennek terve van az életemmel 

Személyiségünk felfedezése 

Ki vagyok én? 

Az vagyok kinek mások mondanak? 

Személyiségtesztek 

Önmagunk elfogadása  

Külső és belső értékek 

 

Istentől kapott értékeink 

Értékesség  

Használd, amid van 

Isten vezetése az életünkben  

  

Természetismeret: 

Kamaszkori 

változások: testkép, 

testalkat; az egészséges 

táplálkozás alapelvei; a 

serdülő 

személyiségének 

jellemző vonásai; az 

önismeret és az 

önfejlesztés eszközei; 

veszélyforrások 

különféle 

élethelyzetekben; káros 

szenvedélyek. 

Dráma és tánc: ön- és 

társismereti játékok.  

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek: nemzetisé-

gek és etnikai kisebb-
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ségek; a cigány (roma) 

népesség helyzete. 

Kulcsfogalmak/

fogalmak 

Személyiség, énkép, életcél, értékesség, elfogadás, Isten vezetése, külső és 

belső értékek  

 

Tematikai egység A Gyülekezet 
Órakeret 

9 óra 

Előzetes tudás, 

tapasztalat 

A 10. osztályos Bibliaismeret Apostolok cselekedet tematikai egysége,  

A 11. osztályos Bibliaismeret Pál levelei, Újszövetségi levelek tematikai 

egységei. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Felfedezni az Egyház, Gyülekezet páratlan tisztességét. 

Megérteni az egyházi, gyülekezeti élet sokszínűségét. 

Bátorítani az egyházi, gyülekezeti szolgálatba való részvételre. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

A Gyülekezet felépítése 

Egyház, gyülekezet, eklézsia fogalma 

Templom, Imaház fogalma 

A Gyülekezet, mint Krisztus teste 

A gyülekezet szolgálattevői 

Szolgálati ajándékok 

A Gyülekezeti élet alapjai 

Újjászületés 

Bemerítés, keresztség 

Úrvacsora 

Bizonyságtétel 

Istentisztelet 

Szentlélek munkája 

Földrajz: a világvallások 

társadalmat, gazdaságot, 

környezetet befolyásoló 

szerepe; kultúrák 

találkozásai a Föld 

különféle térségeiben. 

 

 

Kulcsfogalmak/

fogalmak 

Egyház, Gyülekezet, Eklézsia, templom, imaház,presbiter, diakónus, 

újjászületés, bemerítés, keresztség, úrvacsora, bizonyságtétel, Istentisztelet, 

Szentlélek.  

Helyi többlet 

óraszám: 2 óra 

A keresztyén egyház megpróbáltatásai a XX. században: Beszámolók 

illetve dramatikus megjelenítés pl. Albert Schweitzer, Teréz anya, Billy 

Graham életműve. Dramatikus megjelenítés: keresztyén helytállás XX. 

sz.-i morális kérdésekben. 

 

Tematikai egység Bölcsességirodalom 
Órakeret 

9 óra 

Előzetes tudás, 

tapasztalat 

A 11. osztályos Bibliaismeret Zsoltárok tematikai egységei. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A bibliai bölcsességirodalom által megfigyelni Isten jelenlétét a 

különböző élethelyzetekben. 

Elkötelezettség kialakítása a bilbiai értékrend iránt. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Jób könyve 

A láthatatlan világ hatása a látható világban. 

A szenvedés jelenléte és feldolgozása az emberi életben 

A Példabeszédek könyve 

Isten bölcsessége 

Lustaság, a munkához való viszony 

Vizuális kultúra: 

személyes véleményt 

kifejező vizuális 

megjelenítés adott 

témában.  
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Kapcsolati kérdések  

A szív szerepe  

A prédikátor könyve 

Mindennek megvan az ideje 

Az élet mulandóság,  

Idősek tisztelete 

Énekek éneke  

A szerelem szerepe életünkben 

A vágyaink kifejezése 

Magyar nyelv és 

irodalom: A példázatok, 

példabeszédek, 

metafórák felismerése, 

megértése és használatuk 

 

Kulcsfogalmak/

fogalmak 

Láthatatlan világ, látható világ, szenvedés, bölcsesség, lustaság, szív. 

mulandóság, tisztelet, szerelem  

Helyi többlet 

óraszám: 2 óra 

Kooperatív csoportmunkával készített kiselőadások és azok bemutatása. 

 

Tematikai egység Életünk nagy kérdései 
Órakeret 

7 óra 

Előzetes tudás, 

tapasztalat 

A 12. osztályos Bibliaismeret Helyem a világban tematikai egysége. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Segítséget adni az élet legnagyobb kérdéseinek megválaszolásában. 

Bátorítani az életutat befolyásoló jó döntések meghozatalát.  

Kérni és felismerni Isten vezetését a választások során.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Az életünk lelki (szellemi) döntési, választásai 

Szabad akarat kérdése 

Isten terve: Válaszd az életet! 

Áldás és átok 

 

Az Istenbe vetett hit és következményei életünkben 

Vetés és aratás törvényszerűsége  

Istennel vagy nélküle  

Odaszánás, tanítványság 

 

Párkapcsolataink 

Készülődés a párválasztásra 

Párválasztás – „nem jó az embernek egyedül” 

Gyermekvállalás – Válaszd az életet! 

 

Egészséges jövőkép, egészséges énkép 

A múlthoz elrendezése és feldolgozása 

Reménységgel a jövő felé 

Célorientáltság –Tudom, hogy mit akarok 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek: egyenlőség és 

egyenlőtlenségek a 

társadalomban; 

állampolgári jogok és 

kötelességek; 

 

Biológia   egészségtan: 

leány és női, fiú és férfi 

szerepek a családban, a 

társadalomban; 

Vizuális kultúra: 

személyes véleményt 

kifejező vizuális 

megjelenítés adott 

témában.  

 

Kulcsfogalmak/

fogalmak 

Szabad akarat, áldás, átok, hit, odaszánás, tanítványság, párválasztás, 

gyermekvállalás, jövőkép, énkép, célorientáltság   

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

- Részvétel a közös feladatokban, beszélgetésekben, játékokban.  

- Ismerje a atnult királyok és próféták történetét. 

- A Péld 16:6.,  a Szeretet himnusza 1.Kor 13:1-8 és a 23.Zsoltár 

memoriter szintű ismerete 
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- Életkorának megfelelően definiálja a következő fogalmakat: 

kegyelemből való üdvösség, alázat, felettes hatalmaknak való 

engedelmesség, zsoltár 

-   Krisztushimnusz Fil 2:2-11; Péld 1:2-9; 2 Pt 2:9-10; 127. zsoltár 

memoriter szintű ismerete. 

- Életkorának megfelelően definiálja a következő fogalmakat: szabad 

akarat, újjászületés, tanítványság. 

- Tudja megfogalmazni az egyház és a gyülekezet közötti különbséget, az 

úrvacsora, az istentisztelet, a bemerítés lényegét 

 

Biológia és egészségtan 10. évfolyam 

Választott kerettanterv: 

Kerettanterv a szakközépiskolák 9-12. évfolyama számára (6. MELLÉKLET) 

A helyi tanterv óraszámai évfolyamonként 

Évfolyam Heti óraszám Éves óraszám Kötött tartalom Szabadon 

felhasználható 

10. 2 óra 72 óra 64 óra 8 óra 

11. 2 óra 72 óra 64 óra 8 óra 

12. 1 óra 31 óra 28 óra 3 óra 

 

10. évfolyam 

 

Óraszámok bontása évfolyamonként, témakörönként 

Témakör Összes 

kötelező 

Összes 

szabad 

10. évfolyam 

kötelező 

10. évfolyam 

szabad 

1. Láthatatlan élővilág – 

Mikrobák 

10 óra 1 10 1 

2. A Zöld Birodalom –A 

növények világa 

12 óra 1 12 1 

3. Akik benépesítik a 

Földet – Az állatok világa 

13 óra 2 13 2 

4. Kapcsolatok az élők és 

élettelenek között - 

Élőlények és környezetük 

10 óra 1 10 1 

5. Érthetjük őket? – Az 

állatok viselkedése 

10 óra 1 10 1 

6. Másfélmillió lépés 

Magyarországon A Kárpát-

medence élővilága 

9 óra 2 9 2 

Összesen: 64 óra 8 64 8 

 

Tematikai egység címe Órakeret 
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 1. Láthatatlan élővilág – Mikrobák 10 óra 

 2. A Zöld Birodalom – A növények világa 12 óra 

 3. Akik benépesítik a Földet – Az állatok világa 13 óra 

 4. Kapcsolatok az élők és élettelenek között -  Élőlények és környezetük 10 óra 

 5. Érthetjük őket? – Az állatok viselkedése 10 óra 

 6. Másfélmillió lépés Magyarországon…. – A Kárpát-medence élővilága 9 óra 

Számonkérés (Heti tanóra 10 %-a) 8 óra 

Össz. óraszám 72 óra 

 

Heti tanóra 10 %-ának tartalma (8 óra) 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Számonkérés Órakeret 

8 óra 

1. Láthatatlan élővilág – 

Mikrobák 

1 1 

2. A Zöld Birodalom –A 

növények világa 

1 1 

3. Akik benépesítik a Földet 

– Az állatok világa 

2 2 

4. Kapcsolatok az élők és 

élettelenek között - 

Élőlények és környezetük 

1 1 

5. Érthetjük őket? – Az 

állatok viselkedése 

1 1 

6. Másfélmillió lépés 

Magyarországon A Kárpát-

medence élővilága 

2 2 

 

Biológia és egészségtan 11-12. évfolyam 

Választott kerettanterv: 

Kerettanterv a szakközépiskolák 9-12. évfolyama számára (6. MELLÉKLET) 

A helyi tanterv óraszámai évfolyamonként 

Évfolyam Heti óraszám Éves óraszám Kötött tartalom Szabadon 

felhasználható 

10. 2 óra 72 óra 64 óra 8 óra 

11. 2 óra 72 óra 64 óra 8 óra 

12. 1 óra 31 óra 28 óra 3 óra 

 

11. évfolyam 

 

Óraszámok bontása évfolyamonként, témakörönként 

Témakör Összes 

kötelező 

Összes 

szabad 

11. évfolyam 

kötelező 

11. évfolyam 

szabad 

1. Sejtjeinkben élünk – A 

sejt 

8 óra 1 8 1 
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2. Szépség, erő, ügyesség 

– Az emberi test 

12 óra 1 12 1 

3. Szorgos szerveink – A 

szervezet anyagforgalma 

15 óra 2 15 2 

4. Védelmi vonalaink – Az 

immunrendszer és a bőr 

6 óra 1 6 1 

5. Egyensúly és 

alkalmazkodás – Az 

életműködések 

szabályozása 

14 óra 1 14 1 

6. Vagyok, mint minden 

ember…. – Az ember 

egyéni és társas 

viselkedése 

9 óra 2 9 2 

Összesen: 64 8 64 8 

 

 

Tematikai egység címe Órakeret 

1. Sejtjeinkben élünk – A sejt 8 

2. Szépség, erő, ügyesség – Az emberi test 12 

3. Szorgos szerveink – A szervezet anyagforgalma 15 

4. Védelmi vonalaink – Az immunrendszer és a bőr 6 

5. Egyensúly és alkalmazkodás – Az életműködések szabályozása 14 

6. Vagyok, mint minden ember…. – Az ember egyéni és társas 

viselkedése 
9 

Számonkérés (Heti tanóra 10 %-a) 8 óra 

Össz. Óraszám 72 óra 

 

Heti tanóra 10 %-ának tartalma (8 óra) 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Számonkérés Órakeret 

8 óra 

1. Sejtjeinkben élünk – A 

sejt 
1 1 

2. Szépség, erő, ügyesség – 

Az emberi test 
1 1 

3. Szorgos szerveink – A 

szervezet anyagforgalma 
2 2 

4. Védelmi vonalaink – Az 

immunrendszer és a bőr 
1 1 

5. Egyensúly és 

alkalmazkodás – Az 

életműködések szabályozása 

1 1 

6. Vagyok, mint minden 

ember…. – Az ember egyéni 

és társas viselkedése 

2 2 

 

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va



 554 

 

 

 

 

 

 

12. évfolyam 

 

 

Témakör Összes 

kötelező 

Összes 

szabad 

12. évfolyam 

kötelező 

12. évfolyam 

szabad 

1. Az élet kódja –A 

biológiai információ és 

átörökítése 

9 óra 1 9 1 

2. Új kezdetek – 

Szaporodás, szexualitás 

7 óra 0 7 0 

3. Kibontakozás – 

Biológiai evolúció 

 

6 óra 1 6 1 

4. Jövőnk a tét – 

Gazdálkodás és 

fenntarthatóság 

6 óra 1 6 1 

Összesen: 28 3 28 3 

 

 

 

 

Tematikai egység címe Órakeret 

1. Az élet kódja –A biológiai információ és átörökítése 9 óra 

2. Új kezdetek – Szaporodás, szexualitás 7 óra 

3. Kibontakozás – Biológiai evolúció 6 óra 

4. Jövőnk a tét – Gazdálkodás és fenntarthatóság 6 óra 

Számonkérésre (Heti tanóra 10 %-a) 3 óra 

Össz. óraszám 31 óra 

 

 

 

Heti tanóra 10 %-ának tartalma (3 óra) 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Számonkérés Órakeret 

3 óra 

1. Az élet kódja –A biológiai 

információ és átörökítése 
1 1 

2. Új kezdetek – Szaporodás, 

szexualitás 
0 0 
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3. Kibontakozás – Biológiai 

evolúció 

 

1 1 

4. Jövőnk a tét – 

Gazdálkodás és 

fenntarthatóság 

1 1 

 

 

Fizika 9-11. évfolyam 

Kerettanterv neve:  

Kerettanterv a szakközépiskolák 9-12. évfolyama számára (6. MELLÉKLET) 

Fizika 9. 

Heti 2 óra, évi 72 óra 

Kerettanterv alapján: 72*0,9=64,8 64 óra kötött + 8 óra szabad 

Fizika 10. 

Heti 2 óra, évi 72 óra 

Kerettanterv alapján: 72*0,9=64,8 65 óra kötött + 7 óra szabad 

Kerettantervben szereplő óraszámok: 

Tematikai egység Órakeret 

Tájékozódás égen-földön 4 

A közlekedés kinematikai problémái 7 

A közlekedés dinamikai problémái 8 

A tömegvonzás 5 

Mechanikai munka, energia, teljesítmény 6 

Egyszerű gépek a mindennapokban 4 

Energia nélkül nem megy 6 

Energiaátalakító gépek 6 

Hasznosítható energia, a hőtan főtételei 6 

A Nap 6 

Vízkörnyezetünk fizikája 8 

Hidro- és aerodinamikai jelenségek, a repülés fizikája 8 

Globális környezeti problémák fizikai vonatkozásai 6 

Szikrák és villámok 8 

Az elektromos áram 8 

Lakások, házak elektromos hálózata 7 

Elemek, telepek 6 

Az elektromos energia előállítása 8 

Mechanikai rezgések és hullámok 6 

A hang és a hangszerek világa 6 

Összesen: 129 

 

 

 

Évfolyam Heti óraszám Éves óraszám Kötött Szabad 

9. 2 72 64 8 

10. 2 72 65 7 
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Témakör 
Összes 

kötelező 

Összes 

szabad 

9. 

évfolyam 

összes 

9. 

évfolyam 

szabad 

10. 

évfolyam 

összes 

10. 

évfolyam 

szabad 

Tájékozódás égen-

földön 
4 0 4 0   

A közlekedés 

kinematikai problémái 
7 2 9 2   

A közlekedés 

dinamikai problémái 
8 1 9 1   

A tömegvonzás 5 1 6 1   

Mechanikai munka, 

energia, teljesítmény 
6 1 7 1   

Egyszerű gépek a 

mindennapokban 
4 1 5 1   

Energia nélkül nem 

megy 
6 0 6 0   

Energiaátalakító gépek 6 0 6 0   

Hasznosítható energia, 

a hőtan főtételei 
6 1 7 1   

A Nap 6 0 6 0   

Globális környezeti 

problémák fizikai 

vonatkozásai 
6 1 7 1   

 64 8 72 óra 8   

Vízkörnyezetünk 

fizikája 
8 0   8 0 

Hidro- és 

aerodinamikai 

jelenségek, a repülés 

fizikája 

8 0   8 0 

Szikrák és villámok 8 1   9 1 

Az elektromos áram 8 1   9 1 

Lakások, házak 

elektromos hálózata 
7 2   9 2 

Elemek, telepek 6 1   7 1 

Az elektromos energia 

előállítása 
8 1   9 1 

Mechanikai rezgések 

és hullámok 
6 1   7 1 

A hang és a 

hangszerek világa 
6 0   6 0 

 65 7   72 óra 7 

Összesen: 129 15     

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A közlekedés kinematikai problémái 

Órakeret 

2 óra 
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Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Feladatok megoldása. A mozgást leíró fizikai 

mennyiségek közötti matematikai 

összefüggések átlátása, mért 

illetve megadott adatok alapján a 

keresett mennyiségek 

meghatározása. 

Számítások 

Matematika: elemi 

műveletek elvégzése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Sebesség. Gyorsulás. Út-idő grafikon, sebesség-idő grafikon és 

gyorsulás-idő grafikon. Szögsebesség. Centripetális gyorsulás. Hajítások. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A közlekedés dinamikai problémái 

Órakeret 

1 óra 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Feladatok megoldása. A mozgást leíró fizikai 

mennyiségek közötti matematikai 

összefüggések átlátása, mért 

illetve megadott adatok alapján a 

keresett mennyiségek 

meghatározása. 

Számítások 

Matematika: elemi 

műveletek elvégzése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

A erő. A lendület. A lendület-megmaradás törvénye. A dinamika 

alapegyenlete. Az erők összegzésének módszerei. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A tömegvonzás 

Órakeret 

1 óra 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Feladatok megoldása. A testek súlyának 

meghatározása. A perdületet leíró 

fizikai mennyiségek közötti 

matematikai összefüggések 

átlátása, megadott adatok alapján 

a keresett mennyiségek 

meghatározása. 

Számítások 

Matematika: elemi 

műveletek elvégzése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Súly. Súlytalanság. Perdület. Perdület-megmaradás törvénye. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Mechanikai munka, energia, teljesítmény 

Órakeret 

1 óra 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
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Feladatok megoldása. A munka, az enrgia és a 

teljesítmény, mint fizikai 

mennyiségek közötti matematikai 

összefüggések átlátása, megadott 

adatok alapján a keresett 

mennyiségek meghatározása. 

Számítások 

Matematika: elemi 

műveletek elvégzése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Munka. Energia. Munkatétel. Teljesítmény. Hatásfok. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Egyszerű gépek a mindennapokban 

Órakeret 

1 óra 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Feladatok megoldása. A merev testek egyensúlyát leíró 

fizikai mennyiségek közötti 

matematikai összefüggések 

átlátása, megadott adatok alapján 

a keresett mennyiségek 

meghatározása. 

Számítások 

Matematika: elemi 

műveletek elvégzése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Egyensúly fogalma. Eredő erő fogalma, meghatározása. Forgatónyomaték 

fogalma, meghatározása. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Hasznosítható energia, a hőtan főtételei 

Órakeret 

1 óra 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Feladatok megoldása. A hőtan I. főtételében szereplő 

fizikai mennyiségek közötti 

matematikai összefüggések 

átlátása, megadott adatok alapján 

a keresett mennyiségek 

meghatározása. 

Számítások 

Matematika: elemi 

műveletek elvégzése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Belső energia. Hőmennyiség. A gázon végzett munka. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Globális környezeti problémák fizikai vonatkozásai 

Órakeret 

1 óra 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Hatástanulmányok elemzése a 

globális környezeti problémák 

mérséklésének tükrében. 

A Föld emberkézhez köthető 

pusztulásának a csökkentése, 

illetve a különféle lehetőségek 

hatékonyságának az értékelése. 

Számítások 

Biológia, földrajz: a 

Földet pusztító emberi 

tevékenység hatásának 

következményei. 
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Üvegházhatás. A globális felmelegedés. A széndioxid-kvóta. Ökológiai 

lábnyom. Környezetszennyezés, légszennyezés. Az ózonpajzs. 

Fenntartható fejlődés. 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Szikrák és villámok 

Órakeret 

1 óra 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Elektromos megosztás, töltés a 

vezetőn, Faraday-kalitka, 

csúcshatás 

 

Az elektrosztatikai alapfogalmak, 

alapjelenségek értelmezése, 

gyakorlati tapasztalatok, 

kísérletek alapján. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Csúcshatás, Segner-kerék, Faraday-kalitka 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Az elektromos áram 

Órakeret 

1 óra 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Ohm törvénye a 

mindennapokban 

Gyakorlati alkalmazások: 

Áramkörök illetve áramköri 

elemek elektromos 

tulajdonságaink a meghatározása 

matematikai eszközökkel. 

Az elektromos ellenállás 

kiszámítása, mérése; a számított 

és mért értékek összehasonlítása, 

következtetések levonása. 

Összetett áramkörök 

paramétereinek meghatározása 

mérhető tulajdonságainak a 

felhasználásával 

Matematika: elemi 

műveletek elvégzése, 

grafikonok készítése. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Elektromos áramerősség, elektromos ellenállás, elektromos feszültség. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Lakások, házak elektromos hálózata 

Órakeret 

2 óra 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Gyakorlati alkalmazások: Soros 

és párhuzamos kapcsolás 

összefüggéseinek alkalmazása.  

Számonkérés. 

A soros és a párhuzamos 

kapcsolások legfontosabb 

jellemzőinek megismerése, 

feszültség- és áramerősség 

viszonyok vizsgálata méréssel, 

összefüggések felismerése és 

meghatározása mért adatok 

alapján. 

Matematika: elemi 

műveletek elvégzése, 

egyenletrendezés, 

műveletek törtekkel. 
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Soros és párhuzamos kapcsolás. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Elemek, telepek 

Órakeret  

1 óra 

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). 

Adapterek, tápegységek, 

egyenirányítók. 

 

Az elemek, telepek, újratölthető 

akkumulátorok alapvető fizikai 

tulajdonságainak, paramétereinek 

megismerése illetve 

meghatározása mért illetve 

feltüntetett adataik alapján. 

Egyszerű számítások elvégzése 

az akkumulátorokban tárolt 

energiával, töltéssel 

kapcsolatban. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Telep, akkumulátor, újratölthető elem. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Az elektromos energia előállítása 

Órakeret 

1 óra 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

Elektromos hálózatok felépítése. 

A távvezetékek feszültségének 

nagy értékekre történő 

feltranszformálásának oka.  

A transzformátor működésének 

értelmezése, összefüggések 

feltárása. 

A nagy elektromos hálózatok 

felépítésének, alapelveinek 

vizsgálata. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Transzformátor felépítése, működési elve. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Mechanikai rezgések és hullámok 

Órakeret 

1 óra 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési feladatok Kapcsolódási pontok 

Ismeretek: 

Hullámjelenségek: törés, 

visszaverődés, elhajlás, 

interferencia. 

 

Hullámjelenségek vizsgálata. 

Kísérletek bemutatása. 
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Törés törvénye. Visszaverődés törvénye. Elhajlás jelensége. Interferencia 

jelensége. 

 

 

Fizika 11. 

Heti 1 óra, évi 36 óra 

Kerettanterv alapján: 36*0,9=32,4 32 óra kötött + 4 óra szabad 

Kerettantervben szereplő óraszámok: 

Tematikai egység Órakeret 

A fény természete és a látás 7 

Kommunikáció és képalkotás a 21. században 7 

Atomfizika a hétköznapokban 7 

A Naprendszer fizikai viszonyai 6 

Csillagok, galaxisok 5 

Összesen: 32 

 

Évfolyam Heti óraszám Éves óraszám Kötött Szabad 

11. 1 36 32 4 

 

 

Témakör 
Összes 

kötelező 

Összes 

szabad 

11. 

évfolyam 

összes 

11. 

évfolyam 

szabad 

12. 

évfolyam 

kötelező 

12. 

évfolyam 

szabad 

A fény természete és 

a látás 
7 3 10 3   

Kommunikáció és 

képalkotás a 21. 

században 
7 1 8 1   

Atomfizika a 

hétköznapokban 
7 0 7 0   

A Naprendszer 

fizikai viszonyai 
6 0 6 0   

Csillagok, galaxisok 5 0 5 0   

Összesen: 32 4 36 óra 4   

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A fény természete és a látás 

Órakeret 

3 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

A leképezési törvény és 

alkalmazása. 

Keletkezett képek 

tulajdonságának meghatározása 

matematikai eszközökkel 

 

Fényelhajlás, fénypolarizáció, 

interferencia. 

Egyszerű kísérletek elvégzése a 

háztartásban és környezetünkben 

előforduló eszközökkel. 

 

Égitestek színe, színképe. Csillagok anyagának illetve 

korának meghatározása a 

színképelemzés eszközeivel 
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Leképezési törvény, spektroszkópia 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Kommunikáció és képalkotás a 21. században 

Órakeret 

1 óra  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Adattárolás Az adatok tárolása, ábrázolása 

illetve megjelenítése a különféle 

tárolási technológiák 

alkalmazásával 

Informatika: 

adatrögzítés illetve 

megjelenítés 

lehetőségei 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Tárolási technológiák. 

 

 

 

Kémia 9-10 

 

A tantárgy órakerete:  

Évfolyam 
Heti 

órakeret 

Évi 

órakeret 

Kerettantervi 

órakeret 

Helyi 

tervezésű 

órakeret 

9. 2 72 58 14 

10. 1 36 39 -3 

 

A helyi tanterv alapját jelentő kerettanterv: 

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

EMMI rendelet 6. sz. mellékletében kiadott KÉMIA tantárgyi kerettanterv alapján készült 

helyi tanterv. 

A tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret 

 

 

9. évfolyam:  

Tematikai egység rövid címe 
Kerettantervi 

óraszám 

Helyi többlet- 

óraszám (±) 

Témakör 

összidőkerete 

„A kék bolygó”. A víz. Egy csepp 

vízben 

10 +2 12 

A kék bolygó. A víz.” Kémiai 

koktélok” 

4 +1 5 

A kék bolygó. A víz.”Változások 12 +5 17 

A kék bolygó. Anyagok 

körforgásában 

13 +4 17 

A kék bolygó. Ember a Földön 7 +1 8 

A kék bolygó. Az energia 12 +1 13 

Évfolyam összesen 58 +14 72 

 

 

 

10. évfolyam:  
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Tematikai egység rövid címe 
Kerettantervi 

óraszám 

Helyi többlet- 

óraszám (±) 

Témakör 

összidőkerete 

Kémia a mindennapokban. 

Élelmeink kémiája. Ételek, 

tápanyagok 

7 0 7 

Kémia a mindennapokban. 

Élelmeink kémiája. Ősi és modern 

praktikák 

7 -1 6 

Kémia a mindennapokban. Anyagok 

és szerkezetek 
9 -2 7 

Kémia a mindennapokban. Szépség 

és tisztaság 
5 0 5 

Kémia a mindennapokban. 

Információ: Kódok és üzenetek 
4 0 4 

Kémia a mindennapokban. Mérgek 

és orvosságok 
4 0 4 

Kémia a mindennapokban. A 

tudomány 

3 0 3 

Évfolyam összesen 39 -3 36 

 

A tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret 

felhasználása 

 

 

9. évfolyam:  Szabad órakeret: 14 

 

Tematikai egység Téma Óraszám 

„A kék bolygó”. A víz. Egy csepp 

vízben 
Ismeretek elmélyítése 2 

A kék bolygó. A víz.” Kémiai 

koktélok” 
Hasonló a hasonlóban elv 1 

A kék bolygó. A víz.”Változások  
Diszperz rendszerek, dinamikus 

egyensúly 
5 

A kék bolygó. Anyagok 

körforgásában  

Fémek szerkezete, 

tulajdonságai 
4 

A kék bolygó. Ember a Földön A Föld napja 1 

A kék bolygó. Az energia Bevezetés a szerves anyagok 

világába 
1 

 Összesen: 14 

 

 

 

10. évfolyam:  Szabad órakeret: -3 

 

Tematikai egység Téma Óraszám 

Kémia a mindennapokban. Élelmeink 

kémiája. Ősi és modern praktikák  

- Le Chatelier – Braun – elv, 

dinamikus kémiai egyensúly 
-1 

Kémia a mindennapokban. Anyagok 

és szerkezetek  

Fémek szerkezete, 

tulajdonságai 
-2 
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 Összesen: -3 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A „kék bolygó”. A víz. Egy csepp vízben 

Órakeret  

2 óra 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

Balesetvédelem, veszélyjelek. 

piktogramok a kémia órán.  

Számítási feladatok 

Avogadro – féle szám 

értelmezése 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
mól, moláris tömeg. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A kék bolygó. A víz. „Kémiai koktélok” 

Órakeret  

1 óra 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások: 

Az oldhatóság szabályai 

Hétköznapi oldószerek  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
poláris, apoláris oldószer. 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A kék bolygó. A víz. Változások. 

Órakeret  

5 óra 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

A vízkeménység és a vízlágyítás. 

A mosógép halála? 

 

Ismeretek: 

A vízkeménység alapvető okai és 

a vízlágyítás. 

A vízkeménységet szemléltető 

vizsgálat végzése. 

A vízlágyítás környezeti 

hatásainak, a vízkőeltávolítás 

környezetbarát módjainak 

mérlegelése. 

 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

A vizek szennyeződése, 

víztisztítás, víztakarékosság. 

 

Ismeretek: 

A víztakarékosság. A víztisztítás 

alapjai. 

A víz szennyeződési forrásainak 

összegyűjtése, a környezeti 

terhelés mérlegelése, 

megoldások keresése.  
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Ismeretek: 

Diffúzió, ozmózis.  

 

Az ozmózis jelenségének 

megfigyelésére alkalmas 

vizsgálat elvégzése, modellezése 

és magyarázata. A tengervíz 

sótalanításának lehetőségei és 

más mindennapi életben jelentős 

példa elemzése (pl. 

információgyűjtés és feldolgozás 

révén). 

Biológia-egészségtan: 

ozmózis. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások:  

Hogyan készül a tejszínhab? 

Mitől lesz lyukacsos a tészta? 

Hogyan készül és miért remeg a 

kocsonya? 

 

Ismeretek: 

Heterogén és kolloid rendszerek 

és előállításuk. 

Reverzibilis és irreverzibilis 

koaguláció. Kolloid oldat, gél 

állapot. 

Konyhai recept kémiai 

értelmezése. 

A sütőpor működési elvének 

értelmezése a szódabikarbóna 

bomlásának vizsgálatán. 

A kolloid összetevők 

koagulációja, a szilárd hab, mint 

heterogén rendszer értelmezése.  

Kolloid oldat géllé alakulásának 

értelmezése. 

A hab kémiai értelmezése 

szerkezet-tulajdonság 

összefüggésében. 

Biológia-egészségtan: 

a sejt felépítése. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

A Le Chatelier-Braun-elv. 

Dinamikus kémiai egyensúly 

A dinamikus egyensúly 

vizsgálata a nyomás és 

hőmérséklet megváltoztatásával. 

 

. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
kolloid, dinamikus egyensúly. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A kék bolygó. Anyagok körforgásban 

Órakeret  

4 óra 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások: 

Hogyan hatottak a történelemi 

fejlődésre a fémek és előállításuk 

kémiai lehetőségei? 

 

Ismeretek: 

A fémek szerkezete és 

tulajdonságai közötti 

összefüggések. 

A fémek előállítása redukcióval. 

Az elektrolízis. Fémbevonatok 

készítése, a galvanizálás.  

A korrózió. 

A fémrácsos kristály jellemzői és 

a fémek tulajdonságai közötti 

összefüggés értelmezése, 

modellezése.  

 

A fémek előfordulása, 

előállíthatósága és a 

reakciókészsége közötti 

összefüggés értelmezése. Példák 

gyűjtése a fémek 

tulajdonságainak és 

felhasználásának összefüggésére.  

Egyes fémek és ötvözetek 

(arany, vas, bronz, alumínium) 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: a fémek 

megismerésének, 

előállításának szerepe 

a hadászatban, az ipari 

és gazdasági 

fejlődésben; vaskor, 

bronzkor; az arany és 

az ezüst szerepe a 

középkori 

gazdaságban  

 

Fizika: elektrolízis; 
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jelentőségének értelmezése az 

emberiség történetében. 

A fémek előállításának 

értelmezése és néhány példán 

kémiai egyenlet szerkesztése. A 

fémszerkezetek korróziójának 

értelmezése példákon. 

áramvezetés fajtái. 

 

Földrajz: 

alumíniumipar. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Periódusos rendszer, elem, atom, első és másodrendű kötés, fizikai és 

kémiai tulajdonság, halmazállapot, kristályrács, , kémiai egyenlet, 

redoxireakció. 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A kék bolygó. Ember a Földön 

Órakeret  

1 óra 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások: 

Vita az emberi felelősségről 

Világnapok (Föld, víz,) hatása a 

tanulókra 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

UNESCO, környezetvédelem.. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A kék bolygó. Az energia 

Órakeret  

1 óra 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások: 

A szerves kémia kialakulás, 

tárgya, életerő elmélet 

 

Wöhler munkássága, a C atom 

különlegessége 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

szerves, szervetlen kémia, élő szervezet, kovalensek kémiája. 

 

 

Földrajz 9-10. 

Órafelosztás 

9. évfolyam 

Heti 2 óra, évi 72 óra 

 

Témakörök Óraszám 

Tájékozódás égen-földön 4 óra 

A közlekedés kinematikai problémái 9 óra 

A közlekedés dinamikai problémái 9 óra 

A tömegvonzás 6 óra 

Mechanikai munka, energia, teljesítmény 7 óra 
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Egyszerű gépek a mindennapokban 5 óra 

Energia nélkül nem megy 6 óra 

Energiaátalakító gépek 6 óra 

Hasznosítható energia, a hőtan főtételei 7 óra 

A Nap 6 óra 

Globális környezeti problémák fizikai vonatkozásai 7 óra 

Összesen 72 óra 

10. évfolyam 

Heti 2 óra, évi 72 óra 

 

Témakörök Óraszám 

Vízkörnyezetünk fizikája 8 óra 

Hidro- és aerodinamikai jelenségek, a repülés fizikája 8 óra 

Szikrák és villámok 9 óra 

Az elektromos áram 9 óra 

Lakások, házak elektromos hálózata 9 óra 

Elemek, telepek 7 óra 

Az elektromos energia előállítása 9 óra 

Mechanikai rezgések és hullámok 7 óra 

A hang és a hangszerek világa 6 óra 

Összesen 72 óra 

 

 

 

11. évfolyam 

Heti 1 óra, évi 36 óra 

 

Témakörök Óraszám 

A fény természete és a látás 10 óra 

Kommunikáció és képalkotás a 21. században 8 óra 

Atomfizika a hétköznapokban 7 óra 

A Naprendszer fizikai viszonyai 6 óra 

Csillagok, galaxisok 5 óra 

Összesen 36 óra 

 

 

 

Kémia 9-10 

 

A tantárgy órakerete:  

Évfolyam 
Heti 

órakeret 

Évi 

órakeret 

Kerettantervi 

órakeret 

Helyi 

tervezésű 

órakeret 

9. 2 72 58 14 

10. 1 36 39 -3 

 

A helyi tanterv alapját jelentő kerettanterv: 
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A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) 

EMMI rendelet 6. sz. mellékletében kiadott KÉMIA tantárgyi kerettanterv alapján készült 

helyi tanterv. 

A tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret 

 

 

9. évfolyam:  

Tematikai egység rövid címe 
Kerettantervi 

óraszám 

Helyi többlet- 

óraszám (±) 

Témakör 

összidőkerete 

„A kék bolygó”. A víz. Egy csepp 

vízben 

10 +2 12 

A kék bolygó. A víz.” Kémiai 

koktélok” 

4 +1 5 

A kék bolygó. A víz.”Változások 12 +5 17 

A kék bolygó. Anyagok 

körforgásában 

13 +4 17 

A kék bolygó. Ember a Földön 7 +1 8 

A kék bolygó. Az energia 12 +1 13 

Évfolyam összesen 58 +14 72 

 

 

 

10. évfolyam:  

Tematikai egység rövid címe 
Kerettantervi 

óraszám 

Helyi többlet- 

óraszám (±) 

Témakör 

összidőkerete 

Kémia a mindennapokban. 

Élelmeink kémiája. Ételek, 

tápanyagok 

7 0 7 

Kémia a mindennapokban. 

Élelmeink kémiája. Ősi és modern 

praktikák 

7 -1 6 

Kémia a mindennapokban. Anyagok 

és szerkezetek 
9 -2 7 

Kémia a mindennapokban. Szépség 

és tisztaság 
5 0 5 

Kémia a mindennapokban. 

Információ: Kódok és üzenetek 
4 0 4 

Kémia a mindennapokban. Mérgek 

és orvosságok 
4 0 4 

Kémia a mindennapokban. A 

tudomány 

3 0 3 

Évfolyam összesen 39 -3 36 

 

A tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret 

felhasználása 

 

 

9. évfolyam:  Szabad órakeret: 14 
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Tematikai egység Téma Óraszám 

„A kék bolygó”. A víz. Egy csepp 

vízben 
Ismeretek elmélyítése 2 

A kék bolygó. A víz.” Kémiai 

koktélok” 
Hasonló a hasonlóban elv 1 

A kék bolygó. A víz.”Változások  
Diszperz rendszerek, dinamikus 

egyensúly 
5 

A kék bolygó. Anyagok 

körforgásában  

Fémek szerkezete, 

tulajdonságai 
4 

A kék bolygó. Ember a Földön A Föld napja 1 

A kék bolygó. Az energia Bevezetés a szerves anyagok 

világába 
1 

 Összesen: 14 

 

 

 

10. évfolyam:  Szabad órakeret: -3 

 

Tematikai egység Téma Óraszám 

Kémia a mindennapokban. Élelmeink 

kémiája. Ősi és modern praktikák  

- Le Chatelier – Braun – elv, 

dinamikus kémiai egyensúly 
-1 

Kémia a mindennapokban. Anyagok 

és szerkezetek  

Fémek szerkezete, 

tulajdonságai 
-2 

 Összesen: -3 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A „kék bolygó”. A víz. Egy csepp vízben 

Órakeret  

2 óra 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

Balesetvédelem, veszélyjelek. 

piktogramok a kémia órán.  

Számítási feladatok 

Avogadro – féle szám 

értelmezése 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
mól, moláris tömeg. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A kék bolygó. A víz. „Kémiai koktélok” 

Órakeret  

1 óra 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások: 

Az oldhatóság szabályai 

Hétköznapi oldószerek  
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
poláris, apoláris oldószer. 

 

 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A kék bolygó. A víz. Változások. 

Órakeret  

5 óra 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

A vízkeménység és a vízlágyítás. 

A mosógép halála? 

 

Ismeretek: 

A vízkeménység alapvető okai és 

a vízlágyítás. 

A vízkeménységet szemléltető 

vizsgálat végzése. 

A vízlágyítás környezeti 

hatásainak, a vízkőeltávolítás 

környezetbarát módjainak 

mérlegelése. 

 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

A vizek szennyeződése, 

víztisztítás, víztakarékosság. 

 

Ismeretek: 

A víztakarékosság. A víztisztítás 

alapjai. 

A víz szennyeződési forrásainak 

összegyűjtése, a környezeti 

terhelés mérlegelése, 

megoldások keresése.  

 

 

Ismeretek: 

Diffúzió, ozmózis.  

 

Az ozmózis jelenségének 

megfigyelésére alkalmas 

vizsgálat elvégzése, modellezése 

és magyarázata. A tengervíz 

sótalanításának lehetőségei és 

más mindennapi életben jelentős 

példa elemzése (pl. 

információgyűjtés és feldolgozás 

révén). 

Biológia-egészségtan: 

ozmózis. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások:  

Hogyan készül a tejszínhab? 

Mitől lesz lyukacsos a tészta? 

Hogyan készül és miért remeg a 

kocsonya? 

Ismeretek: 

Heterogén és kolloid rendszerek 

és előállításuk. 

Reverzibilis és irreverzibilis 

koaguláció. Kolloid oldat, gél 

állapot. 

Konyhai recept kémiai 

értelmezése. 

A sütőpor működési elvének 

értelmezése a szódabikarbóna 

bomlásának vizsgálatán. 

A kolloid összetevők 

koagulációja, a szilárd hab, mint 

heterogén rendszer értelmezése.  

Kolloid oldat géllé alakulásának 

értelmezése. 

Biológia-egészségtan: 

a sejt felépítése. 
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A hab kémiai értelmezése 

szerkezet-tulajdonság 

összefüggésében. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

A Le Chatelier-Braun-elv. 

Dinamikus kémiai egyensúly 

A dinamikus egyensúly 

vizsgálata a nyomás és 

hőmérséklet megváltoztatásával. 

 

. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
kolloid, dinamikus egyensúly. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A kék bolygó. Anyagok körforgásban 

Órakeret  

4 óra 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások: 

Hogyan hatottak a történelemi 

fejlődésre a fémek és előállításuk 

kémiai lehetőségei? 

 

Ismeretek: 

A fémek szerkezete és 

tulajdonságai közötti 

összefüggések. 

A fémek előállítása redukcióval. 

Az elektrolízis. Fémbevonatok 

készítése, a galvanizálás.  

A korrózió. 

A fémrácsos kristály jellemzői és 

a fémek tulajdonságai közötti 

összefüggés értelmezése, 

modellezése.  

 

A fémek előfordulása, 

előállíthatósága és a 

reakciókészsége közötti 

összefüggés értelmezése. Példák 

gyűjtése a fémek 

tulajdonságainak és 

felhasználásának összefüggésére.  

Egyes fémek és ötvözetek 

(arany, vas, bronz, alumínium) 

jelentőségének értelmezése az 

emberiség történetében. 

A fémek előállításának 

értelmezése és néhány példán 

kémiai egyenlet szerkesztése. A 

fémszerkezetek korróziójának 

értelmezése példákon. 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: a fémek 

megismerésének, 

előállításának szerepe 

a hadászatban, az ipari 

és gazdasági 

fejlődésben; vaskor, 

bronzkor; az arany és 

az ezüst szerepe a 

középkori 

gazdaságban  

 

Fizika: elektrolízis; 

áramvezetés fajtái. 

 

Földrajz: 

alumíniumipar. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Periódusos rendszer, elem, atom, első és másodrendű kötés, fizikai és 

kémiai tulajdonság, halmazállapot, kristályrács, , kémiai egyenlet, 

redoxireakció. 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A kék bolygó. Ember a Földön 

Órakeret  

1 óra 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások: 

Világnapok (Föld, víz,) hatása a 

tanulókra 
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Vita az emberi felelősségről 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

UNESCO, környezetvédelem.. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A kék bolygó. Az energia 

Órakeret  

1 óra 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások: 

A szerves kémia kialakulás, 

tárgya, életerő elmélet 

 

Wöhler munkássága, a C atom 

különlegessége 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

szerves, szervetlen kémia, élő szervezet, kovalensek kémiája. 

 

 

 

 

Földrajz 9-10. évfolyam 

Választott kerettanterv: 

Kerettanterv a szakközépiskolák 9-12. évfolyama számára (6. MELLÉKLET) 

Kerettantervi óraszámok témakörönként 

Tematikai egység Órakeret 

1. A Föld kozmikus környezete 4 óra 

2. A földi tér ábrázolása 4 óra 

3. A Föld, mint kőzetbolygó szerkezete és folyamatai 9 óra 

4. A légkör földrajza 9 óra 

5. A vízburok földrajza 8 óra 

6. A földrajzi övezetesség 9 óra 

7. Társadalmi folyamatok a 21. század elején 4 óra 

8. A világgazdaság jellemző folyamatai 10 óra 

9. Magyarország – helyünk a Kárpát-medencében és 

Európában 
20 óra 

10. A társadalmi-gazdasági fejlődés regionális 

különbségei Európában 
10 óra 

11. Az Európán kívüli kontinensek, tájak, országok 

társadalmi-gazdasági jellemzői 
10 óra 

Összesen: 97 

 

A helyi tanterv óraszámai évfolyamonként 

Évfolyam Heti óraszám Éves óraszám 
Kötött 

tartalom 

Szabadon 

felhasználható 

9. 2 óra 72 óra 65 óra 7 óra 

10. 1 óra 36 óra 32 óra 4 óra 
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Óraszámok bontása évfolyamonként, témakörönként 

Témakör 
Összes 

kötelező 

Összes 

szabad 

9. 

évfolyam 

kötelező 

9. 

évfolyam 

szabad 

10. 

évfolyam 

kötelező 

10. 

évfolyam 

szabad 

1. A Föld kozmikus 

környezete 
4 óra  4    

2. A földi tér 

ábrázolása 
4 óra 1 4 1   

3. A Föld, mint 

kőzetbolygó 

szerkezete és 

folyamatai 

9 óra 6 9 6   

4. A légkör 

földrajza 
9 óra  9    

5. A vízburok 

földrajza 
8 óra  8    

6. A földrajzi 

övezetesség 
9 óra  9    

7. Társadalmi 

folyamatok a 21. 

század elején 

4 óra  4    

8. A világgazdaság 

jellemző folyamatai 
10 óra  10    

9. Magyarország – 

helyünk a Kárpát-

medencében és 

Európában 

20 óra 4 8  12 4 

10. A társadalmi-

gazdasági fejlődés 

regionális 

különbségei 

Európában 

10 óra    10  

11. Az Európán 

kívüli kontinensek, 

tájak, országok 

társadalmi-

gazdasági jellemzői 

10 óra    10  

Összesen:  11 óra 65 óra 7 óra 32 óra 4 óra 
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9. évfolyam 

Heti tanóra 10 %-ának tartalma (7 óra) 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
2. A földi tér ábrázolása 

Órakeret 

1 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Mérések a térképen Távolság- és magasságmeghatározási és a 

méretarányhoz kapcsolódó számítási feladatok 

megoldása különböző méretarányú térképeken. 

Tájékozódási, számítási feladatok megoldása a 

fokhálózat használatával.  

A terepi tájékozódás eszközei és gyakorlata, a 

térképi ismeretek alkalmazása mindennapi 

tájékozódási helyzetekben. 

 

 

Matematika: 

arányszámítás, 

mértékegységek. 

 

Informatika: adat, 

információ, 

adatbázis, digitális 

információforrások 

használata, 

informatikai 

eszközök használata. 

 

Fizika: 

elektromágneses 

sugárzás, űrkutatás, 

mesterséges 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Vetület, vetülettípus, jelrendszer, topográfiai és tematikus térkép, kis-, 

közepes- és nagy méretarányú térkép, abszolút és relatív magasság, 

szintvonal, helymeghatározás, távérzékelés. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
3. A Föld, mint kőzetbolygó szerkezete és folyamatai 

Órakeret 

6 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A geológiai (belső) és 

a földrajzi (külső) 

erők felszínformáló 

munkája 

A geológiai (belső) és a földrajzi (külső) erők 

felszínformáló munkájának kapcsolata, szerepük 

bemutatása kontinentális és óceáni példák alapján. 

 

 

A hegységek 

csoportosítása 

Életkor szerint, magasság szerint, genezis 

szerint 

 

A síkságok Fajtái, kialakulásuk, gazdasági jelentőségük  

Kőzetek 

csoportosítása 

Genezisük szerint  

Magmás kőzetek 

Mélységi magmás, vulkáni kiömlési, 

törmelékes 

 

Üledékes kőzetek  Törmelékes, vegyi, szerves  

Kulcsfogalmak/foga

lmak 

Geoszféra, földköpeny, asztenoszféra, geotermikus gradiens, 

kőzetlemez-mozgás, hegységképződés, földrengés, vulkanizmus, 

szerkezeti mozgás; kőzetalkotó ásvány, magmás, üledékes és átalakult 

kőzet, ércásvány, ércképződés, agyagásvány, geokémiai körforgás; 

nagyszerkezeti elem, domborzati forma, rekultiváció; kormeghatározás, 

földtörténeti eon, idő, időszak, kor 

 

10. évfolyam 

Heti tanóra 10 %-ának tartalma (4 óra) 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

9. Magyarország – helyünk a Kárpát-

medencében és Európában 

Órakeret 

4 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

Napjaink jellemző 

társadalmi és 

gazdasági 

folyamatainak 

Kárpát-medence természetföldrajzi jellemzői. 

Magyarország társadalmi-gazdasági jellemzői, 

területi sajátosságainak vonásai, értékei és 

problémái. 

Magyar nyelv és 

irodalom: hazai 

tájakról készült 

leírások. 

 

Informatika: 

digitális 

információforrások 

használata, 

informatikai 

eszközök 

használata. 

 

Etika: kulturális 

érték, a hazánkban 

élő nemzetiségek 

kulturális 

értékeinek 

tisztelete. 

A társadalmi– 

gazdasági fejlődés és 

fejlettség területi 

különbségeinek  

Az egyes régiók jellemző erőforrásainak 

megismerése, földrajzi adottságainak 

összehasonlító értékelése; a társadalmi– 

gazdasági központok megismerése 

Nemzeti parkok, 

világörökségi 

helyszínek 

A védelem alatt álló természeti, kulturális 

értékek, nemzeti parkok, világörökségi 

helyszínek értékeinek rendszerezése, 

idegenforgalmi szerepük feltárása.  

 

Az idegenforgalom 

társadalmi adottságai 

A legfontosabb idegenforgalmi célpontok 

bemutatása.  

 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Természeti és társadalmi erőforrások, gazdasági rendszerváltozás, 

eladósodás, működőtőke-befektetés, területi fejlettségkülönbség, 

tranzitforgalom, gazdasági szerkezetváltás, húzóágazat, idegenforgalom, 

személygépkocsi-gyártás, vegyipar, ipari park, hungarikum, nyitott 

gazdaság 

 

Művészetek (tánc és dráma) 10. évfolyam 

Választott kerettanterv: 

Kerettanterv a szakközépiskolák 9-12. évfolyama számára (6. MELLÉKLET) 

Kerettantervi óraszámok témakörönként 

Tematikai egység Órakeret 

1. Csoportos játék és megjelenítés 6 óra 

2. Rögtönzés és együttműködés 7 óra 

3. A dráma és a színház formanyelvének tanulmányozása 6 óra 

4. Történetek feldolgozása  7 óra 

5. Megismerő és befogadó képesség 6 óra 

Kötelező összesen: 32 óra 

 

A helyi tanterv óraszámai évfolyamonként 

Évfolyam Heti óraszám Éves óraszám 
Kötött 

tartalom 

Szabadon 

felhasználható 

10. 1 óra 36 óra 32 óra 4 óra Fen
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Óraszámok bontása évfolyamonként, témakörönként 

Témakör 
Összes 

kötelező 

Összes 

szabad 

10. 

évfolyam 

kötelező 

10. 

évfolyam 

szabad 

1. Csoportos játék és 

megjelenítés 
6 óra 0 6 0 

2. Rögtönzés és együttműködés 7 óra 0 7 0 

3. A dráma és a színház 

formanyelvének 

tanulmányozása 

6 óra 4 6 4 

4. Történetek feldolgozása  7 óra 0 7 0 

5. Megismerő és befogadó 

képesség 
6 óra 0 6 0 

Összesen: 32 óra 4 32 4 

 

 

10. évfolyam 

Heti tanóra 10 %-ának tartalma (4 óra) 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
3. A dráma és a színház formanyelvének tanulmányozása 

Órakeret 

4 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Dramatikus 

eszközök 

megfigyelése; 

A 

feszültségteremtés 

eszközeinek 

felismerése 

Egy bábelőadás próbájának meglátogatása, 

ugyanezen darab megnézése, majd 

összehasonlító elemzése, mi történt máshogy a 

próbán, mint az előadáson. 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

műalkotások 

elemzésének 

módszerei 

Rajz és vizuális 

kultúra: a vizuális 

nyelv eszközeinek 

értelmezése 

Kulcsfogalmak/ fogalmak Sűrítés, feszültség, fókusz, improvizáció, szimbólum 

 

 

Informatika 9-10. évfolyam 

Választott kerettanterv: 

Kerettanterv a szakközépiskolák 9-12. évfolyama számára (6. MELLÉKLET) 

Kerettantervi óraszámok témakörönként 

Tematikai egység Órakeret 

1. Az informatikai eszközök használata 2 óra 

2. Alkalmazói ismeretek 14 óra 

3. Problémamegoldás informatikai eszközökkel és 

módszerekkel 
6 óra 

4. Infokommunikáció 3 óra 

5. Az információs társadalom 4 óra 

6. Könyvtári informatika 3 óra 

Számonkérés 0 

Ismétlés, rendszerezés 0 

Kötelező összesen: 32 óra 
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A helyi tanterv óraszámai évfolyamonként 

Évfolyam Heti óraszám Éves óraszám 
Kötött 

tartalom 

Szabadon 

felhasználható 

9. 1+1=2 óra 36+36=72 óra 32 óra 4+36=40 

10. 0+2=2 óra 0+72=72 óra 0 óra 0+72=72 

Óraszámok bontása évfolyamonként, témakörönként 

Témakör 
Összes 

kötelező 

Összes 

szabad 

9. 

évfolyam 

kötelező 

9. 

évfolyam 

szabad 

10. 

évfolyam 

kötelező 

10. 

évfolyam 

szabad 

1. Az informatikai 

eszközök használata 
2 óra 0+14 2 0+14 0 0+0 

2. Alkalmazói 

ismeretek 
14 óra 0+61 14 0+15 0 0+46 

3. 

Problémamegoldás 

informatikai 

eszközökkel és 

módszerekkel 

6 óra 0+0 6 0+0 0 0+0 

4. 

Infokommunikáció 
3 óra 0+16 3 0+0 0 0+16 

5. Az információs 

társadalom 
4 óra 0+1 4 0+1 0 0+0 

6. Könyvtári 

informatika 
3 óra 0+0 3 0+0 0 0+0 

Számonkérés 0 óra 2+14 0 2+6 0 0+8 

Ismétlés, 

rendszerezés 
0 óra 2+2 0 2+0 0 0+2 

Összesen: 32 óra 4+108 32 4+36 0 0+72 

9. évfolyam 

Heti tanóra 10 %-ának tartalma (4 óra) 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Számonkérés 

Órakeret 

2 óra 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Elméleti számonkérés 

A Problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel c. 

fejezet lezárása 

 

Elméleti számonkérés 

Az Infokommunikáció és Az információs társadalom c. fejezet 

lezárása 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Ismétlés, rendszerezés 

Órakeret 

2 óra 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Tanév végi rendszerező összefoglalás  
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
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Szabadon tervezhető órakeret tartalma (36 óra) 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
1. Az informatikai eszközök használata 

Órakeret 

14 óra 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Operációs rendszerek 

Operációs rendszerek feladatai, csoportosítása, szolgáltatásai, a 

grafikus felhasználói felület készség szintű használata, felhasználói 

szintű beállítása 

Fájl és mappakezelés 

Segédprogramok használata (pl.: tömörítés, vírusirtás, 

lemezkarbantartás) 

Keresés a számítógépen (név és tartalom szerint), helyettesítő 

karakterek használata 

A tanultak készség szintű alkalmazása a gyakorlatban 

 

Hálózati ismeretek 

A számítógépes hálózatok fajtái, jellemzői 

Hálózati topológiák és ezek jellemzői 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

operációs rendszer, GUI, fájl, program, kiterjesztés, mappa, tömörítés, 

vírus, számítógépes hálózat, LAN, topológia 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
2. Alkalmazói ismeretek 

Órakeret 

15 óra 

 
2.1. Írott és audiovizuális dokumentumok elektronikus 

létrehozása 
 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Digitális szövegalkotás, szövegszerkesztés 

Szövegszerkesztési alapelvek 

Szövegszerkesztő alkalmazások csoportosítása, jellemzése, 

felépítése 

Formázási lehetőségek (karakter, bekezdés, szegély, mintázat, 

felsorolás, számozás, oldalbeállítások, objektumok beszúrása, 

formázása, tabulátor használat) készség szintű alkalmazása 

A tabulátorok és táblázatok használata, ugyanazon feladat 

megoldása tabulátorral és táblázattal is 

Nagy terjedelmű dokumentumok készítése 

Körlevél készítése 

Esztétikus szöveges dokumentumok készítésének igénye, a 

megfelelő formázási lehetőségek felismerése és készség szintű 

alkalmazása 

Magyar nyelv és 

irodalom: önéletrajz, 

hivatalos levél 

készítése, esztétikus 

házi dolgozat 

szerkesztése 

számítógéppel 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

karakter, bekezdés, szegély, mintázat,felsorolás, számozás, objektum, 

tabulátor, körlevél 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
5. Az információs társadalom 

Órakeret 

1 óra 

   

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A modern információs társadalom jellemzői 

Az információ értéknövekedésének jelentősége, hatása, a modern 

információs társadalom jellemzői 

Történelem: 

társadalmak fejlődési 

irányvonala, a 
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társadalmi tényezők 

változása 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

információ, információs társadalom 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Számonkérés 

Órakeret 

6 óra 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Gyakorlati számonkérés 

Részismeretek számonkérése Az informatikai eszközök használata 

c. fejezet tananyagából 

Operációs rendszer felhasználói szintű használata, fájl és 

mappakezelés, tömörítés, vírusirtás, keresés a számítógépen 

 

Témazáró dolgozat 

Az informatikai eszközök használata c. fejezet lezárása 

 

Gyakorlati számonkérés 

Részismeretek számonkérése az Alkalmazói ismeretek c. fejezet 

tananyagából 

Szövegszerkesztés: karakter- és bekezdésformázás, szegély és 

mintázat beállítása, felsorolás és számozás, objektumok beszúrása, 

formázása, tabulátorhasználat 

 

Számonkérés 

Részismeretek számonkérése az Alkalmazói ismeretek c. fejezet 

tananyagából 

Komplex szövegszerkesztési feladat 

 

Témazáró dolgozat 

Az Alkalmazói ismeretek c. fejezet lezárása 

Multimédiás dokumentum készítése 

 

Elméleti számonkérés 

A Könyvtári informatika c. fejezet lezárása 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
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10. évfolyam 

Szabadon tervezhető órakeret tartalma (72 óra) 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
2. Alkalmazói ismeretek 

Órakeret 

46 óra 

 
2.1. Írott és audiovizuális dokumentumok elektronikus 

létrehozása 
 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Bemutató készítés 

A prezentációkészítés elvei, menete 

A prezentációkészítő alkalmazás ismerete, készség szintű 

alkalmazása 

Dia beállításai, sablonok és beépített lehetőségek használata 

Objektumok beszúrása, formázása (táblázat, diagram, kép, rajz) 

Áttűnések és animációk 

Külső, belső hivatkozások, akciógombok használata 

Komplex, interaktív bemutatók készítése, a tanultak készség szintű 

alkalmazása a gyakorlatban 

Biológia, kémia, fizika, 

történelem: bemutató 

készítése tantárgyi 

témájú kiselőadásokhoz 

Weblapkészítés 

Weblapkészítés lépései és elvei, weboldal formázási lehetőségei és 

tulajdonságai 

Objektumok beszúrása, formázása 

Külső és belső hivatkozások használata 

A tanultak készség szintű alkalmazása a gyakorlatban 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

dia, mintadia, helyőrző, objektum, animáció, áttűnés, akciógomb, 

hivatkozás 

 
2.2. Adatkezelés, adatfeldolgozás, 

információmegjelenítés 
 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Táblázatkezelés 

Cellaformázási lehetőségek, feltételes formázás 

Cellaformátumok, cellahivatkozások (relatív és abszolút), képletek 

megadása 

Más tantárgyak számítási feladatainak megoldása 

táblázatkezelővel 

A táblázatkezelő beépített függvényeinek praktikus használata 

Függvények egymásba ágyazása 

Adatok szemléletes megjelenítése diagramok segítségével 

Matematikai függvények ábrázolása táblázatkezelőben 

A tanultak készség szintű alkalmazása a gyakorlatban 

A táblázatkezelők kínálta lehetőségek praktikus, helyes, igényes 

használata 

Fizika, kémia: 

számítási feladatok 

megoldása 

táblázatkezelővel 

 

Matematika: 

függvényábrázolás 

táblázatkezelővel 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

cella, cellatartomány, relatív és abszolút cellahivatkozás, függvény 

argumentuma, diagram 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
4. Infokommunikáció 

Órakeret 

16 óra 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az internet  
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Az internet kialakulása, felépítése, működése 

A számítógépek azonosítása az interneten 

A publikálás szabályai 

Keresés az interneten 

Kulcsszavas és tematikus keresők működési elve és használata a 

gyakorlatban 

A találatok szűkítése, kritikus vizsgálata 

Biológia, kémia, fizika, 

történelem: 

kutatómunka, 

információgyűjtés az 

internetről 

Az internet szolgáltatásai 

E-mail, www, ftp, torrent, elektronikus kereskedelem 

 

Kommunikáció az interneten 

A kommunikáció általános modellje, hétköznapi és internetes 

példák 

E-mail, fórum, blog, csevegés, VOIP, közösségi oldalak 

az internetes kommunikáció szabályai: netikett 

 

Elektronikus levelezés (e-mail) 

Levelező rendszerek működése, beállítása 

Az e-mail részei 

Címtár, levelező listák használata 

Levelező rendszer magabiztos használata a gyakorlatban (e-mail 

írása, olvasása, küldése, továbbítása, megválaszolása, 

csatolmányok küldése, címtárak használata) 

 

Internetes média 

Hírportálok, médiatárak használata a gyakorlatban 

 

Az internethasználat veszélyei 

Spam, lánclevél, adathalászat, internetes csalás, függőség 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

internet, IP, www, ftp, e-kereskedelem, netikett, kulcsszó, tematikus 

keresés, ÉS, VAGY, TAGADÁS, keresőmotor, e-mail, tárgy, 

csatolmány, címtár, e-book 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Számonkérés 

Órakeret 

8 óra 

   

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Gyakorlati számonkérés 

Részismeretek számonkérése az Alkalmazói ismeretek c. fejezet 

tananyagából 

Prezentációkészítés: dia formázása, beállításai, objektumok 

beszúrása, formázása, hivatkozások használata 

 

Gyakorlati számonkérés 

Részismeretek számonkérése az Alkalmazói ismeretek c. fejezet 

tananyagából 

Komplex prezentációkészítési feladat 

 

Gyakorlati számonkérés 

Részismeretek számonkérése az Alkalmazói ismeretek c. fejezet 

tananyagából 

Komplex weblapszerkesztési feladat 

 

Gyakorlati számonkérés  
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Részismeretek számonkérése az Alkalmazói ismeretek c. fejezet 

tananyagából 

Táblázatkezelés: formázás, cellatípusok és cellahivatkozás, 

egyszerű számítások képlettel 

Gyakorlati számonkérés 

Részismeretek számonkérése az Alkalmazói ismeretek c. fejezet 

tananyagából 

Táblázatkezelés: függvények használata 

 

Gyakorlati számonkérés 

Részismeretek számonkérése az Alkalmazói ismeretek c. fejezet 

tananyagából 

Komplex táblázatkezelési feladat 

 

Gyakorlati számonkérés 

Részismeretek számonkérése az Infokommunikáció c. fejezet 

tananyagából 

Keresés az interneten és levelező rendszer használata 

 

Elméleti számonkérés 

Az Infokommunikáció c. fejezet lezárása 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Ismétlés, rendszerezés 

Órakeret 

2 óra 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Tanév végi rendszerező összefoglalás  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 

 

Informatika 11-12. évfolyam 

Választott kerettanterv: 

Kerettanterv a szakközépiskolák 9-12. évfolyama számára (6. MELLÉKLET) 

Állomány: 6.2.11_informat_9-10_sz.doc kiegészítése 

Kerettantervi óraszámok témakörönként 

Tematikai egység Órakeret 

1. Az informatikai eszközök használata 0 

2. Alkalmazói ismeretek 0 

3. Problémamegoldás informatikai eszközökkel és 

módszerekkel 
0 

4. Infokommunikáció 0 

5. Az információs társadalom 0 

6. Könyvtári informatika 0 

Számonkérés 0 

Ismétlés, rendszerezés 0 

Kötelező összesen: 0 

A helyi tanterv óraszámai évfolyamonként 

Évfolyam Heti óraszám Éves óraszám 
Kötött 

tartalom 

Szabadon 

felhasználható 

11. 0+2=2 óra 0+72=72 óra 0 óra 0+72=72 

12. 0+2=2 óra 0+64=72óra 0 óra 0+64=64 
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Óraszámok bontása évfolyamonként, témakörönként 

Témakör 
Összes 

kötelező 

Összes 

szabad 

11. 

évfolyam 

kötelező 

11. 

évfolyam 

szabad 

12. 

évfolyam 

kötelező 

12. 

évfolyam 

szabad 

1. Az informatikai 

eszközök használata 
0 0+18 0 0+12 0 0+6 

2. Alkalmazói 

ismeretek 
0 0+61 0 0+31 0 0+30 

3. 

Problémamegoldás 

informatikai 

eszközökkel és 

módszerekkel 

0 0+15 0 0+11 0 0+4 

4. 

Infokommunikáció 
0 0+5 0 0+0 0 0+5 

5. Az információs 

társadalom 
0 0+4 0 0+0 0 0+4 

6. Könyvtári 

informatika 
0 0+13 0 0+8 0 0+5 

Számonkérés 0 0+16 0 0+8 0 0+8 

Ismétlés, 

rendszerezés 
0 0+4 0 0+2 0 0+2 

Összesen: 0 0+136 0 0+72 0 0+64 
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11. évfolyam 

Szabadon tervezhető órakeret tartalma (72 óra) 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
1. Az informatikai eszközök használata 

Órakeret 

12 óra 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Adattárolás a számítógépen 

Az információelmélet alapfogalmai, az információtárolás 

mértékegységei és átváltások 

Számrendszerek (bináris, decimális, hexadecimális), konvertálás 

számrendszerek között, egyszerű számítások nem tízes alapú 

számrendszerben 

Analóg és digitális jelek, digitalizálás 

Számábrázolás a számítógépen (fixpontos és lebegőpontos) 

Karakterábrázolás 

Kép, hang, mozgókép digitalizálása 

Matematika: 

számrendszerek, 

egyszerű műveletek 

nem tízes alapú 

számrendszerben 

 

Fizika, kémia: analóg 

mérőműszerek 

használata, az 

eredmények vizsgálata 

A számítógép felépítése, hardveres ismeretek 

A Neumann-elvű számítógép felépítése 

Alaplap, CPU, memória 

Bemeneti és kimeneti perifériák, háttértárak ismerete, jellemzése 

Fizika, kémia: a 

számítógépes eszközök 

alapanyagainak 

ismerete, jellemzése 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

adat, információ, bit, számrendszer, analóg jel, digitális jel, előjelbit, 

egyes és kettes komplemens, ASCII kód, Neumann-elv, alaplap, CPU, 

periféria, háttértár 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
2. Alkalmazói ismeretek 

Órakeret 

31 óra 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Képszerkesztés 

Pixel és vektorgrafika 

Képformátumok 

Hexadecimális és decimális színkódok 

Képszerkesztő alkalmazás szolgáltatásainak készség szintű 

használata (vágás, tükrözés, forgatás, nyújtás, színkezelés) 

 

Rajz és vizuális 

kultúra: plakát 

készítése digitális 

eszközökkel 

Adatbázis-kezelés 

A relációs adatmodell elemei 

Adattáblák létrehozása, kapcsolatok beállítása 

Lekérdezések fajtái 

Egyszerű és összetett lekérdezések 

Táblák közötti lekérdezések 

Adatbevitel és adatok kinyerése – űrlapok és jelentések készítése 

A tanultak készség szintű alkalmazása a gyakorlatban 

Földrajz: tantárgyi 

tartalmú adatbázisok 

használata, szemléletes 

kimutatások 

(jelentések) készítése 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Színkód, vágás, tükrözés, forgatás, nyújtás, adat, adatbázis, adatbázis – 

kezelő, adattábla, kapcsolat, kulcs, lekérdezés, űrlap, jelentés 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

3. Problémamegoldás informatikai eszközökkel és 

módszerekkel 

Órakeret 

11 óra 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Programozási nyelvek 

Programozási nyelvek csoportosítása, jellemzői 
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Programírás menete 

Egy funkcionális programozási nyelv elemei 

Adatok kiírása, beolvasása 

A standard input/output kezelése 

Adattípusok, konstansok, változók, operátorok  

Egyszerű számítási feladatok implementálása a tanult 

programozási nyelven 

Kétirányú elágazás megvalósítása a tanult programozási nyelven 

Egyszerű számítási feladatok megvalósítása saját programmal 

Matematika, kémia, 

fizika: Egyszerű 

számítási feladatokat 

megoldó programok 

készítése, kísérletek 

eredményeinek 

kiértékelése saját 

programmal 

IDE 

Egy integrált fejlesztői környezet használata 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
6. Könyvtári informatika 

Órakeret 

8 óra 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Könyvtárak 

A könyvtárak kialakulásának története, jelentősége 

A könyvtárak típusai 

A könyvtár terei, részei 

 

Dokumentumok 

A dokumentumok típusai 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

segédkönyvek, 

kézikönyvek, szótárak, 

lexikonok használata, 

ismeretlen kifejezések 

jelentésének önálló 

megkeresése 

Eligazodás a könyvtárban 

Katalógusok 

Könyvtári adatbázisok 

 

Könyvtárlátogatás 

A tanultak alkalmazása a gyakorlatban 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

könyvtár, levéltár, múzeum, könyv, digitális dokumentum, katalógus, 

bibliográfia, kritikus forráshasználat, hivatkozás, plágium, hitelesség, 

önművelés, egész életen át tartó tanulás 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Számonkérés 

Órakeret 

8 óra 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Számonkérés 

Részismeretek számonkérése Az informatikai eszközök használata 

c. fejezet tananyagából 

Adattárolás a számítógépen 

 

Számonkérés 

Részismeretek számonkérése Az informatikai eszközök használata 

c. fejezet tananyagából 

Hardverismeretek 

 

Gyakorlati számonkérés  
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Részismeretek számonkérése Az alkalmazói ismeretek c. fejezet 

tananyagából 

Komplex képszerkesztés feladat megoldása 

Gyakorlati számonkérés 

Részismeretek számonkérése Az alkalmazói ismeretek c. fejezet 

tananyagából 

Adatbázis-kezelés: Adattáblák létrehozása, feltöltése, egyszerű 

lekérdezések 

 

Gyakorlati számonkérés 

Részismeretek számonkérése Az alkalmazói ismeretek c. fejezet 

tananyagából 

Adatbázis-kezelés: Adattáblák közötti kapcsolatok létrehozása, 

összetett és táblák közötti lekérdezések, űrlapok készítése, 

formázása 

 

Gyakorlati számonkérés 

Részismeretek számonkérése Az alkalmazói ismeretek c. fejezet 

tananyagából 

Komplex adatbázis-kezelés feladat megoldása 

 

Számonkérés 

A Problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel c. 

fejezet lezárása 

 

Számonkérés 

A Könyvtári informatika c. fejezet lezárása 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Ismétlés, rendszerezés 

Órakeret 

2 óra 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Tanév végi rendszerező összefoglalás  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
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12. évfolyam 

Szabadon tervezhető órakeret tartalma (64 óra) 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
1. Az informatikai eszközök használata 

Órakeret 

6 óra 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A szóbeli érettségi témakörök áttekintése az informatikai eszközök 

használata c. témában 

Adattárolás a számítógépen 

Hardveres és szoftveres ismeretek 

Operációs rendserek 

Hálózati ismeretek 

Egészséges számítógép használat 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

adat, információ, bit, számrendszer, analóg jel, digitális jel, digitalizálás, 

előjelbit, egyes és kettes komplemens, ASCII kód, kódlap, szoftver, 

operációs rendszer, GUI, fájl, program, kiterjesztés, mappa, tömörítés, 

vírus, hardver, periféria, adatvédelem, adatbiztonság, PC, alaplap, 

tápegység, mikroprocesszor, háttértár, periféria, laptop, számítógépes 

hálózat, LAN, biztonság, ergonómia 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
2. Alkalmazói ismeretek 

Órakeret 

30 óra 

 
2.1. Írott és audiovizuális dokumentumok elektronikus 

létrehozása 
 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Gyakorlati (közép szintű) érettségi feladatok megoldása az 

alkalmazói ismeretek c. fejezet tananyagából 

Szövegszerkesztés 

Prezentációkészítés 

Weblapszerkesztés 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

karakter, bekezdés, tabulátor, körlevél, élőfej, élőláb, oldalszám, stílus, 

tartalomjegyzék, körlevél, törzsdokumentum, multimédia, videó dia, 

mintadia, akciógomb, hivatkozás, weblap 

 
2.2. Adatkezelés, adatfeldolgozás, 

információmegjelenítés 
 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Gyakorlati (középszintű) érettségi feladatok megoldása az 

alkalmazói ismeretek c. fejezet tananyagából 

Táblázatkezelés 

Adatbázis-kezelés 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

cella, cellahivatkozás, képlet, függvény, adatbázis, relációs adatbázis, 

adat, adattábla, rekord, mező, kapcsolat, kulcs 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

3. Problémamegoldás informatikai eszközökkel és 

módszerekkel 

Órakeret 

4 óra 

 3.2. Algoritmizálás és adatmodellezés  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Programozási ismeretek elméleti áttekintése 

Modellalkotás, algoritmizálás 
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Programozási nyelvek csoportosítása 

A funkcionális programozási nyelvek eszközkészlete 

Programozási tételek – keresés, rendezés, minimum és maximum 

kiválasztása 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

probléma, tervezés, megvalósítás, projektmunka, alulról felfelé építkezés 

elve, lépésenkénti finomítás elve, elemi adat, összetett adat, bemenő adat, 

eredmény, mérés, értékelés, eredmény, szimuláció, beállítás, modell 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
4. Infokommunikáció 

Órakeret 

5 óra 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Érettségi szóbeli témakörök áttekintése 

Kommunikáció modellje, kommunikáció az interneten, e-mail 

Az internet szolgáltatásai 

Keresés az interneten 

Távoli online adatbázisok használata az interneten 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Kommunikáció modellje, www, e-mail, ftp, kulcs, keresőmotor, távoli 

online adatbázis, kétirányú információáramlás, adatfeltöltés, 

kommunikációs program, hírportál, médiatár, e-book, hangoskönyv 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
5. Az információs társadalom 

Órakeret 

4 óra 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Érettségi szóbeli témakörök áttekintése 

Az információs társadalom jellemzői 

Informatikai etika, publikálási szabályok 

Szoftverjog 

Adatvédelem 

E-szolgáltatások 

Az információs társadalom hatásai 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Információs társadalom, informatikai biztonság, informatikai kultúra, 

információkezelés, adatvédelem, netikett, szerzői jog, szerzői alkotás, 

plágium, közkincs, szabad felhasználás, média, elektronikus szolgáltatás, 

regisztráció, leiratkozás, azonosító, jelszó, kritikus használat 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
6. Könyvtári informatika 

Órakeret 

5 óra 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Érettségi szóbeli témakörök áttekintése 

Könyvtárak története, típusai, terei, részei 

Könyvtári szolgáltatások 

Elektronikus könyvtárak 

Dokumentumismeret 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

könyvtár, elektronikus könyvtár, könyvtári rendszer, múzeum, levéltár, 

információkeresési stratégia, rejtett bibliográfia, kritikus forráshasználat, 

hivatkozás, plágium, hitelesség, önművelés, egész életen át tartó tanulás  

 

Tematikai egység/ Számonkérés Órakeret 
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Fejlesztési cél 8 óra 

   

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Elméleti számonkérés 

Az informatikai eszközök használata c. fejezet lezárása 

 

Gyakorlati számonkérés 

Részismeretek számonkérése az Alkalmazói ismeretek c. fejezet 

tananyagából (érettségi szintű feladatsor - szövegszerkesztés) 

 

Gyakorlati számonkérés 

Részismeretek számonkérése az Alkalmazói ismeretek c. fejezet 

tananyagából (érettségi szintű feladatsor – prezentációkészítés) 

 

Gyakorlati számonkérés 

Részismeretek számonkérése az Alkalmazói ismeretek c. fejezet 

tananyagából (érettségi szintű feladatsor – weblapszerkesztés) 

 

Gyakorlati számonkérés 

Részismeretek számonkérése az Alkalmazói ismeretek c. fejezet 

tananyagából (érettségi szintű feladatsor - táblázatkezelés) 

 

Gyakorlati számonkérés 

Részismeretek számonkérése az Alkalmazói ismeretek c. fejezet 

tananyagából (érettségi szintű feladatsor – adatbázis-kezelés) 

 

Elméleti számonkérés 

Az Infokommunikáció és Az információs társadalom c. fejezet 

lezárása 

 

Elméleti számonkérés 

A Könyvtári informatika c. fejezet lezárása 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Ismétlés, rendszerezés 

Órakeret 

2 óra 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Tanév végi rendszerező összefoglalás  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 

 

 

Testnevelés 9-10. évfolyam 

Választott kerettanterv: 

Kerettanterv a szakközépiskola 9-10. évfolyama számára (6. MELLÉKLET) 

Kerettantervi óraszámok témakörönként 

Tematikai egység Órakeret 

1. Sportjátékok 80 óra 

2. Torna jellegű feladatok és táncos mozgásformák 74 óra 

3. Atlétika jellegű feladatok 40 óra 

4. Alternatív és szabadidős mozgásrendszerek 60 óra 

5. Önvédelem és küzdő sportok 30 óra 

6. Egészségkultúra és prevenció 40 óra 

Kötelező összesen: 324 óra 
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A helyi tanterv óraszámai évfolyamonként 

Évfolyam Heti óraszám Éves óraszám 
Kötött 

tartalom 

Szabadon 

felhasználható 

9. 5 óra 180 óra 162 óra 18 

10. 5 óra 180 óra 162 óra 18 

 

Óraszámok bontása évfolyamonként, témakörönként 

Témakör 
Összes 

kötelező 

Összes 

szabad 

9. 

évfolyam 

kötelező 

9. 

évfolyam 

szabad 

10. 

évfolyam 

kötelező 

10. 

évfolyam 

szabad 

1. Sportjátékok 80 óra 16 40 8 40 8 

2. Torna jellegű 

feladatok és táncos 

mozgásformák 

74 óra 20 37 10 37 10 

3. Atlétika jellegű 

feladatok 
40 óra 0 20 0 20 0 

4. Alternatív és 

szabadidős 

mozgásrendszerek 

60 óra 0 30 0 30 0 

5. Önvédelem és 

küzdő sportok 
30 óra 0 15 0 15 0 

6. Egészségkultúra 

és prevenció 
40 óra 0 20 0 20 0 

3 324 óra 36 162 18 162 18 

 

9. évfolyam 

Heti tanóra 10 %-ának tartalma (18 óra) 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
1. Sportjátékok 

Órakeret 

8 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

 Házibajnokság szervezése: labdarúgás, 

kosárlabda 

Matematika: logika, 

térbeli alakzatok, 

tájékozódás. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak 

Koordinált együttműködés, kooperatív feladatok, 

játékvezetői jelzések, konstruktív konfliktuskezelés, 

baleset megelőzés. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
2. Torna jellegű feladatok és táncos mozgásformák 

Órakeret 

10 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

 Dunántúli ugrós táncok Ének-zene: ritmus, 

ének. 

Etika: társas 

viselkedés, 

kooperatív munka. 
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Földrajz: 

Magyarország 

tájegységei. 

Kulcsfogalmak/fogalmak Dudálás, cifra és variációi, lengetők, bokázók.  

 

 10. évfolyam 

Heti tanóra 10 %-ának tartalma (18 óra) 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
1. Sportjátékok 

Órakeret 

8 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

 Házibajnokság szervezése: labdarúgás, 

kosárlabda 

Matematika: logika, 

térbeli alakzatok, 

tájékozódás, 

valószínűségszámítás. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak 

Koordinált együttműködés, kooperatív feladatok, 

játékvezetői jelzések, konstruktív konfliktuskezelés, 

baleset megelőzés, fair play. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
2. Torna jellegű feladatok és táncos mozgásformák 

Órakeret 

10 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

 Szatmári verbunk, lassú és friss csárdás Ének-zene: ritmus, 

ének. 

Etika: társas 

viselkedés, 

kooperatív munka. 

Földrajz: 

Magyarország 

tájegységei. 

Kulcsfogalmak/fogalmak Páros forgás, átvető lépések, csapásolás  

 

Testnevelés 11-12. évfolyam 

Választott kerettanterv: 

Kerettanterv a szakközépiskolák 11-12. évfolyama számára (6. MELLÉKLET) 

Kerettantervi óraszámok témakörönként 

Tematikai egység Órakeret 

1. Sportjátékok 80 óra 

2. Torna jellegű feladatok és táncos mozgásformák 51 óra 

3. Atlétika jellegű feladatok 40 óra 

4. Alternatív és szabadidős mozgásrendszerek 60 óra 

5. Önvédelem és küzdő sportok 20 óra 

6. Egészségkultúra és prevenció 50 óra 

Kötelező összesen: 301 óra 

 

A helyi tanterv óraszámai évfolyamonként 

Évfolyam Heti óraszám Éves óraszám 
Kötött 

tartalom 

Szabadon 

felhasználható 
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11. 5 óra 180 óra 162 óra 18 

12. 5 óra 155 óra 139 óra 16 

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va



 595 

Óraszámok bontása évfolyamonként, témakörönként 

Témakör 
Összes 

kötelező 

Összes 

szabad 

11. 

évfolyam 

kötelező 

11. 

évfolyam 

szabad 

12. 

évfolyam 

kötelező 

12. 

évfolyam 

szabad 

1. Sportjátékok 80 óra 14 40 8 40 6 

2. Torna jellegű 

feladatok és táncos 

mozgásformák 

51 óra 20 36 10 15 10 

3. Atlétika jellegű 

feladatok 
40 óra 0 20 0 20 0 

4. Alternatív és 

szabadidős 

mozgásrendszerek 

60 óra 0 30 0 30 0 

5. Önvédelem és 

küzdő sportok 
20 óra 0 11 0 9 0 

6. Egészségkultúra 

és prevenció 
50 óra 0 25 0 25 0 

 301 óra 34 162 18 139 16 

 

11. évfolyam 

Heti tanóra 10 %-ának tartalma (18 óra) 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
1. Sportjátékok 

Órakeret 

8 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

 Házibajnokság szervezése: labdarúgás, 

kosárlabda, röplabda 

Matematika: logika, 

térbeli alakzatok, 

tájékozódás. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak 

Koordinált együttműködés, kooperatív feladatok, 

játékvezetői jelzések, konstruktív konfliktuskezelés, 

baleset megelőzés. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
2. Torna jellegű feladatok és táncos mozgásformák 

Órakeret 

10 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

 Történelmi társastáncok: palotás Ének-zene: ritmus 

Etika: társas 

viselkedés, 

kooperatív munka. 

. 

Kulcsfogalmak/fogalmak A nő és a férfi szerep jellegzetessége, alkalmazott fogások. 
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12. évfolyam 

Heti tanóra 10 %-ának tartalma (16 óra) 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
1. Sportjátékok 

Órakeret 

6 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

 Házibajnokság szervezése: labdarúgás, 

kosárlabda, röplabda 

Matematika: logika, 

térbeli alakzatok, 

tájékozódás. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak 

Koordinált együttműködés, kooperatív feladatok, 

játékvezetői jelzések, konstruktív konfliktuskezelés, 

baleset megelőzés. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
2. Torna jellegű feladatok és táncos mozgásformák 

Órakeret 

10 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

 Bécsi keringő Ének-zene: ritmus 

Etika: társas 

viselkedés, 

kooperatív munka. 

Kulcsfogalmak/fogalmak A nő és a férfi szerep jellegzetessége, alkalmazott fogások.  

 

Osztályfőnöki helyi tanterv középiskolai 9-12. évfolyamok számára 

Választott kerettanterv: 

Kerettanterv a szakközépiskolák 9-12. évfolyama számára (6. MELLÉKLET) 

Témakörök   Fejlesztési terület NYEK 9. évf.   10. 

évf.   

11. 

évf.   

12. 

évf.   

Ismerkedés, 

bizalom, 

közösségformálás  

 

Személyiségfejlesztés 3 3 2 1 0,5 

Önismeret, 

önértékelés    

Önismeret, társas 

kultúra 

2 2 2 2 0,5 

Konfliktuskezelés    Önismeret, társas 

kultúra 

2 2 2 2 1 

Problémamegoldás, 

stress 

kezelés 

A testi és lelki  

egészségre  

nevelés 

2 2 2 2 1 

Alapvető erkölcsi 

értékek   

Az erkölcsi nevelés 2 2 1 2 1 

Társadalmi 

szerepvállalás 

 

Állampolgárságra, 

demokráciára nevelés 

  0,5 0,5 1 

Civil szervezetek,  

Önkéntesség 

 

Állampolgárságra, 

demokráciára nevelés 

  0,5 0,5 1 

Egészségnevelés  

Egészséges 

életmód 

A testi  és  lelki  

egészségre  

nevelés 

3 3 2 1  
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Egészség és 

biztonság, 

elsősegélynyújtás 

A testi  és  lelki  

egészségre  

nevelés 

1 1 1 1  

Egészség és 

szexualitás 

 

A  testi  és  lelki  

egészségre  

nevelés 

A családi életre 

nevelés 

1 1 1 1 1 

Az élet kapujának 

kulcsa (értékek, 

erkölcs jelentése) 

Az erkölcsi nevelés 1 1 1 1 2 

Kapcsolatok  

Önismeret, társas 

kultúra 

A családi életre 

nevelés 

1 1 1 1 2 

Prevenció  

Egészség és 

szenvedélybetegség 

A  testi  és  lelki  

egészségre  

nevelés 

1 1 2 2 1 

Bűnmegelőzés    Az erkölcsi nevelés 1 1 1 1  

Tanulási 

módszerek   

A tanulás tanítása 1 1 1   

Közösség és 

társadalom 

 

Állampolgárságra, 

demokráciára nevelés 

1 1 1 1 1 

Hit és vallás  Az erkölcsi nevelés 1 1 1 2 1 

letvezetési 

készségek   

Önismeret, társas 

kultúra 

1 1 1 1 1 

Kapcsolatok  

küszöbén:  életre  

szóló barátságok 

 

Önismeret, társas 

kultúra 

A családi életre 

nevelés 

1 1 1 1 2 

Élet a családban 

A család egészsége 

 

A családi életre 

nevelés 

1 1 1 1 2 

Háztartás és 

pénzgazdálkodás 

 

Gazdasági és 

pénzügyi  

nevelés 

A családi életre 

nevelés 

  1 1 2 

Tájékozódás a 

munkaerőpiacon 

Munkavállalás, 

munkába  

állás, önéletrajz, 

állásinterjú,  

megjelenés 

Pályaorientáció    1 3 

Szervezési 

feladatok 

 10 10 10 10 7 

  36 36 36 36 31 
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2.2.6  Szakgimnázium (2016. szeptember 1-től) 
22/2016. (VIII. 25.) EMMI rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) 

EMMI rendelet módosítása 

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

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

 

Középfokú nevelés- oktatás szakasza, szakgimnázium, 9-12. évfolyam, közismereti 

képzés 

 
Informatika XIII. ágazat 

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 (angol, német) 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** 

(német, angol) 

 - - 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 
Fen

nta
rtó

 ál
tal

 jó
vá

ha
gy

va

http://kerettanterv.ofi.hu/20160825_szakgimnazium.doc


 599 

Közgazdaság XXIV . ágazat 

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 (angol, német) 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: Földrajz 
- 2 2 2 206 - - 

Kötelezően választható 

tantárgy: Érettségi tantárgy, 

vagy Idegen nyelv, vagy 

Kémia*, vagy Informatika, 

vagy Szakmai tantárgy** 

(német, angol) 

 - - 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 
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Rendészet és közszolgálat XXXVIII. ágazat 

 

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 (angol, német) 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** 

(német, angol) 

 - - 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 
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Sport XXXVII. ágazat 

 

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 (angol, német) 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** 

(német, angol) 

 - - 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 
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MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 
 

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 - - 

éves óraszám 144 144 144 124    

kötelező tartalom 130 129 129 113    

10% 14 15 15 11    

 

Magyar nyelv és irodalom 9-10. 

 

Kerettantervi óraszámok témakörönként – magyar irodalom 

Tematikai egység Órakeret 

1. Világirodalom 58 óra 

2. Színház- és drámatörténet 28 óra 

3. Középkori nyelvemlékek 3 óra 

4. Portrék 51 óra 

5. Látásmódok 14 óra 

6. Életművek 12 óra 

Kötelező összesen: 166 óra 

 

Kerettantervi óraszámok témakörönként – magyar nyelv 

Tematikai egység Órakeret 

1. Kommunikáció, tömegkommunikáció 12 óra 

2. Nyelvi szintek, a nyelv grammatikai jellemzői 20 óra 

3. Szövegértés, szövegalkotás 13 óra 

4. Helyesírási ismeretek 12 óra 

5. A szöveg 22 óra 

6. Stilisztikai alapismeretek 10 óra 

7. Jelentéstan 8 óra 

Kötelező összesen: 97 óra 

 

A helyi tanterv óraszámai évfolyamonként 

Évfolyam Heti óraszám Éves óraszám 
Kötött 

tartalom 

Szabadon 

felhasználható 

9. 
4 óra (2 

irod.+2 nyelv) 

144 óra (72 

irod.+72 nyelv) 

130 óra (65 

irod.+65 

nyelv) 

7 irod.+7 

nyelv 

10. 
4 óra (3 

irod.+1 nyelv) 

144 óra (108 

irod.+36 nyelv) 

129 óra (97 

irod.+ 32 

nyelv) 

11 irod.+4 

nyelv Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va
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Óraszámok bontása évfolyamonként, témakörönként – magyar irodalom 

Témakör 
Összes 

kötelező 

Összes 

szabad 

9. 

évfolyam 

kötelező 

9. 

évfolyam 

szabad 

10. 

évfolyam 

kötelező 

10. 

évfolyam 

szabad 

154. Világirodalom – görög 

mitológia, antik görög epika 

és líra 

10 2 10 2   

155. Színház- és 

drámatörténet – az antik 

színház és dráma 

6  6    

156. Világirodalom – antik 

római irodalom 

4  4    

157. Világirodalom - Biblia 10 2 10 2   

158. Világirodalom – az 

európai irodalom a 4-15. 

században (középkor) 

6 1 6 1   

159. Világirodalom – az 

európai irodalom a 14-16. 

században (reneszánsz) 

5  5    

160. Színház- és 

drámatörténet – 

drámajátékos tevékenységgel 

4  4    

161. Középkori 

nyelvemlékek 

3  3    

162. Janus Pannonius 

portréja 

6  6    

163. Balassi Bálint portréja 8  8    

164. Világirodalom – késő 

reneszánsz, barokk, 

klasszicizmus (16-17. század) 

3 2 3 2   

165. Színház- és 

drámatörténet – az angol 

színház a 16-17. században és 

Shakespeare 

6    5  

166. Színház- és 

drámatörténet – a francia 

klasszicista színház (17. 

század) 

6 1   5 5 

167. Látásmód – Zrínyi 

Miklós: Szigeti veszedelem 

6    4  

168. Világirodalom – az 

európai irodalom a 18. 

században 

8    7  

169. Magyar irodalom a 18. 

században – portrék: 

Csokonai Vitéz Mihály, 

Berzsenyi Dániel 

20 2   20 2 
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170. Világirodalom – az 

európai irodalom a 19. 

század első felében 

12    12  

171. Színház- és 

drámatörténet – Katona 

József: Bánk bán 

6    6  

172. Magyar irodalom a 19. 

század első felében – portrék: 

Kölcsey Ferenc, Vörösmarty 

Mihály 

17 2   17 2 

173. Életmű – Petőfi Sándor 12 2   12 2 

174. Látásmód – Jókai Mór 8    8  

Összesen 166 14 65 7 197 11 

 

9. évfolyam  - magyar irodalom 

Heti tanóra 10%-ának tartalma (7 óra) 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Világirodalom – görög mitológia, antik görög epika és 

líra 

Órakeret 

2 óra  

Ismeretek 
Fejlesztési követelmények 

Kapcsolódási 

pontok 

Homérosz: Iliász 
Az irodalom filmen: a Trója című 

film megtekintése 

Vizuális kultúra: az 

antik-görög művészet 

néhány alkotása; 

illusztrációk és 

irodalmi művek 

párhuzamai 

Földrajz: topológiai 

tájékozódás. 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: az ókori 

történelem. 

Mitológiai történetek és hősök 

különféle feldolgozásokban 

  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

antikvitás, mítosz, mitológia, eposz, eposzi konvenciók, kaland, utazás mint 

cselekményszervező elv 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Világirodalom - Biblia 

Órakeret 

2 óra  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Témazáró dolgozat Számonkérés  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Világirodalom – az európai irodalom a 4-15. században 

(középkor) 

Órakeret 

1 óra  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Témazáró dolgozat Számonkérés  
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Világirodalom – késő reneszánsz, barokk, klasszicizmus 

(16-17. század) 

Órakeret 

2 óra  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Témazáró dolgozat Számonkérés  

 

 

10. évfolyam – magyar irodalom 

Heti tanóra 10%-ának tartalma (11 óra) 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Színház- és drámatörténet – a francia klasszicista színház 

(17. század) 

Órakeret 

5 óra  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Különböző korszakok színháza és 

a színjátszás 

Moliere: Tartuffe 

Színháztörténeti áttekintés a 

témakör végén; ismeretek 

rendszerezése 

színházi felvétel megtekintése 

Vizuális kultúra; 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: görög és 

római 

színházépítészet. 

Dráma és tánc: 

színházművészet, 

színháztörténet 

Vizuális kultúra; 

Ének-zene; 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret: 

illusztrációk, zenei és 

filmes feldolgozások 

Shakespeare-

művekből. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Színház, esztétikai minőség, tragikum, komikum, tragédia, komédia, 

dialógus, akció, dikció, alapszituáció, konfliktus, drámai szerkezet, kar, 

katarzis; felvonás, jelenet, díszlet, jelmez, szerzői utasítás, hármas egység, 

mértéktartás, helyzetkomikum, jellemkomikum, nyelvi komikum, 

jellemtípus, bizalmas, rezonőr. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Magyar irodalom a 18. században – portrék: Csokonai 

Vitéz Mihály, Berzsenyi Dániel 

Órakeret 

2 óra  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Esszé a két költő műveiből 
Számonkérés a témakör 

(Berzsenyi) végén 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Magyar irodalom a 19. század első felében – portrék: 

Kölcsey Ferenc, Vörösmarty Mihály 

Órakeret 

2 óra  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Esszé Számonkérés a témakörök végén  
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Életmű – Petőfi Sándor 

Órakeret 

2 óra  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Esszé Számonkérés a témakör végén  

 

 

Óraszámok bontása évfolyamonként, témakörönként – magyar nyelv 

Témakör 
Összes 

kötelező 

Összes 

szabad 

9. 

évfolyam 

kötelező 

9. 

évfolyam 

szabad 

10. 

évfolyam 

kötelező 

10. 

évfolyam 

szabad 

22. Kommunikáció, 

tömegkommunikáció 

12 óra 1 12 1   

23. Nyelvi szintek, 

a nyelv grammatikai 

jellemzői 

20 óra 3 20 3   

24. Szövegértés, 

szövegalkotás 

13 óra 1 13 1   

25. Helyesírási 

ismeretek 

12 óra 1 12 1   

26. A szöveg 22 óra 2   22 2 

27. Stilisztikai 

alapismeretek 

10 óra 2   10 2 

28. Jelentéstan 8 óra 1 8 1   

Összesen 97 óra 11 65 7 32 4 

9. évfolyam – magyar nyelv 
Heti tanóra 10%-ának tartalma (7 óra) 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Kommunikáció, tömegkommunikáció 

Órakeret  

1 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Témazáró dolgozat Számonkérés a témakör végén  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Nyelvi szintek, a nyelv grammatikai jellemzői 

Órakeret  

1 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Hangtan, morfémák, szavak, 

szintagmák 

Rendszerezés, gyakorlás az 

altémák (hangtan, morfémák, 

szavak, szintagmák ) végén 

Idegen nyelvek: a 

tanult idegen nyelv 

hangtana, alaktani 

szerkezete, 

szóalkotási módjai, 

mondatszerkezete. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Hang, fonéma, hangtörvény, szóelem (morféma): szabad és kötött morféma, 

szótő, képző, jel, rag.  

Szófaj: alapszófaj, viszonyszó, mondatszó. 

Szószerkezet (szintagma): alárendelő, mellérendelő szintagma. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Nyelvi szintek, a nyelv grammatikai jellemzői 

Órakeret  

1 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Mondatrészek, mondatok 

Rendszerezés, gyakorlás az 

altémák (mondatrészek, 

mondatok) végén 

Idegen nyelvek: a 

tanult idegen nyelv 

hangtana, alaktani 

szerkezete, 

szóalkotási módjai, 

mondatszerkezete. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Mondatrész: alany, állítmány, tárgy, határozó, jelző. Vonzat. 

Mondat, a mondat szerkesztettsége, mondatfajta; egyszerű mondat, összetett 

mondat. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Nyelvi szintek, a nyelv grammatikai jellemzői 

Órakeret  

1 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Témazáró dolgozat Számonkérés a témakör végén  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Szövegértés, szövegalkotás 

Órakeret  

1 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Különböző magánjellegű és 

hivatalos szövegek szerkezetének, 

jellemzőinek megismerése, 

hivatalos szövegek alkotásának 

képessége. 

A témakörben tanultak 

rendszerezése, ismétlése 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: különböző 

típusú források 

feldolgozása; 

esszéírás.  

Valamennyi tantárgy: 

vázlatírás, 

jegyzetelés. 

Informatika: 

információkezelés, 

forrásfelhasználás, 

hivatkozás, szöveges 

adatbázis, az 

internethasználat jogi, 

etikai kérdései. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Hivatalos levél, kérvény, önéletrajz, motivációs levél, meghatalmazás, 

elismervény. Esszé, értekezés, tanulmány. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Helyesírási ismeretek 

Órakeret  

1 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 
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Témazáró dolgozat Számonkérés  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Jelentéstan 

Órakeret  

1 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Témazáró dolgozat Számonkérés a témakör végén  

 

 

10. évfolyam – magyar nyelv 
Heti tanóra 10%-ának tartalma (4 óra) 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A szöveg 

Órakeret  

1 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

A szöveg fogalma, a szöveg 

szerkezete, szövegtípusok, 

szövegek összefüggése 

A tanultak rendszerezése, ismétlés 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: a 

forrásszövegek 

típusai. 

Idegen nyelvek: az 

idegen nyelvi 

szöveg/ek 

kultúrafüggő 

felépítése. 

Biológia-

egészségtan; Fizika; 

Kémia; Földrajz: a 

természettudományos 

ismeretterjesztő, 

illetve szakszövegek 

témahálózata, 

szókincse, felépítése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Szöveg, szövegösszefüggés, beszédhelyzet. 

Szövegmondat, bekezdés, tömb, szakasz. 

Szövegkohézió  

Szövegpragmatika 

Nyelvtani (szintaktikai) tényező (kötőszó, névmás, névelő, határozószó, 

előre- és visszautalás, deixis, egyeztetés) 

Szövegtípus 

Szövegműfaj 

Szövegfonetika 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A szöveg 

Órakeret  

1 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Témazáró dolgozat Számonkérés a témakör végén  
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Stilisztikai alapismeretek 

Órakeret  

1 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Stílusárnyalatok, stílusrétegek, 

stílusgyakorlatok, 

szövegtranszformációk, 

stíluselemek, stíluseszközök 

szerepe; a metafora funkciója  

A tanultak rendszerezése, ismétlés 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: különböző 

forrásszövegek 

stílusjellemzői. 

Idegen nyelvek: 

beszélt nyelvi 

stílusregiszterek. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

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). 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Stilisztikai alapismeretek 

Órakeret  

1 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Témazáró dolgozat Számonkérés a témakör végén  

 

Magyar nyelv és irodalom 11-12. 

Kerettantervi óraszámok témakörönként – magyar irodalom 

Tematikai egység Órakeret 

1. Világirodalom 26 óra 

2. Színház- és drámatörténet 20 óra 

3. Portrék 44 óra 

4. Látásmódok 29 óra 

5. Életművek 50 óra 

6. Magyar irodalom – a Nyugat és első nemzedéke 7 óra 

7. Regionális kultúra 2 óra 

8. Az irodalom határterületei 4 óra 

Kötelező összesen: 182 óra 

 

Kerettantervi óraszámok témakörönként – magyar nyelv 

Tematikai egység Órakeret 

1. Kommunikáció 4 óra 

2. Retorika 12 óra 

3. Szövegalkotás 7 óra 

4. Általános nyelvészeti ismeretek 4 óra 

5. Pragmatikai ismeretek 7 óra 
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6. Nyelv és társadalom 9 óra 

7. Nyelvtörténet 8 óra 

8. Ismeretek a nyelvről 9 óra 

Kötelező összesen: 60 óra 

 

A helyi tanterv óraszámai évfolyamonként 

Évfolyam Heti óraszám Éves óraszám 
Kötött 

tartalom 

Szabadon 

felhasználható 

11. 
4 óra (3 

irod.+1 nyelv) 
144 óra (108+36) 

129 óra 

(97+32) 
11+4 

12. 
4 óra (3 

irod.+1 nyelv) 
124 óra (93+31) 

113 óra 

(85+28) 
8+3 

 

Óraszámok bontása évfolyamonként, témakörönként – magyar irodalom 

Témakör 
Összes 

kötelező 

Összes 

szabad 

11. 

évfolyam 

kötelező 

11. 

évfolyam 

szabad 

12. 

évfolyam 

kötelező 

12. 

évfolyam 

szabad 

175. Életmű – Arany 

János 

10 2 10 2   

176. Színház– és 

drámatörténet – Madách 

Imre: Az ember tragédiája 

6  6    

177. Világirodalom – az 

európai epika és líra a 

romantika után (19. sz. 

második fele) 

12  12    

178. Színház- és 

drámatörténet – az 

európai dráma és színház 

a 19. sz. második felében 

8  8    

179. Magyar irodalom a 

19. század második 

felében – portré: Mikszáth 

Kálmán 

10 2 10 2   

180. Magyar irodalom – 

a Nyugat és első 

nemzedéke 

7  7    

181. Életmű – Ady 

Endre 

10 2 10 2   

182. Portré – Móricz 

Zsigmond 

6  6    

183. Életmű – 

Kosztolányi Dezső 

10 4 10 4   

184. Látásmódok: 

Karinthy Frigyes, Krúdy 

Gyula 

8 1 8 1   

185. Életmű – Babits 

Mihály 

10  10    
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186. Világirodalom – 

avantgárd irányzatok; a 

magyar avantgárd 

6 1   6 1 

187. Életmű – József 

Attila 

10 2   10 2 

188. Világirodalom – 

epikai és lírai törekvések a 

20. században és a kortárs 

irodalomban 

8    8  

189. Színház- és 

drámatörténet – a 20. 

századi és a kortárs 

drámairodalom néhány 

törekvése 

6    6  

190. Portré – Radnóti 

Miklós 

4 2   4 2 

191. Portrék – Szabó 

Lőrinc, Márai Sándor, 

Pilinszky János, Weöres 

Sándor, Ottlik Géza 

15    15  

192. Látásmódok – 

Illyés Gyula, Németh 

László, Örkény István, 

Nagy László, Füst Milán 

12    12  

193. Művelődéstörténeti, 

irodalomtörténeti 

tájékozódás – Portrék, 

látásmódok a 20. század 

magyar irodalmából 

(választható szerzők, 

művek) 

8    8  

194. Portrék, 

látásmódok a kortárs 

irodalomból (választható 

szerzők, művek) 

10    10  

195. Regionális kultúra 2    2  

196. Az irodalom 

határterületei 

4    4  

Év végi összefoglalás  3    3 

Összesen 182 19 97 11 85 8 

 

11. évfolyam  - magyar irodalom 

Heti tanóra 10%-ának tartalma (11 óra) 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Életmű – Arany János 

Órakeret  

2 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Esszé Számonkérés a témakör végén  
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Magyar irodalom a 19. század második felében – portré: 

Mikszáth Kálmán 

Órakeret  

2 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Mikszáth Beszterce ostroma című 

regénye 

Az irodalom filmen: A Beszterce 

ostroma című film megtekintése 

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. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Életmű – Ady Endre 

Órakeret  

2 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Esszé Számonkérés a témakör végén  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Látásmódok: Karinthy Frigyes, Krúdy Gyula 

Órakeret  

1 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Témazáró dolgozat Számonkérés  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Életmű – Kosztolányi Dezső 

Órakeret  

2 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Kosztolányi Édes Anna című 

regénye 

Az irodalom filmen: az Édes 

Anna című film megtekintése 

Etika; Filozófia: 

filozófiai, lélektani 

irányzatok, pl. a 

freudizmus és hatása. 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: 

urbanizáció, 

kulturális élet, sajtó. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Életmű – Kosztolányi Dezső 

Órakeret  

2 óra 
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Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Esszé Számonkérés a témakör végén  

 

12. évfolyam – magyar irodalom 

Heti tanóra 10%-ának tartalma (8 óra) 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Világirodalom – avantgárd irányzatok; a magyar 

avantgárd 

Órakeret  

1 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Avantgárd irányzatok 

Kitekintés – az avantgárd más 

művészeti ágakban (pl. festészet) 

Beszélgetés a művészeti 

alkotásokról 

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  

2 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Esszé Számonkérés a témakör végén  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Portré – Radnóti Miklós 

Órakeret  

2 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Esszé Számonkérés a témakör végén  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Év végi ismétlés, rendszerezés – 12. évfolyam 

Órakeret  

3 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Az évfolyamon tanult témakörök Ismétlés, rendszerezés  

 Érettségi vizsgára való felkészülés  
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Óraszámok bontása évfolyamonként, témakörönként – magyar nyelv 

Témakör 
Összes 

kötelező 

Összes 

szabad 

11. 

évfolyam 

kötelező 

11. 

évfolyam 

szabad 

12. 

évfolyam 

kötelező 

12. 

évfolyam 

szabad 

197. Kommunikáció 4 óra  4    

198. Retorika 12 óra 2 12 2   

199. Általános 

nyelvészeti ismeretek 

4 óra  4    

200. Pragmatikai 

ismeretek 

7 óra 1 7 1   

201. Szövegalkotás 7 óra 1 5 1 2  

202. Nyelv és 

társadalom 

9 óra 1   9 1 

203. Nyelvtörténet 8 óra 1   8 1 

204. Ismeretek a 

nyelvről 

9 óra 1   9 1 

Összesen 60 óra 7 32 4 28 3 
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11. évfolyam – magyar nyelv 
Heti tanóra 10%-ának tartalma (4 óra) 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Retorika 

Órakeret  

2 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

A szónoki beszéd felépítése, az 

érvelés; Milyen a jó szónok? 

Szabadon választott témában egy 

beszéd elkészítése és előadása 

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. 

 Önálló szóbeli megnyilvánulás 

felkészülés után 

 

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 
Pragmatikai ismeretek 

Órakeret  

1 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Témazáró dolgozat Számonkérés a témakör végén  

  

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Szövegalkotás 

Órakeret  

1 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Témazáró dolgozat Számonkérés a témakör végén  
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12. évfolyam – magyar nyelv 
Heti tanóra 10%-ának tartalma (3 óra) 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Nyelv és társadalom 

Órakeret  

1 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Témazáró dolgozat Számonkérés a témakör végén  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Nyelvtörténet 

Órakeret  

1 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Témazáró dolgozat Számonkérés a témakör végén  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Ismeretek a nyelvről 

Órakeret  

1 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Témazáró dolgozat Számonkérés  
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IDEGEN NYELV 
 

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

9-12. 

óraszám 

összesen 

Idegen nyelv 4 4 4 4 556 

éves óraszám 144 144 144 124  

kötelező tartalom 129 129 129 112  

10% 15 15 15 12  

 

Angol, mint első idegen nyelv 
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Angol, mint első idegen nyelv  9. évfolyam  

 

A helyi tanterv óraszámai évfolyamonként 

 

Évfolyam Heti óraszám Éves óraszám 
Kötött 

tartalom 

Szabadon 

felhasználható 

9. 4 óra 144 óra 129 óra 15 

 

Óraszámok bontása évfolyamonként, témakörönként 

Óraszám Téma (témakör) 

1-11 A tanuló személye (személyes vonatkozások, család) 

12-23 Ételek, kedvenc ételek, sütés-főzés (Életmód). 

24-36 Napirend (Életmód) 

37-48 Foglalkozások (A munka világa). 

49-60 Az otthon, a lakóhely és környéke (a lakószoba, a lakás, a 

ház bemutatása), (témakör: Környezetünk). 

 

61-72 Önéletrajz, rövid interjú (a munka világa). 

73-84 A városi és a vidéki élet összehasonlítása (Környezetünk). 

85-96 Öltözködés, divat (Ember és társadalom). 

97-109 Időjárás, éghajlat (Környezetünk). 

110-120 Nyaralás itthon, illetve külföldön (Utazás, turizmus) 

121-129 Tematikus ismétlés. 

 

9. évfolyam 

Heti tanóra 10 %-ának tartalma (15 óra) 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Ételek, sütés-főzés 

Órakeret  

8 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

 Projekt munka, egy egyszerű étel elkészítése, 

videofelvétel készítése, annak kielemzése 

Biológia-egészségtan: 

egészséges életmód 

Kulcsfogalmak/ fogalmak Recipe, ingredients, istructions 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Öltözködés, divat 

Órakeret  

7 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

 Projekt munka, egy divatbemutató 

megszervezése, videofelvétel készítése, annak 

kielemzése 

Életvitel, technika, 

háztartástan 

Kulcsfogalmak/ fogalmak Fashion show, designer clothes 
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Angol, mint első idegen nyelv 10. évfolyam 

 

A helyi tanterv óraszámai évfolyamonként 

 

Évfolyam Heti óraszám Éves óraszám 
Kötött 

tartalom 

Szabadon 

felhasználható 

10. 4 óra 144 óra 129 óra 15 

 

Óraszámok bontása évfolyamonként, témakörönként 

Óraszám Téma (témakör) 

1-5 Tematikus ismétlés. 

6-16 Emberek külső és belső jellemzése, baráti kör (Ember és 

társadalom) 

17-26 Egyén és család nálunk és a célországokban (Személyes 

vonatkozások, család) 

27-36 Állásinterjú (A munka világa) 

37-46 Étkezési szokások a családban. (Életmód) 

 

47-57 Személyes tervek (Személyes vonatkozások, család). 

58-67 A lakóhely nevezetességei, szolgáltatások, szórakozási 

lehetőségek (Környezetünk). 

68-77 A foglalkozásokhoz szükséges kompetenciák, rutinok, 

kötelességek (A munka világa). 

78-87 Gyakori betegségek, sérülések, baleset (Életmód). 

88-98 A közlekedés eszközei, lehetőségei, a tömegközlekedés, a 

kerékpáros közlekedés (Utazás, turizmus). 

99-108 A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben 

(Tudomány és technika). 

109-116 Konfliktusok és kezelésük (Ember és társadalom). 

 

17-124 A tanuló életének fontos állomásai (Személyes 

vonatkozások, család). 

125-129 Tematikus ismétlés. 

 

10. évfolyam 

Heti tanóra 10 %-ának tartalma (15 óra) 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Lakóhely nevezetességei 

Órakeret  

4 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

 Debrecen nevezetességeinek bemutatása kinn a 

helyszínen, videofelvétel készítése, annak 

kielemzése 

Történelem: híres 

személyek, épületek 

Kulcsfogalmak/ fogalmak Historical building, sight-seeing, famous for… 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Gyakori betegségek, sérülések, baleset 

Órakeret 

4 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 
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 Szituációs gyakorlatok: orvosnál, a kórházban, 

videofelvétel készítése és kielemzése 

Biológia: egészséges 

életmód 

Kulcsfogalmak/ fogalmak GP, patient, illness, medicine, prescribe 

 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

Idegen nyelvű irodalom feldolgozása 
Órakeret 

7 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 Easy reader: Rainman 

Irodalom: egy ismert 

mű rövidített 

változatának olvasása 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Olvasott szöveg értése, szókincsbővítés, tartalommondás 

 

Angol, mint első idegen nyelv 11. évfolyam 

 

A helyi tanterv óraszámai évfolyamonként 

 

Évfolyam Heti óraszám Éves óraszám 
Kötött 

tartalom 

Szabadon 

felhasználható 

11. 4 óra 144 óra 129 óra 15 

 

Óraszámok bontása évfolyamonként, témakörönként 

Óraszám Téma (témakör) 

1-5 Tematikus ismétlés. 

6-14 Az infokommunikáció szerepe a mindennapokban 

(Szabadidő, művelődés, szórakozás). 

Az internet szerepe (Tudomány és technika). 

15-26 Szabadidős elfoglaltságok, hobbik (Szabadidő, művelődés, 

szórakozás). 

27-38 Színház, mozi, koncert, kiállítás (Szabadidő, művelődés, 

szórakozás). 

39-48 Saját iskola bemutatása: tantárgyak, szakmai tárgyak, órarend, 

nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe (Az iskola). 

49-58 Időjárás, éghajlat; Növények és állatok a környezetünkben 

(Környezetünk). 

59-67 Étkezés iskolai menzán, éttermekben, gyorséttermekben 

(Életmód). 

68-77 Diákmunka, nyári munkavállalás (A munka világa). 

78-86 Személyes tervek, célok (Személyes vonatkozások, család). 

87-97 Családi élet, családi kapcsolatok (Személyes vonatkozások, 

család). 

98-107 Függőségek (dohányzás, alkohol, internet, drog) (Életmód). 

108-114 Népszerű tudományok, ismeretterjesztés (Tudomány és 

technika). 

115-122 Női és férfi szerepek, ismerkedés, házasság (Ember és 

társadalom). 

123-129 Tematikus ismétlés. 
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11. évfolyam 

Heti tanóra 10 %-ának tartalma (15 óra) 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Saját iskola bemutatása 

Órakeret 

4 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

 Projekt munka: külföldi csoport végigvezetése 

az iskolán, videofelvétel készítése, annak 

kielemzése 

Földrajz: tájolás 

Kulcsfogalmak/ fogalmak Directions, instructions,  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Szabadidő, szórakozás 

Órakeret 

4 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

 K-PAX: filmnézés angolul, majd a film 

feldolgozása kérdések alapján 

Társadalomismeret 

Kulcsfogalmak/ fogalmak  

 

 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

 
Órakeret  

7 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 Easy reader: Captain Grant’s children 

Irodalom: egy ismert 

mű rövidített 

változatának 

elolvasása 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Olvasott szöveg értése, szókincsbővítés, tartalommomdás 

 

 

Angol, mint első idegen nyelv 12. évfolyam 

 

A helyi tanterv óraszámai évfolyamonként 

 

Évfolyam Heti óraszám Éves óraszám 
Kötött 

tartalom 

Szabadon 

felhasználható 

12. 4 óra 124 óra 112 óra 12 

 

 

Óraszámok bontása évfolyamonként, témakörönként 

Óraszám Téma (témakör) 

1-5 Tematikus ismétlés. 

6-14 A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben 

(Tudomány és technika). 

15-23 Sportolás, kedvenc sport, iskolai sport (Szabadidő, 

művelődés, szórakozás). 
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24-32 A művészetek szerepe a mindennapokban (Szabadidő, 

művelődés, szórakozás). 

33-41 Társadalmi szokások nálunk és a célországokban (Ember és 

társadalom). 

42-51 Utazási előkészületek, egy utazás megtervezése, 

megszervezése (Utazás, turizmus). 

52-62 Az egészséges életmód (a helyes és a helytelen táplálkozás, a 

testmozgás szerepe az egészség megőrzésében, testápolás) 

(Életmód). 

63-72 Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába állás (A munka 

világa). 

73-82 A pénz szerepe a mindennapokban (Gazdaság és pénzügyek). 

83-91 A tizenévesek világa: kapcsolat a kortársakkal, felnőttekkel 

(Ember és társadalom). 

92-97 Hasonlóságok és különbségek az emberek között, tolerancia 

(Ember és társadalom). 

98-103 Ünnepek, családi ünnepek (Ember és társadalom). 

104-108 Környezetvédelem a szűkebb környezetünkben: Mit tehetünk 

környezetünkért és a természet megóvásáért, fenntarthatóságáért, 

globális kihívások. (Környezetünk). 

109-112 Tematikus ismétlés. 

 

 

12. évfolyam 

Heti tanóra 10 %-ának tartalma (12 óra) 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Pályaválasztás (A munka világa) 

Órakeret 

8 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

 Állásinterjúk eljátszása, videofelvétel készítése, 

kielemzése 

Kommunikáció 

Kulcsfogalmak/ fogalmak Application, full-time job, working hours 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Környezetvédelem 

Órakeret 

4 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

 Projektmunka: Endangered species Biológia 

Kulcsfogalmak/ fogalmak Blue whales, pandas, natural habitat, deforestation 
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Német, mint első idegen nyelv 
 

A helyi tanterv óraszámai évfolyamonként 

 

Évfolyam Heti óraszám Éves óraszám 
Kötött 

tartalom 

Szabadon 

felhasználható 

9. 4 óra 144 óra 129 óra 15 

 

 

9. ÉVFOLYAM 

 

TÉMAKÖRÖK 

 

Éves 

óra-

szám 

Témák 

15 

óra 

Személyes vonatkozások, család  

A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai. 

Személyes tervek. 

Családi élet, családi kapcsolatok. 

A családi élet mindennapjai, otthoni teendők. 

15 

óra 

Ember és társadalom  

Emberek külső és belső jellemzése.  

Ünnepek, családi ünnepek. 

Ajándékozás, ünnepi készölődés, szervezés.  

Társadalmi szokások nálunk és a célországokban. 

17 

óra 

Környezetünk 

Az otthon, a lakóhely és környéke (a lakószoba, a lakás, a ház bemutatása). 

Bútorok, berendezés. 

Teendők otthon és a ház körül. 

Lakhatási formák, együttélés másokkal. Az együttélés szabályai. 

Különleges építészeti stílus a célországban. 

Környezetvédelem a szűkebb környezetünkben.  

16 

óra 

Az iskola 

Tantárgyak, tanulmányi munka. 

Iskolai sikerek, sikertelenség.  

Tanulmányi eredmény. 

Az ismeretszerzés különböző módjai.  

Iskolarendszer a célországban. 

Iskolai tapasztalatok, lehetőségek az oktatási rendszerben. 

Továbbképzési lehetőségek.  

17 

óra 

A munka világa 

Diákmunka, nyári munkavállalás. 

Foglalkozások és a szükséges kompetenciák. 

Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába állás.  

Szakmai gyakorlat.  

Telefonálás a munkahelyen. 

Munka és szabadidő. 

A hivatás megtalálása. 
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17 

óra 

Életmód 

Napirend, időbeosztás. 

Az egészséges életmód (a helyes és a helytelen táplálkozás, a testmozgás 

szerepe az egészség megőrzésében, testápolás). 

Életünk és a stressz. 

Ételek, kedvenc ételek, sütés-főzés. 

A sportolás jótékony hatása. Sportágak, extrém sportok.  

Étkezés családban, éttermekben, gyorséttermekben.  

Étkezési szokások és ételek a célországban. 

Étkezés vendégségben. 

13 

óra 

Szabadidő, művelődés, szórakozás 

Szabadidős elfoglaltságok, hobbik. 

13 

óra 

Utazás, turizmus 

Turisztikai célpontok a célnyelvi országokban. 

6 óra Év végi rendszerező ismétlés 

 

9. évfolyam 

Heti tanóra 10 %-ának tartalma (15 óra) 

 

 Témák 

4 óra Projektfeladat: lakás 

4 óra Projektfeladat: főzés 

7 óra Könnyített olvasmány 

 

 

10. ÉVFOLYAM 

 

 

TÉMAKÖRÖK 

 

Éves 

óra-

szám 

Témák 

15 

óra 

Személyes vonatkozások, család  

A tanuló személye. 

Személyes tervek. 

Családi élet, családi kapcsolatok. 

Konfliktusok a családban. 

Fontos családi események, életutak. 

Gyerekkori emlékek. 

16 

óra 

Ember és társadalom  

A tizenévesek és a fiatalok világa: kapcsolat a kortársakkal, elnőttekkel. 

Női és férfi szerepek, ismerkedés, házasság. 

Konfliktusok a házasságban és azok megoldása. Élőítéletek.  

Ajándékozás.  

Társadalmi szokások nálunk és a célországokban. 

Öltözködés, divat 

16 

óra 

Környezetünk 

Személyes tárgyak és bútorok a lakásban.  

Időjárás, éghajlat. 
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15 

óra 

Életmód 

Napirend, időbeosztás. Mindennapi kötelezettségek, teendők.  

Életmód nálunk és a célországokban.  

15 

óra 

Szabadidő, művelődés, szórakozás 

Szabadidős elfoglaltságok, hobbik. 

Hétvégi programok. 

Színház, mozi, koncert, kiállítás stb. 

Sportolás, kedvenc sport. 

17 

óra 

Utazás, turizmus 

A közlekedés eszközei, lehetőségei, a tömegközlekedés, a kerékpáros 

közlekedés. Az autó és a kerékpár karbantartása. 

Útbaigazítás. 

Közlekedés a városban. A közlekedés szabályai. Közlekedési hírek. 

Autóval a célországban. 

Különleges közlekedése eszközök. 

Nyaralás itthon, illetve külföldön. 

Utazási előkészületek, egy utazás, útvonal megtervezése, megszervezése. 

Utazási iroda, katalógusok, ajánlatok, hirdetések.  

Szálláslehetőségek (camping, ifjúsági szállás, szálloda, bérelt lakás vagy ház, 

lakáscsere stb.). Turisztikai célpontok. 

13 

óra 

Tudomány és technika 

A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben.  

A modern kommunikáció. 

16 

óra 

Gazdaság és pénzügyek 

Családi gazdálkodás.  

A pénz szerepe a mindennapokban. 

Mindennapi kiadások, megtakarítás. 

Vásárlás, szolgáltatások (például posta, bank). 

Pénzügyi problémák. 

Ügyintézés a bankban és az interneten. 

Vásárlás piacon, szaküzletben és áruházban.  

Fogyasztás. 

6 óra Év végi rendszerező ismétlés 

 

10. évfolyam 

Heti tanóra 10 %-ának tartalma (15 óra) 

 

 Témák Kapcsolódási pontok 

4 óra Projektfeladat: utazási irodában  

4 óra Projektfeladat: „új üzletet nyitottunk”  

7 óra Könnyített olvasmány  
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11. ÉVFOLYAM 

 

TÉMAKÖRÖK 

 

Éves 

óra-

szám 

Témák 

11 

óra 

Személyes vonatkozások, család  

A tanuló személye. 

Egyén és család nálunk és a célországokban. 

12 

óra 

Ember és társadalom  

Emberek külső és belső jellemzése. 

Baráti kör. 

Konfliktusok és kezelésük. 

Társadalmi szokások nálunk és a célországokban. 

A szerencse szerepe mindennapjainkban, babonák, hiedelmek. Kisebb 

szerencsétlenségek a mindennapokban. 

Különleges életutak.  

13 

óra 

Környezetünk 

Az otthon, a lakóhely és környéke (a lakószoba, a lakás, a ház bemutatása).  

A lakóhely nevezetességei, szolgáltatások, szórakozási lehetőségek. 

Költözködés. Kapcsolat a szomszédokkal, mindennapi konfliktusok. Extrém 

lakóhelyek, különleges lakások. 

Ingázás a lakóhely és a munkahely között. 

Különleges lakókörülmények, városrészek a célországban.  

Időjárás, éghajlat. 

Globális kihívások. 

A városi és vidéki élet összehasonlítása. 

Növények és állatok a környezetünkben. 

13 

óra 

Az iskola 

Az ismeretszerzés különböző módjai. 

A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe, fontossága. A nyelvtanulás fortélyai, 

tanulótípusok, tippek a nyelvtanuláshoz. Két- és többnyelvűség, nyelv és 

kultúra. 

Az iskolai élet tanulásom kívüli eseményei. 

11 

óra 

A munka világa 

Foglalkozások és a szükséges kompetenciák, rutinok, kötelességek. 

Állásajánlatok. Álláspályázat írásban és telefonon. 

A képzési iránynak megfelelő szakmák. 

Vállalkozás, saját ötletek megvalósítása. Egy vállalkozás megtervezése. 

Kreativitás a munka világában. 

Szabályok és feladatok a munkahelyen.. 

12 

óra 

Életmód 

Az egészséges életmód (a helyes és a helytelen táplálkozás, a testmozgás 

szerepe az egészség megőrzésében, testápolás). 

Életünk és a stressz. 

Gyógykezelés, specialisták. (háziorvos, szakorvos, alternatív gyógymódok). 

Plasztikai sebészet, szépség és egészség. Életmód- és egészségügyi tanácsok. 

Gyakori betegségek, sérülések, baleset. 

Függőségek. 
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14 

óra 

Szabadidő, művelődés, szórakozás 

Szabadidős elfoglaltságok. 

Színház, mozi, koncert, kiállítás stb. 

Televíziós műsorok, adók, műsorújság. 

Olvasás, rádió, tévé, videó, számítógép, internet. Olvasási szokások, 

könyvtípusok, műfajok, híres írók a célországból. 

Az infokommunikáció szerepe a mindennapokban. 

Kulturális élet nálunk és más országokban. 

A szabadidő eltöltése otthon. 

A művészetek szerepe a mindennapokban. 

12 

óra 

Utazás, turizmus 

Nyaralás itthon, illetve külföldön. Tevékenységek a nyaralás során. 

Utazási előkészületek, egy utazás megtervezése, megszervezése. 

Útbaigazítás. 

Az egyéni és társas utazások előnyei és hátrányai. 

14 

óra 

Tudomány és technika 

A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben. 

A média, hírek szerepe a mindennapokban. 

Népszerű tudományok, ismeretterjesztés. 

11 Gazdaság és pénzügyek 

Vásárlás, szolgáltatások (pl. posta, bank). 

6 óra Év végi rendszerező ismétlés 

 

 

11. évfolyam 

Heti tanóra 10 %-ának tartalma (15 óra) 

 

 Témák Kapcsolódási pontok 

4 óra Projektfeladat: interjú készítése  

4 óra Projektfeladat: gyógykezelés  

7 óra Könnyített olvasmány  
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12. ÉVFOLYAM 

 

 

TÉMAKÖRÖK 

 

Éves 

óra-

szám 

Témák 

12 

óra 

Személyes vonatkozások, család  

A tanuló személye. 

Személyes tervek. 

Egyén és család nálunk és a célországokban. 

18 

óra 

Ember és társadalom  

Baráti kör. 

Női és férfi szerepek, ismerkedés.  

Társkeresés, szerelmi csalódások. 

Viselkedései szabályok, udvarias viselkedés. 

Felelősségvállalás másokért, rászorulók segítése. Példaképek, példamutató 

viselkedés. 

Civil és politikai szerepvállalás. Egyesületi élet, civil kezdeményezések.  

Történelmi és politikai események a célországból. Országismeret, politikai 

pártok. Egyén és közélet. 

Az Európai Unió. 

Hasonlóságok és különbségek az emberek között, tolerancia. 

Konfliktusok és kezelésük. Lelkiismereti kérdések. 

Társadalmi szokások nálunk, más országokban és a célországokban. 

Tegeződés és magázódás. 

10 

óra 

Az iskola 

Az ismeretszerzés különböző módjai. 

Saját iskolánk bemutatása. 

Az internet szerepe a tanulásban. 

11 

óra 

Életmód 

Az egészséges életmód. 

Életünk és a stressz. Hétköznapi konfliktusok, problémák. 

13 

óra 

Szabadidő, művelődés, szórakozás 

Szabadidős elfoglaltságok, hobbik. Közös időtöltés barátokkal. 

Színház, mozi, koncert, kiállítás stb. 

Az infokommunikáció szerepe a mindennapokban. 

Kulturális élet nálunk és más országokban. 

14 

óra 

Utazás, turizmus 

A közlekedés eszközei, lehetőségei, a tömegközlekedés.  

A közlekedés szabályai, konfliktusok a közlekedés során. 

Turisztikai célpontok. 

Célnyelvi és más kultúrák. Szokások, életmód, látnivalók a célországban és 

nálunk. Különleges szokások az európai kultúrkörben. Saját országom 

bemutatása, a haza fogalma és jelentése az egyén életében. Kulturális 

sokszínűség. 

12 

óra 

Tudomány és technika 

A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben. Technikai problémák a 

mindennapokban. Használati utasítások. 

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va



 629 

Az internet szerepe a magánéletben, a tanulásban és a munkában. 

12 

óra 

Gazdaság és pénzügyek 

A pénz szerepe a mindennapokban. 

Vásárlás, szolgáltatások. 

Fogyasztás, reklámok. Nők a reklámokban, előítéletek.  

Hasznos és haszontalan termékek. Szokatlan termékek. 

A fogyasztó lehetőségei és jogai. Panaszkezelés. 

Hatóságok, hivatali ügyintézés. Jogi tanácsadás. 

A képzési iránynak megfelelő szakmák gazdasági vonatkozásai. 

10 Rendszerezés 

 

 

12. évfolyam 

Heti tanóra 10 %-ának tartalma (12 óra) 

 

 Témák Kapcsolódási pontok 

4 óra Projektfeladat: könyvtár Magyar nyelv és irodalom 

3 óra Projektfeladat: alternatív gyógyászat Biológia, kémia 

5 óra Könnyített olvasmány  

 

 

MATEMATIKA 

 

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

9-12. 

óraszám 

összesen 

13. évf. 

13. évf. 

óraszám 

összesen 

Matematika 3 3 3 3 417 - - 

éves óraszám 108 108 108 93    

kötelező tartalom 97 97 97 84    

10% 11 11 11 9    

 

 

Matematika 9-10. évfolyam 

 

Kerettantervi óraszámok témakörönként 

Tematikai egység Órakeret 

1. Gondolkodási és megismerési módszerek 20 óra 

2. Számtan, algebra 66 óra 

3. Összefüggések, függvények, sorozatok 16 óra 

4. Geometria 60 óra 

5. Valószínűség, statisztika 10 óra 

Számonkérés 10 óra 

Ismétlés, rendszerezés 12 óra 

Kötelező összesen: 194 óra 
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A helyi tanterv óraszámai évfolyamonként 

Évfolyam Heti óraszám Éves óraszám 
Kötött 

tartalom 

Szabadon 

felhasználható 

9. 3 óra 108 óra 97 óra 11 

10. 3 óra 108 óra 97 óra 11 

 

Óraszámok bontása évfolyamonként, témakörönként 

Témakör 
Összes 

kötelező 

Összes 

szabad 

9. 

évfolyam 

kötelező 

9. 

évfolyam 

szabad 

10. 

évfolyam 

kötelező 

10. 

évfolyam 

szabad 

1. Gondolkodási és 

megismerési 

módszerek 

20 óra 1 10 1 10  

2. Számtan, algebra 66 óra 27 35 4 31  

3. Összefüggések, 

függvények, 

sorozatok 

16 óra 5 9 3 7  

4. Geometria 60 óra  28  32  

5. Valószínűség, 

statisztika 
10 óra 4 4  6 4 

Számonkérés 10 óra 7 5 1 5 3 

Ismétlés, 

rendszerezés 
12 óra 3 6 2 6 4 

Összesen: 194 óra 58 97 11 97 11 

 

 

9. évfolyam 

Heti tanóra 10 %-ának tartalma (11 óra) 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
1. Gondolkodási és megismerési módszerek 

Órakeret 

1 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Szöveges feladatok A feladat szövegének értelmezése. Az adatok 

módszeres lejegyzése. Összefüggések keresése. 

Számítások. Válasz megfogalmazása. Ellenőrzés 

a feladat szövegébe. 

 

Kulcsfogalmak/ fogalmak Szöveg, adat, összefüggés, válasz, ellenőrzés. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
2. Számtan, algebra 

Órakeret 

4 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

Arány, arányos 

osztás, 

százalékszámítás 

Feladatok arányos osztásra, az arányos osztás 

alkalmazása. A százalékszámítás alapfeladatai, 

felismerésük. 

 

Kulcsfogalmak/fogalmak Rész, egész, arány. Alap, százalékláb, százalékérték.  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
3. Összefüggések, függvények, sorozatok 

Órakeret 

3 óra 
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Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Abszolútérték és 

másodfokú függvény 

transzformációja 

Függvény jellemzése 

Az alapfüggvények transzformálása 

síkbeli geometriai transzformációk 

segítségével. Igényes ábrák készítése. 

Jelölések megfelelő használata. 

Függvényjellemzés szempontjai. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Eltolás, tükrözés, nyújtás, zsugorítás. Értelmezési tartomány, érték készlet, 

szélsőérték, zérushely, monotonitás, paritás, párosság-páratlanság. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Számonkérés 

Órakeret 

1 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Témazáró A síkgeometriai anyagrész utáni számonkérés.  

Kulcsfogalmak/ fogalmak  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Ismétlés, rendszerezés 

Órakeret 

2 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Évvégi ismétlés A tanévben érintett fejezetek áttekintése, a 

tanév anyagának összefoglalása, 

rendszerezése 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 

 

10. évfolyam 

Heti tanóra 10 %-ának tartalma (11 óra) 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
5. Valószínűség, statisztika 

Órakeret 

4 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

Kombinatorikai 

feladatok 

gyakorlása 

Valószínűség 

számítás 

Kombinatorikai alapfeladatok típusának felismerése, 

kulcsszavak jelentősége 

Összetett feladatok valószínűség számításra. Geometriai 

valószínűség alkalmazása  

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Permutáció, variáció, kombináció, binomiális együtthatók, klasszikus és 

geometriai valószínűség 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Számonkérés 

Órakeret 

3 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Négyzetgyök, n-dik gyök 

Síkbeli geometriai transzformációk 

Kombinatorika, valószínűség 

számítás 

Részismeretek 

számonkérése, előrejelzés a 

témazáró dolgozat előtt 

 

Kulcsfogalmak/ fogalmak  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Ismétlés, rendszerezés 

Órakeret 

4 óra 
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Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Négyzetgyök, n-dik gyök 

Másodfokú egyenlet, algebrai 

törtek 

Évvégi rendszerezés 

Részismétlés a témaközi 

számonkérés előtt. 

A tanév anyagának 

rendszerezése. 

 

Kulcsfogalmak/ fogalmak  

Matematika 11-12. évfolyam 

 

Kerettantervi óraszámok témakörönként 

Tematikai egység Órakeret 

1. Gondolkodási és megismerési módszerek 11 óra 

2. Számtan, algebra 23 óra 

3. Összefüggések, függvények, sorozatok 28 óra 

4. Geometria 42 óra 

5. Valószínűség, statisztika 20 óra 

Számonkérés 12 óra 

Ismétlés, rendszerezés 45 óra 

Kötelező összesen: 181 óra 

 

A helyi tanterv óraszámai évfolyamonként 

Évfolyam Heti óraszám Éves óraszám 
Kötött 

tartalom 

Szabadon 

felhasználható 

11. 3 óra 108 óra 97 óra 11 

12. 3 óra 93 óra 84 óra 9 

 

Óraszámok bontása évfolyamonként, témakörönként 

Témakör 
Összes 

kötelező 

Összes 

szabad 

11. 

évfolyam 

kötelező 

11. 

évfolyam 

szabad 

12. 

évfolyam 

kötelező 

12. 

évfolyam 

szabad 

1. Gondolkodási és 

megismerési 

módszerek 

11 óra 5 5 0 6 5 

2. Számtan, algebra 23 óra 12 23 6 0 0 

3. Összefüggések, 

függvények, 

sorozatok 

28 óra 9 11 1 17 5 

4. Geometria 42 óra 25 30 4 12 3 

5. Valószínűség, 

statisztika 
20 óra 4 10 0 10 2 

Számonkérés 12 óra 10 7 0 5 5 

Ismétlés, 

rendszerezés 
45 óra 22 11 0 34 20 

Összesen: 181 óra 87 97 11 84 40 

 

11. évfolyam 

Heti tanóra 10 %-ának tartalma (11 óra) 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
2. Számtan, algebra 

Órakeret 

6 óra 

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va



 633 

Ismeretek Fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

Hatványozás, 

gyökvonás, 

logaritmus 

A hatványozás azonosságainak gyakorlása. 

Negatív hatványkitevő használata. Műveletek 

hatványokkal 

Hatványozás és a logaritmus kapcsolatának 

felismerése 

 

Kulcsfogalmak/fogalmak hatványozás, alap, kitevő, hatvány, négyzetgyök,logaritmus 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
3. Összefüggések, függvények, sorozatok 

Órakeret 

1 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Logaritmikus 

függvények, 

függvénytranszformáció 

A függvénytranszformációk és a síkbeli 

geometriai transzformációk kapcsolatának 

szemléltetése. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Alapfüggvény. Függvény transzformáció. Eltolás, nyújtás, zsugorítás, 

tükrözés 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
4.Geometria 

Órakeret 

4 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Műveletek 

koordinátákkal adott 

vektorokkal, 

egyenes egyenlete 

Képletek értelmezése, Geometria és algebra 

összekapcsolása, egyenest jellemző adatok, a 

közöttük felfedezhető összefüggések értése, 

használata 

 

Kulcsfogalmak/ fogalmak 
Koordináták, vektor, irányvektor, normálvektor, 

iránytangens 

 

 

12. évfolyam 

Heti tanóra 10 %-ának tartalma (9 óra) 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
1. Gondolkodási és megismerési módszerek 

Órakeret 

2 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Szöveges feladatok A feladat szövegének értelmezése. Az adatok 

módszeres lejegyzése. Összefüggések keresése. 

Számítások. Válasz megfogalmazása. Ellenőrzés a 

feladat szövegébe. 

 

Kulcsfogalmak/ fogalmak Szöveg, adat, összefüggés, válasz, ellenőrzés. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
3. Összefüggések, függvények, sorozatok 

Órakeret 

1  óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Mértani sorozat A sorozat felismerése, megfelelő képlet 

használata problémamegoldás során 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Sorozat elemei 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
5. Valószínűség, statisztika 

Órakeret 

1 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Adathalmazok jellemzése Műveletek adatokkal  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Átlag, módusz, medián, szórás 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Ismétlés, rendszerezés 

Órakeret 

5 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Ismétlés A tanévben érintett fejezetek 

áttekintése, a tanév anyagának 

összefoglalása, rendszerezése 

 

Kulcsfogalmak/ fogalmak  

 

Szabadon tervezhető órakeret tartalma (31 óra) 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
1. Gondolkodási és megismerési módszerek 

Órakeret 

3 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Kombinatorikai 

feladatok 

Vegyes kombinatorikai feladatok, kiválasztási 

feladatok. A kombinatorika alkalmazása 

egyszerű geometriai feladatokban 

Földrajz: 

előrejelzések, 

tendenciák 

megfogalmazása 

Biológia:genetika 

Kulcsfogalmak/ fogalmak Variáció, permutáció, kombináció, binomiális együtthatók 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
3. Összefüggések, függvények, sorozatok 

Órakeret 

4 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Sorozatok, 

kamatos kamat 

Sorozat megadása rekurzióval és 

képlettel, a sorozat felismerése, a 

megfelelő képlet használata 

problémamegoldás során  

Informatika: algoritmusok 

megfogalmazása, tervezése 

Fizika, kémia, biológia: 

exponenciális folyamatok 

vizsgálata 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Számsorozat, sorozat megadása, számtani sorozat, mértani sorozat, kamat 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
4.Geometria 

Órakeret 

  3 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Henger, gúla, gömb  Érettségi feladatok megoldása   

Kulcsfogalmak/ fogalmak Henger, gúla, gömb, felszín, térfogat 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
5. Valószínűség, statisztika 

Órakeret 

1 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Statisztikai adatok jellemzése, 

ábrázolása, klasszikus 

valószínűség  

Statisztikai kimutatások , 

statisztikai mutatók kiszámítása 
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Valószínűség matematikai fogalma, szórás 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Számonkérés 

Órakeret 

5 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Témazáró Fejezetek  utáni számonkérés  

Kulcsfogalmak/ fogalmak  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Ismétlés, rendszerezés 

Órakeret 

15 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Ismétlés A tanévben érintett fejezetek 

áttekintése, a tanév anyagának 

összefoglalása, rendszerezése 

 

Kulcsfogalmak/ fogalmak  
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TÖRTÉNELEM 

 

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

9-12. 

óraszám 

összesen 

13. évf. 

13. évf. 

óraszám 

összesen 

Történelem 2 2 3 3 345 - - 

éves óraszám 72 72 108 93    

kötelező tartalom 65 65 97 84    

10% 7 7 11 9    

 

 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 9-10. 

 

Kerettantervi óraszámok témakörönként: 

Tematikai egység Órakeret 

Az őskor és az ókori Kelet 8 óra 

Az ókori Hellász 11 óra 

Az ókori Róma 12 óra 

A középkor 18 óra 

A magyarság története a kezdetektől 1490-ig 16 óra 

A világ és Európa a kora újkorban 12 óra 

Magyarország a kora újkorban 14 óra 

Felvilágosodás, forradalom és a polgárosodás kora 15 óra 

Az újjáépítés kora Magyarországon 9 óra 

Reformkor, forradalom és szabadságharc Magyarországon 15 óra 

Kötelező összesen: 130 óra 

 

Évfolyam heti óraszám éves óraszám kötött szabad 

9. 2 72 65 7 

10. 2 72 65 7 

 

 

 

9. évfolyam 

Tematikai egységek Heti tanóra Szabadon 

felhasználható 

óraszám 

Összóraszám 

Az őskor és az ókori 

Kelet 

8  2 10 
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Az ókori Hellász 11  2 13 

Az ókori Róma 12  1 13 

A középkor 18  1 19 

A magyarság 

története a 

kezdetektől 1490-ig 

16  1 17 

 

 

 

 

A szabadon felhasználható órák tartalma (7 óra): 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Az őskor és az ókori Kelet 

Órakeret 

2 óra  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Összefoglalás 
A fejezet áttekintése, a szerzett 

ismeretek rendszerezése 

 

Témazáró dolgozat Számonkérés  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Az ókori Hellász 

Órakeret 

2 óra  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Összefoglalás 
A fejezet áttekintése, a szerzett 

ismeretek rendszerezése 

 

Témazáró dolgozat Számonkérés  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Az ókori Róma 

Órakeret 

1 óra  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Témazáró dolgozat Számonkérés  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A középkor 

Órakeret 

1 óra  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Témazáró dolgozat Számonkérés  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A magyarság története a kezdetektől 1490-ig 

Órakeret 

1 óra  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Témazáró dolgozat Számonkérés  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 

 

 

 

 

 

10. évfolyam: 

Tematikai egységek Heti tanóra 

Szabadon 

felhasználható 

óraszám 

Összóraszám 

A világ és Európa a 

kora újkorban 

12 2 14 

Magyarország a 

kora újkorban 

14 2 16 

Felvilágosodás, 

forradalmak és a 

polgárosodás kora 

15 1 16 

Az újjáépítés kora 

Magyarországon 

9 1 10 

Reformkor, 

forradalom és 

szabadságharc 

Magyarországon 

15 1 16 

 

A szabadon felhasználható órák tartalma (7 óra): 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A világ és Európa a kora újkorban 

Órakeret 

2 óra  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Összefoglalás 
A fejezet áttekintése, a szerzett 

ismeretek rendszerezése 

 

Témazáró dolgozat Számonkérés  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Magyarország a 16-17. században 

Órakeret 

2 óra  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Összefoglalás 
A fejezet áttekintése, a szerzett 

ismeretek rendszerezése 

 

Témazáró dolgozat Számonkérés  

Kulcsfogalmak/  
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fogalmak 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Felvilágosodás, forradalmak és a polgárosodás kora 

Órakeret 

1 óra  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Témazáró dolgozat Számonkérés  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Az újjáépítés kora Magyarországon 

Órakeret 

1 óra  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Témazáró dolgozat Számonkérés  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Reformkor, forradalom és szabadságharc 

Magyarországon 

Órakeret 

1 óra  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Témazáró dolgozat Számonkérés  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 11-12. 

Választott kerettanterv: 
Kerttanterv a szakközépiskolák 9-12. évfolyama számára 

Kerettantervi óraszámok témakörönként: 

Tematikai egység órakeret 

A nemzetállamok és a birodalmi politika kora 16 

A kiegyezéshez vezető út és a dualizmus kora Magyarországon 16 

Az első világháború és következményei 16 

Európa és a világ a két világháború között 18 

Magyarország a két világháború között 16 

A második világháború 15 

Hidegháborús konfliktusok és a kétpólusú világ kiépülése. A két 

világrendszer versengése, a szovjet tömb felbomlása 

16 

Magyarország 1945–1956 között. A Kádár-korszak jellemzői 20 

Az egységesülő Európa, a globalizáció kiteljesedése. A demokratikus 

viszonyok megteremtése és kiépítése Magyarországon 

14 

Társadalmi és állampolgári ismeretek.  Pénzügyi és gazdasági kultúra. 

Munkavállalás 

18 

Rendszerező ismétlés az érettségire 18 

Kötelező összesen 183 
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évfolyam heti óraszám éves óraszám kötött  szabad 

11. 3 108 97 11 

12. 3 96 86 10 

 

11. évfolyam 

Tematikai egységek Heti tanóra Szabadon 

felhasználható 

óraszám 

Összóraszám 

A nemzetállamok és a 

birodalmi politika 

kora 

16 1 17 

A kiegyezéshez 

vezető út és a 

dualizmus kora 

Magyarországon 

16 2 18 

Az első világháború és 

következményei 

16 2 18 

Európa és a világ a két 

világháború között 

18 2 20 

Magyarország a két 

világháború között 

16 2 18 

A második 

világháború 

15 2 17 

 

A szabadon felhasználható órák tartalma (11 óra): 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

A nemzetállamok és a birodalmi politika kora/ 

Témazáró dolgozat 

Órakeret 

1 óra  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Témazáró dolgozat Számonkérés  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

A kiegyezéshez vezető út és a dualizmus kora 

Magyarországon/ Összefoglalás, témazáró 

Órakeret 

2 óra  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Magyarország története a 19. 

század második felében. 

 

 

 

 

 

 

 

A fejezetben tanultak 

rendszerezése, ismétlés. 

Időmeghatározás konkrét 

kronológiai adatokkal 

Az európai történelem és a 

magyar történelem 

kölcsönhatásainak elemzése. A 

történelmi tér változásainak 

leolvasása különböző térképekről. 

Földrajz: 

Magyarország 

földrajza, 

nemzetiségi, 

gazdasági és politikai 

térképek használata 
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Témazáró dolgozat Számonkérés 

Kulcsfogalmak/ 

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, Tisza 

Kálmán, Baross Gábor, Wekerle Sándor, Tisza István, Jászi Oszkár, Kandó 

Kálmán, Puskás Tivadar, Ganz Ábrahám. 

Topográfia: Arad, Osztrák-Magyar Monarchia, Budapest, Bécs, Fiume, 

Bosznia-Hercegovina. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Az első világháború és következményei/  

Összefoglalás, témazáró 

Órakeret 

2 óra  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Az első világháború története, 

Magyarország az első 

világháborúban 

 

 

 

 

 

 

Témazáró dolgozat 

A fejezetben tanultak 

rendszerezése, ismétlése. 

Időmeghatározás konkrét 

kronológiai adatokkal 

Kronológiai adatok rendezése. 

Néhány kiemelt esemény, 

jelenség topográfiai adatainak 

elhelyezése vaktérképen.  

 

Számonkérés 

Földrajz: 

térképhasználat, 

frontvonalak 

elhelyezkedése. A 

világháború a 

térképeken. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Fogalmak: villámháború – állóháború/állásháború, központi hatalmak, 

frontvonal, hátország, antant, jóvátétel, Népszövetség, revízió, reváns, 

bolsevik, szovjet, kommunizmus, őszirózsás forradalom, Kommunisták 

Magyarországi Pártja (KMP), egypártrendszer, proletárdiktatúra, 

ellenforradalom, kormányzó, vörösterror, fehérterror. 

Személyek: Lenin, Trockij, Wilson, Clemenceau, IV. Károly, Károlyi 

Mihály, Jászi Oszkár, Garami Ernő, Kun Béla, Apponyi Albert, Horthy 

Miklós. 

Topográfia: Szarajevó, Doberdó, Szentpétervár, Szerb-Horvát-Szlovén 

Királyság, Csehszlovákia, a balti államok, Lengyelország, a trianoni 

Magyarország. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Európa és a világ a két világháború között/ 

Összefoglalás, témazáró 

Órakeret 

2 óra  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

A két világháború közötti időszak 

történelme. 

 

 

 

 

Rendszerezés, ismétlés. 

Időmeghatározás konkrét 

kronológiai adatokkal 

A történelmi tér változásainak 

leolvasása különböző térképekről. 

Történelmi időszakok 
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Témazáró dolgozat 

összehasonlítása a változások 

mennyisége és gyorsasága 

szempontjából.  

 

Számonkérés 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

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: Köztes-Európa, Szovjetunió, Brit Nemzetközösség, Berlin, 

weimari köztársaság, Moszkva, Saar-vidék, Rajna-vidék, Szudéta-vidék. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Magyarország a két világháború között/  

Összefoglalás, témazáró 

Órakeret 

2 óra  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Magyarország története a 20-as, 

30-as években. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Témazáró dolgozat 

A fejezetben tanultak 

rendszerezése, ismétlése. 

Időmeghatározás konkrét 

kronológiai adatokkal 

A világtörténet, az európai 

történelem, a magyar történelem 

eltérő időbeli ritmusának és 

kölcsönhatásainak elemzése. 

Néhány kiemelt esemény, 

jelenség topográfiai helyének 

elhelyezése vaktérképen.  

 

Számonkérés 

Földrajz:Magyarorsz

ág közigazgatása. A 

területi változások 

térképes 

nyomonkövetése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Fogalmak: konszolidáció, antiszemitizmus, numerus clausus, földreform, 

népszövetségi kölcsön, pengő, Magyar Nemzeti Bank, revízió, 

irredentizmus, kultúrfölény, társadalombiztosítás, agrárolló, a népi 

mozgalom, a 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. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A második világháború/ Összefoglalás, témazáró 

Órakeret 

2 óra  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

A második világháború története. 

Magyarország a második 

világháborúban. 

Rendszerezés, ismétlés. A 

történelmi tér változásainak 

leolvasása térképekről. 

Földrajz: A 2. 

világháború 

topográfiája. 
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Témazáró dolgozat 

Kronológiai adatok rendezése. 

Primer történelmi források 

elemzése, különféle társadalmi-

történelmi összefüggések 

felderítése.Érvelés 

 

Számonkérés 

Magyar nyelv és 

irodalom: A háború 

borzalmai a magyar 

költészetben. 

(Radnóti versei, 

Örkény: Tóthék) 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Fogalmak: háromhatalmi egyezmény, tengelyhatalmak, koncentrációs 

tábor, megsemmisítő tábor, népirtás, emberirtás, holokauszt, 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 

 

12.évfolyam 

 

Tematikai egységek Heti 

tanóra 

Szabadon 

felhasználható 

óraszám 

Össz-

óraszám 

Hidegháborús konfliktusok és a 

kétpólusú világ kiépülése 

8 1 9 

Magyarország 1945–1956 között 10 1 11 

A két világrendszer versengése, a szovjet 

tömb felbomlása 

8 1 9 

A Kádár-korszak 10 1 11 

Az egységesülő Európa, a globalizáció 

kiteljesedése 

8 1 9 

 A demokratikus viszonyok 

megteremtése és kiépítése 

Magyarországon 

6 1 7 

Társadalmi ismeretek 4 1 5 

Állampolgári ismeretek 4 1 5 

Pénzügyi és gazdasági kultúra 5  5 

Munkavállalás 5 1 6 
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Rendszerező ismétlés 16  16 

A szabadon felhasználható órák tartalma (10 óra): 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Hidegháborús konfliktusok és a kétpólusú világ 

kiépülése.  A két világrendszer versengése, a szovjet tömb 

felbomlása/Összefoglalás, témazáró 

Órakeret 

2 óra  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

A hidegháborús időszak története, 

1945-től 1989-ig. 

 

 

 

 

Témazáró dolgozat 

Rendszerezés, ismétlés. Önálló 

vélemény megfogalmazása 

történelmi eseményekről, 

szereplőkről, jelenségekről, 

filozófiai kérdésekről.  

 

Számonkérés 

Földrajz: 

Térképhasználat, a 

hidegháborús 

konfliktusok 

topográfiája. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

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 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Magyarország 1945–1956 között. A Kádár-korszak 

jellemzői/Összefoglalás, témazáró 

Órakeret 

2 óra  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Magyarország története 1945-

1989-ig. 

 

 

 

Témazáró dolgozat 

Rendszerezés, ismétlés. 

A világtörténet, az európai és a 

magyar történelem 

kölcsönhatásainak elemzése. 

Számonkérés 

Magyar nyelv és 

irodalom: betiltott 

művek a Kádár-

korszakban 

Rajz és vizuális 

kultúra: Plakátok, 

filmek a Rákosi- és 

Kádár-korszakról. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Fogalmak: Szövetséges Ellenőrző Bizottság, földosztás, Független 

Kisgazdapárt, Nemzeti Parasztpárt, Magyar Kommunista Párt, 

Szociáldemokrata Párt, Magyar Dolgozók Pártja (MDP), államosítás, 

népköztársaság, internálás, osztályharc, ÁVH, beszolgáltatás, iparosítás, 

kétkeresős családmodell, aranycsapat, Petőfi Kör, MEFESZ, intervenció, 

Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP), pluralizmus, jogállam, nemzeti 

kerekasztal, sarkalatos törvények, Alkotmánybíróság. 

Személyek: Kádár János, Nagy Imre, 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. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Az egységesülő Európa, a globalizáció kiteljesedése. A 

demokratikus viszonyok megteremtése és kiépítése 

Magyarországon/ Összefoglalás, témazáró 

Órakeret 

2 óra  
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Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

A hidegháború utáni egyetemes és 

magyar történelem. 

 

 

 

 

Témazáró dolgozat 

Rendszerezés, ismétlés. A 

világtörténet, az európai 

történelem, a magyar történelem 

eltérő időbeli ritmusának és 

kölcsönhatásainak elemzése.  

 

Számonkérés 

Földrajz:A politikai 

határok változása a 

hidegháború után. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Fogalmak: globalizáció, multikulturalizmus, nemzetközi terrorizmus, 

vallási fanatizmus, 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. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Társadalmi és állampolgári ismeretek.  Pénzügyi és 

gazdasági kultúra. Munkavállalás / Összefoglalás, témazáró 

Órakeret 

4 óra  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Társadalmi és állampolgári 

ismeretek. 

 

 

 

 

 

Témazáró dolgozat 

 

A gazdaság működése, a 

munkaerőpiac. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Témazáró dolgozat 

A társadalom makro- és 

mikrostruktúráját alkotó elemek 

azonosítása. A társadalmi 

felelősségvállalás elvi 

szükségességének megértetése és 

néhány gyakorlati módjának 

megismertetése.  

 

Számonkérés 

 

Az alapvető pénzügyi és 

gazdasági fogalmak 

megismertetése, a gazdasági 

folyamatok fő hatótényezőinek 

megértetése. Az adók és járulékok 

szerepének megértése a modern 

nemzetgazdaságok működésében. 

 

Számonkérés 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Állampolgári jog, állampolgári kötelesség, politikai intézményrendszer, 

választás, választási rendszer, unió, országgyűlés, helyhatóság, politikai 

részvétel, közvetett demokrácia, közvetlen demokrácia, önkormányzat, párt, 

parlamenti küszöb, állampolgári jogok biztosa, Állami Számvevőszék. 

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 

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va



 646 

felelősség, pénzügyi közvetítő rendszer, állás, adó, biztosítás, szerződés, 

munkaerőpiac, munkaadó, munkavállaló, foglalkoztatás, munkanélküliség, 

munkanélküli ellátás, álláskeresési támogatás 

 

 

ETIKA 

 

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

9-12. 

óraszám 

összesen 

13. évf. 

13. évf. 

óraszám 

összesen 

Etika  -  -  - 1 31 - - 

éves óraszám    31    

kötelező tartalom    28    

10%    3    

 

 

Kerettantervben szereplő óraszámok: 

Tematikai egység Órakeret 

1. Alapvető etika 9 óra 

2. Egyén és közösség 10 óra 

3. Korunk kihívásai 9 óra 

Kötelező összesen: 28 óra 

 

Évfolyam Heti óraszám Éves óraszám Kötött Szabad 

11. 1 31 28 3 

 

Témakör 
Összes 

kötelező 

Összes 

szabad 
12. 

kötelező 

12. 

szabad 

1. Alapvető etika 9 óra  9  

2. Egyén és közösség 10 óra  10  

3. Korunk kihívásai 9 óra  9  

Ismétlés, rendszerez.  3  3 

Összesen: 28 3 28 3 

 

 

12. évfolyam 

 

 

A szabadon felhasználható órák tartalma: 

Ismétlés, rendszerezés 
3 
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INFORMATIKA 
 

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

9-12. 

óraszám 

összesen 

13. évf. 

13. évf. 

óraszám 

összesen 

Informatika 2 2 - - 144 - - 

éves óraszám 72 72      

kötelező tartalom 65 65      

10% 7 7      

 

9. évfolyam 

 

A szabadon felhasználható órák tartalma: 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Rendszerező összefoglalás, Számonkérés 

Órakeret 8 

óra  

Előzetes tudás 

Az operációs rendszer alapvető funkcióinak ismerete, alkalmazása. 

Egyszerű táblázatkezelési műveletek végrehajtása. A digitális képek 

formáinak ismerete, képszerkesztő program használata. Karakter- és 

bekezdésformázások végrehajtása szövegszerkesztő programmal. 

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. Problémamegoldás táblázatkezelővel, 

adatkezelés táblázatkezelővel. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Számítógépes perifériák müködése  Fizika; kémia: 

elektromágnesesség, 

optika, félvezetők, 

folyadékkristályok, 

színek, festékek, 

analóg és digitális 

jelek. 

Az operációs rendszer és a számítógépes hálózatok főbb feladatai 

és szolgáltatásai 

 

Az adatok biztonságos tárolása.  

Nagyobb dokumentumok létrehozása, átalakítása, formázása Fizika; kémia; 

biológia-egészségtan: 

projektmunka 

elkészítése; kísérlet 

vagy vizsgálat 

jegyzőkönyvének 

elkészítése. 

 

Problémamegoldás táblázatkezelővel Matematika: kamatos 

kamat számítása, 

befektetésekkel, 
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hitelekkel kapcsolatos 

számítások. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Számítógép, alaplap, processzor, memória, digitális kamera, periféria, 

digitalizálás, operációs rendszer, hálózat, adatvédelem, munkakörnyezet, 

ergonómia. Élőfej, élőláb, oldalszám, stílus, tartalomjegyzék, körlevél, 

törzsdokumentum, multimédia, videó, nyomtatási beállítás, 

hangformátum, képformátum, videoformátum, weblap. 

 

10. osztály 

A szabadon felhasználható órák tartalma : 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Rendszerező összefoglalás, Számonkérés Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás 

Informatikai biztonsággal kapcsolatos tapasztalatok. 

Elektronikus szolgáltatásokkal kapcsolatos személyes tapasztalatok, 

vélemények gyűjtése, tapasztalatok cseréje. 

Katalógus önálló használata. A települési könyvtár önálló használata. 

Önálló kézikönyvhasználat. A felhasznált irodalomjegyzék 

összeállítása segítséggel 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Tantárgyi és egyéb problémák informatikai eszközök segítségével 

történő megoldása csoportmunkában, a megoldáshoz szükséges 

algoritmusok készítése. Tantárgyi szimulációs programok használata. 

Tantárgyi mérések eredményeinek kiértékelése informatikai 

eszközökkel. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Adatbázis létrehozása, feltöltése, használata  

Algoritmusok megfogalmazása. Algoritmusok megvalósítása. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom; idegen 

nyelv; matematika; 

földrajz: 

szövegfeldolgozás. 

 

Önálló információszerzés. Információkeresési stratégia Kémia; biológia; 

fizika: 

természettudományos 

projektek kidolgozása, 

pályázati anyagok 

készítése. 

 

Dokumentumtípusok, kézikönyvek 

A hiteles forrás jellemzőinek ismerete. 

Forrástípusok rendszerezése információs értékük szerint. 

Matematika: 

ismerethordozók 

használata. Könyvek 

Könyvtártípusok, információs intézmények 

A könyvtári rendszer szerepének, lehetőségeinek megismerése. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

könyvtárhasználat. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Adatbázis, relációs adatbázis, adat, adattábla, rekord, mező, kapcsolat, 

kulcs. Manipulálás, kétirányú információáramlás, adatfeltöltés. 

Könyvtári rendszer, múzeum, levéltár, információkeresési stratégia, 

rejtett bibliográfia, relevancia, kritikus forráshasználat, hivatkozás, 

plágium, hitelesség, önművelés, egész életen át tartó tanulás. 
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MŰVÉSZETEK (TÁNC ÉS DRÁMA) 

 

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

9-12. 

óraszám 

összesen 

13. évf. 

13. évf. 

óraszám 

összesen 

Művészetek  - -  1  - 36 - - 

éves óraszám   36     

kötelező tartalom   32     

10%   4     

 

Kerettantervi óraszámok témakörönként 

Tematikai egység Órakeret 

1. Csoportos játék és megjelenítés 6 óra 

2. Rögtönzés és együttműködés 7 óra 

3. A dráma és a színház formanyelvének tanulmányozása 6 óra 

4. Történetek feldolgozása  7 óra 

5. Megismerő és befogadó képesség 6 óra 

Kötelező összesen: 32 óra 

 

A helyi tanterv óraszámai évfolyamonként 

Évfolyam Heti óraszám Éves óraszám 
Kötött 

tartalom 

Szabadon 

felhasználható 

11. 1 óra 36 óra 32 óra 4 óra 

 

 

Óraszámok bontása évfolyamonként, témakörönként 

Témakör 
Összes 

kötelező 

Összes 

szabad 

11. 

évfolyam 

kötelező 

10. 

évfolyam 

szabad 

1. Csoportos játék és 

megjelenítés 
6 óra 0 6 0 

2. Rögtönzés és együttműködés 7 óra 0 7 0 

3. A dráma és a színház 

formanyelvének 

tanulmányozása 

6 óra 4 6 4 

4. Történetek feldolgozása  7 óra 0 7 0 

5. Megismerő és befogadó 

képesség 
6 óra 0 6 0 

Összesen: 32 óra 4 32 4 

 

 

11. évfolyam 

Heti tanóra 10 %-ának tartalma (4 óra) 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
3. A dráma és a színház formanyelvének tanulmányozása 

Órakeret 

4 óra 
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Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Dramatikus 

eszközök 

megfigyelése; 

A 

feszültségteremtés 

eszközeinek 

felismerése 

Egy bábelőadás próbájának meglátogatása, 

ugyanezen darab megnézése, majd 

összehasonlító elemzése, mi történt máshogy a 

próbán, mint az előadáson. 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

műalkotások 

elemzésének 

módszerei 

Rajz és vizuális 

kultúra: a vizuális 

nyelv eszközeinek 

értelmezése 

Kulcsfogalmak/ fogalmak Sűrítés, feszültség, fókusz, improvizáció, szimbólum 
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TESTNEVELÉS 
 

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

9-12. 

óraszám 

összesen 

13. évf. 

13. évf. 

óraszám 

összesen 

Testnevelés 5 5 5 5 695 - - 

éves óraszám 180 180 180 155    

kötelező tartalom 162 162 162 139    

10% 18 18 18 16    

 

 

Testnevelés 9-10. évfolyam 

Kerettantervi óraszámok témakörönként 

Tematikai egység Órakeret 

1. Sportjátékok 80 óra 

2. Torna jellegű feladatok és táncos mozgásformák 74 óra 

3. Atlétika jellegű feladatok 40 óra 

4. Alternatív és szabadidős mozgásrendszerek 60 óra 

5. Önvédelem és küzdő sportok 30 óra 

6. Egészségkultúra és prevenció 40 óra 

Kötelező összesen: 324 óra 

 

A helyi tanterv óraszámai évfolyamonként 

Évfolyam Heti óraszám Éves óraszám 
Kötött 

tartalom 

Szabadon 

felhasználható 

9. 5 óra 180 óra 162 óra 18 

10. 5 óra 180 óra 162 óra 18 

 

Óraszámok bontása évfolyamonként, témakörönként 

Témakör 
Összes 

kötelező 

Összes 

szabad 

9. 

évfolyam 

kötelező 

9. 

évfolyam 

szabad 

10. 

évfolyam 

kötelező 

10. 

évfolyam 

szabad 

1. Sportjátékok 80 óra 16 40 8 40 8 

2. Torna jellegű 

feladatok és táncos 

mozgásformák 

74 óra 20 37 10 37 10 

3. Atlétika jellegű 

feladatok 
40 óra 0 20 0 20 0 

4. Alternatív és 

szabadidős 

mozgásrendszerek 

60 óra 0 30 0 30 0 

5. Önvédelem és 

küzdő sportok 
30 óra 0 15 0 15 0 

6. Egészségkultúra 

és prevenció 
40 óra 0 20 0 20 0 

3 324 óra 36 162 18 162 18 
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9–10. évfolyam 

9. évfolyam 

Heti tanóra 10 %-ának tartalma (18 óra) 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
1. Sportjátékok 

Órakeret 

8 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

 Házibajnokság szervezése: labdarúgás, 

kosárlabda 

Matematika: logika, 

térbeli alakzatok, 

tájékozódás. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak 

Koordinált együttműködés, kooperatív feladatok, 

játékvezetői jelzések, konstruktív konfliktuskezelés, 

baleset megelőzés. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
2. Torna jellegű feladatok és táncos mozgásformák 

Órakeret 

10 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

 Dunántúli ugrós táncok Ének-zene: ritmus, 

ének. 

Etika: társas 

viselkedés, 

kooperatív munka. 

Földrajz: 

Magyarország 

tájegységei. 

Kulcsfogalmak/fogalmak Dudálás, cifra és variációi, lengetők, bokázók.  

 

 10. évfolyam 

Heti tanóra 10 %-ának tartalma (18 óra) 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
1. Sportjátékok 

Órakeret 

8 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

 Házibajnokság szervezése: labdarúgás, 

kosárlabda 

Matematika: logika, 

térbeli alakzatok, 

tájékozódás, 

valószínűségszámítás. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak 

Koordinált együttműködés, kooperatív feladatok, 

játékvezetői jelzések, konstruktív konfliktuskezelés, 

baleset megelőzés, fair play. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
2. Torna jellegű feladatok és táncos mozgásformák 

Órakeret 

10 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

 Szatmári verbunk, lassú és friss csárdás Ének-zene: ritmus, 

ének. 
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Etika: társas 

viselkedés, 

kooperatív munka. 

Földrajz: 

Magyarország 

tájegységei. 

Kulcsfogalmak/fogalmak Páros forgás, átvető lépések, csapásolás  

 

Testnevelés 11-12. évfolyam 

Választott kerettanterv: 

Kerettanterv a szakközépiskolák 11-12. évfolyama számára (6. MELLÉKLET) 

Kerettantervi óraszámok témakörönként 

Tematikai egység Órakeret 

1. Sportjátékok 80 óra 

2. Torna jellegű feladatok és táncos mozgásformák 51 óra 

3. Atlétika jellegű feladatok 40 óra 

4. Alternatív és szabadidős mozgásrendszerek 60 óra 

5. Önvédelem és küzdő sportok 20 óra 

6. Egészségkultúra és prevenció 50 óra 

Kötelező összesen: 301 óra 

 

A helyi tanterv óraszámai évfolyamonként 

Évfolyam Heti óraszám Éves óraszám 
Kötött 

tartalom 

Szabadon 

felhasználható 

11. 5 óra 180 óra 162 óra 18 

12. 5 óra 155 óra 139 óra 16 

 

Óraszámok bontása évfolyamonként, témakörönként 

Témakör 
Összes 

kötelező 

Összes 

szabad 

11. 

évfolyam 

kötelező 

11. 

évfolyam 

szabad 

12. 

évfolyam 

kötelező 

12. 

évfolyam 

szabad 

1. Sportjátékok 80 óra 14 40 8 40 6 

2. Torna jellegű 

feladatok és táncos 

mozgásformák 

51 óra 20 36 10 15 10 

3. Atlétika jellegű 

feladatok 
40 óra 0 20 0 20 0 

4. Alternatív és 

szabadidős 

mozgásrendszerek 

60 óra 0 30 0 30 0 

5. Önvédelem és 

küzdő sportok 
20 óra 0 11 0 9 0 

6. Egészségkultúra 

és prevenció 
50 óra 0 25 0 25 0 

 301 óra 34 162 18 139 16 
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11. évfolyam 

Heti tanóra 10 %-ának tartalma (18 óra) 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
1. Sportjátékok 

Órakeret 

8 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

 Házibajnokság szervezése: labdarúgás, 

kosárlabda, röplabda 

Matematika: logika, 

térbeli alakzatok, 

tájékozódás. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak 

Koordinált együttműködés, kooperatív feladatok, 

játékvezetői jelzések, konstruktív konfliktuskezelés, 

baleset megelőzés. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
2. Torna jellegű feladatok és táncos mozgásformák 

Órakeret 

10 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

 Történelmi társastáncok: palotás Ének-zene: ritmus 

Etika: társas 

viselkedés, 

kooperatív munka. 

. 

Kulcsfogalmak/fogalmak A nő és a férfi szerep jellegzetessége, alkalmazott fogások. 

 

12. évfolyam 

Heti tanóra 10 %-ának tartalma (16 óra) 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
1. Sportjátékok 

Órakeret 

6 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

 Házibajnokság szervezése: labdarúgás, 

kosárlabda, röplabda 

Matematika: logika, 

térbeli alakzatok, 

tájékozódás. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak 

Koordinált együttműködés, kooperatív feladatok, 

játékvezetői jelzések, konstruktív konfliktuskezelés, 

baleset megelőzés. 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
2. Torna jellegű feladatok és táncos mozgásformák 

Órakeret 

10 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

 Bécsi keringő Ének-zene: ritmus 

Etika: társas 

viselkedés, 

kooperatív munka. 

 

Kulcsfogalmak/fogalmak A nő és a férfi szerep jellegzetessége, alkalmazott fogások.  
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OSZTÁLYFŐNÖKI 

 

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

9-12. 

óraszám 

összesen 

13. évf. 

13. évf. 

óraszám 

összesen 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 139 - - 

éves óraszám 36 36 36 31    

 
 

Témakörök   Fejlesztési terület 9. évf.   10. évf.   11. évf.   12. évf.   

Ismerkedés, 

bizalom, 

közösségformálás  

 

Személyiségfejlesztés 3 2 1 0,5 

Önismeret, 

önértékelés    

Önismeret, társas 

kultúra 

2 2 2 0,5 

Konfliktuskezelés    Önismeret, társas 

kultúra 

2 2 2 1 

Problémamegoldás, 

stress 

kezelés 

A testi és lelki  

egészségre  

nevelés 

2 2 2 1 

Alapvető erkölcsi 

értékek   

Az erkölcsi nevelés 2 1 2 1 

Társadalmi 

szerepvállalás 

 

Állampolgárságra, 

demokráciára nevelés 

 0,5 0,5 1 

Civil szervezetek,  

Önkéntesség 

 

Állampolgárságra, 

demokráciára nevelés 

 0,5 0,5 1 

Egészségnevelés  

Egészséges 

életmód 

 

A testi  és  lelki  

egészségre  

nevelés 

3 2 1  

Egészség és 

biztonság, 

elsősegélynyújtás 

A testi  és  lelki  

egészségre  

nevelés 

1 1 1  

Egészség és 

szexualitás 

 

A  testi  és  lelki  

egészségre  

nevelés 

A családi életre 

nevelés 

1 1 1 1 

Az élet kapujának 

kulcsa (értékek, 

erkölcs jelentése) 

Az erkölcsi nevelés 1 1 1 2 

Kapcsolatok  A családi életre 

nevelés 

1 1 1 2 
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Önismeret, társas 

kultúra 

Prevenció  

Egészség és 

szenvedélybetegség 

A  testi  és  lelki  

egészségre  

nevelés 

1 2 2 1 

Bűnmegelőzés    Az erkölcsi nevelés 1 1 1  

Tanulási 

módszerek   

A tanulás tanítása 1 1   

Közösség és 

társadalom 

 

Állampolgárságra, 

demokráciára nevelés 

1 1 1 1 

Hit és vallás  Az erkölcsi nevelés 1 1 2 1 

letvezetési 

készségek   

Önismeret, társas 

kultúra 

1 1 1 1 

Kapcsolatok  

küszöbén:  életre  

szóló barátságok 

 

Önismeret, társas 

kultúra 

A családi életre 

nevelés 

1 1 1 2 

Élet a családban 

A család egészsége 

 

A családi életre 

nevelés 

1 1 1 2 

Háztartás és 

pénzgazdálkodás 

 

Gazdasági és 

pénzügyi  

nevelés 

A családi életre 

nevelés 

 1 1 2 

Tájékozódás a 

munkaerőpiacon 

Munkavállalás, 

munkába  

állás, önéletrajz, 

állásinterjú,  

megjelenés 

 

Pályaorientáció   1 3 

Szervezési 

feladatok 

 10 10 10 7 

  36 36 36 31 
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KOMPLEX TERMÉSZETTUDOMÁNY 
 

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

9-12. 

óraszám 

összesen 

13. évf. 

13. évf. 

óraszám 

összesen 

Kötelező komplex 

természettudományos 

tantárgy 

3 - - - 108 - - 

 

 

9.évfolyam 
Kerettantervi óraszámok témakörönként 

Témakör 
9. évfolyam 

kötelező 

Hogyan működik a 

természettudomány? 

A tudomány módszerei 
4 

Tájékozódás térben és időben 8 

Formák és arányok a természetben 

(Elemek és vegyületek; kristályrácsok, 

szerves molekulák) 
10 

Halmazok (Gázok, folyadékok, 

halmazállapot-változások, az időjárás 

elemei) 
8 

Lendületbe jövünk! 4 

Mechanikai energia 4 

Az „embergép”: mozgás, légzés, 

keringés 

(Az emberi mozgás, keringés és 

légzés élettana és anatómiája) 

6 

Atomi aktivitás 4 

Elektromosság, mágnesesség 4 

Mi a fény? 4 

Energianyerés az élővilágban. 

Táplálkozás, emésztés, kiválasztás 
4 

A szervezet egysége – szabályozó 

folyamatok, ideg-és hormonrendszer 

és a viselkedés 
8 

Állandóság és változatok – 

információ, szexualitás, az emberi élet 

szakaszai 
8 

Honnan hová? 

Csillagászati, földrajzi és biológiai 

evolúció 

Az ember társas viselkedése 

8 

Az evolúció színpada és szereplői 9 

Projektmunka 15 
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FIZIKA 
 

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

9-12. 

óraszám 

összesen 

13. évf. 

13. évf. 

óraszám 

összesen 

Ágazathoz kapcsolódó 

tantárgy: Fizika 
- 2 2 2 206 - - 

éves óraszám  72 72 62    

kötelező tartalom  65 65 56    

10%  7 7 6    

 

 

10. évfolyam 

Tematikai egység Órakeret 

Minden mozog, a mozgás relatív – a mozgástan elemei 18 

Okok és okozatok (Arisztotelésztől Newtonig) – A newtoni mechanika elemei 24 

Erőfeszítés és hasznosság – Munka – Energia – Teljesítmény 7 

Folyadékok és gázok mechanikája 8 

8 óra az ismétlésre és számonkérésre fenntartott keret 8 

7 óra a szabad tanári döntéssel felhasználható óra 7 

Összesen: 72 

 

Az órakeret szabadon felhasználható 10%-a 

Tematikai egység Szabad tanári döntéssel felhasználható óra Órakeret 7 óra 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások, ismeretek 
Követelmények Kapcsolódási pontok 

Rendszerezés, ismétlés – 2 óra Minden mozog, a mozgás relatív – a 

mozgástan elemei 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Sebesség, átlagsebesség, pillanatnyi sebesség, gyorsulás, vektorjelleg, mozgások 

összegződése, periódusidő, szögsebesség, centripetális gyorsulás. 

Rendszerezés, ismétlés – 2 óra Okok és okozatok (Arisztotelésztől 

Newtonig) – A newtoni mechanika 

elemei 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Erő, párkölcsönhatás, lendület, lendületmegmaradás, erőtörvény, mozgásegyenlet, 

pontrendszer, rakétamozgás, ütközés. 

Rendszerezés, ismétlés – 2 óra Erőfeszítés és hasznosság – Munka – 

Energia – Teljesítmény 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Munkavégzés, energia, helyzeti energia, mozgási energia, rugalmas energia, 

munkatétel, mechanikai energiamegmaradás. 

Rendszerezés, ismétlés – 2 óra Folyadékok és gázok mechanikája  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Hidrosztatikai nyomás, felhajtóerő, úszás, viszkozitás, felületi feszültség, 

légnyomás, légáramlás, áramlási sebesség, aerodinamikai felhajtóerő, 

közegellenállás, szél- és vízienergia, szélerőmű, vízerőmű. 
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11–12. évfolyam 

 

órakeret a 12. évfolyamon. 

 

11–12. évfolyam 

Tematikai egység Órakeret 

Közel- és távolhatás – Elektromos töltés és erőtér 7 

A mozgó töltések – az egyenáram 13 

Hőhatások és állapotváltozások – hőtani alapjelenségek, gáztörvények 7 

Részecskék rendezett és rendezetlen mozgása –A molekuláris hőelmélet elemei  
4 

Energia, hő és munka – a hőtan főtételei 13 

Hőfelvétel hőmérsékletváltozás nélkül – halmazállapot-változások 5 

Mindennapok hőtana 4 

Mechanikai rezgések, hullámok 11 

Mágnesség és elektromosság – Elektromágneses indukció, váltóáramú hálózatok-  11 

Rádió, televízió, mobiltelefon – Elektromágneses rezgések, hullámok 4 

Hullám- és sugároptika 10 

Az atomok szerkezete  6 

Az atommag is részekre bontható – a magfizika elemei 6 

Csillagászat és asztrofizika elemei 8 

13 szabad tanári döntéssel felhasználható órakeret,  13 

12 óra ismétlésre és számonkérésre ajánlott óraszám.  12 

Összesen: 134 

 

Óraszámok a 11. és 12. évfolyamon 

Tematikai egység 
Órakeret 

11. 

évfolyam 

12. 

évfolyam 

Közel- és távolhatás – Elektromos töltés és erőtér 7 7  

A mozgó töltések – az egyenáram 13 13  

Hőhatások és állapotváltozások – hőtani alapjelenségek, 

gáztörvények 7 

7  

Részecskék rendezett és rendezetlen mozgása –A molekuláris 

hőelmélet elemei  4 

4  

Energia, hő és munka – a hőtan főtételei 13 13  

Hőfelvétel hőmérsékletváltozás nélkül – halmazállapot-

változások 5 

5  

Mindennapok hőtana 4  4 

Mechanikai rezgések, hullámok 11 11  

Mágnesség és elektromosság – Elektromágneses indukció, 

váltóáramú hálózatok-  11 

 11 

Rádió, televízió, mobiltelefon – Elektromágneses rezgések, 

hullámok 4 

 4 

Hullám- és sugároptika 10  10 

Az atomok szerkezete  6  6 
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Az atommag is részekre bontható – a magfizika elemei 6  6 

Csillagászat és asztrofizika elemei 8  8 

13 szabad tanári döntéssel felhasználható órakeret,  13 7 6 

12 óra ismétlésre és számonkérésre ajánlott óraszám.  12 5 7 

Összesen: 134   

 

 

11. évfolyam 

Ismétlés, számonkérés 

Tematikai egység Ismétlésre és számonkérésre fenntartott keret Órakeret 5 óra 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások, ismeretek 
Követelmények Kapcsolódási pontok 

Témazáró dolgozat Közel- és távolhatás – Elektromos 

töltés és erőtér - Számonkérés 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Töltés, elektromos erőtér, térerősség, erővonalrendszer, feszültség, potenciál, 

kondenzátor, az elektromos tér energiája. 

Témazáró dolgozat A mozgó töltések – az egyenáram  - 

Számonkérés 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Áramkör, ellenállás, fajlagos ellenállás, az egyenáram teljesítménye és munkája, 

elektromotoros erő, belső ellenállás, az áram hatásai (hő, kémiai, biológiai, 

mágneses), elektromágnes, Lorentz-erő, elektromotor. 

Témazáró dolgozat Hőhatások és állapotváltozások – 

hőtani alapjelenségek, gáztörvények 

Részecskék rendezett és rendezetlen 

mozgása –A molekuláris hőelmélet 

elemei  - Számonkérés 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Hőmérséklet, hőmérsékletmérés, hőmérsékleti skála, lineáris és térfogati 

hőtágulás, állapotegyenlet, egyesített gáztörvény, állapotváltozás, izochor, 

izoterm, izobár változás, Kelvin-skála. 

Modellalkotás, kinetikus gázmodell, nyomás, hőmérséklet, ekvipartíció. 

Témazáró dolgozat Energia, hő és munka – a hőtan 

főtételei 

Hőfelvétel hőmérsékletváltozás nélkül 

– halmazállapot-változások - 

Számonkérés 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Főtétel, hőerőgép, reverzibilitás, irreverzibilitás, örökmozgó. 

Halmazállapot (gáz, folyadék, szilárd), halmazállapot-változás (olvadás, fagyás, 

párolgás, lecsapódás, forrás). 

Témazáró dolgozat Mechanikai rezgések, hullámok  - 

Számonkérés 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Harmonikus rezgés, lineáris erőtörvény, rezgésidő, hullám, hullámhossz, 

periódusidő, transzverzális hullám, longit 

 

Az órakeret szabadon felhasználható 10%-a 

Tematikai egység Szabad tanári döntéssel felhasználható óra Órakeret 7 óra 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások, ismeretek 
Követelmények Kapcsolódási pontok 

Feladatmegoldás Közel- és távolhatás – Elektromos 

töltés és erőtér 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Töltés, elektromos erőtér, térerősség, erővonalrendszer, feszültség, potenciál, 

kondenzátor, az elektromos tér energiája. 

Feladatmegoldás A mozgó töltések – az egyenáram  
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Áramkör, ellenállás, fajlagos ellenállás, az egyenáram teljesítménye és munkája, 

elektromotoros erő, belső ellenállás, az áram hatásai (hő, kémiai, biológiai, 

mágneses), elektromágnes, Lorentz-erő, elektromotor. 

Feladatmegoldás Hőhatások és állapotváltozások – 

hőtani alapjelenségek, gáztörvények 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Hőmérséklet, hőmérsékletmérés, hőmérsékleti skála, lineáris és térfogati 

hőtágulás, állapotegyenlet, egyesített gáztörvény, állapotváltozás, izochor, 

izoterm, izobár változás, Kelvin-skála. 

Feladatmegoldás Részecskék rendezett és rendezetlen 

mozgása –A molekuláris hőelmélet 

elemei 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Modellalkotás, kinetikus gázmodell, nyomás, hőmérséklet, ekvipartíció. 

Feladatmegoldás Energia, hő és munka – a hőtan 

főtételei 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Főtétel, hőerőgép, reverzibilitás, irreverzibilitás, örökmozgó. 

Halmazállapot (gáz, folyadék, szilárd), halmazállapot-változás (olvadás, fagyás, 

párolgás, lecsapódás, forrás). 

Feladatmegoldás Hőfelvétel hőmérsékletváltozás nélkül 

– halmazállapot-változások 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Halmazállapot (gáz, folyadék, szilárd), halmazállapot-változás (olvadás, fagyás, 

párolgás, lecsapódás, forrás). 

Feladatmegoldás Mechanikai rezgések, hullámok  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Harmonikus rezgés, lineáris erőtörvény, rezgésidő, hullám, hullámhossz, 

periódusidő, transzverzális hullám, longit 

 

 

 

12. évfolyam 

Ismétlés, számonkérés 

Tematikai egység Ismétlésre és számonkérésre fenntartott keret Órakeret 7 óra 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások, ismeretek 
Követelmények Kapcsolódási pontok 

Témazáró dolgozat Mindennapok hőtana - Számonkérés  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

A hőtani tematikai egységek kulcsfogalmai. 

Témazáró dolgozat Mágnesség és elektromosság – 

Elektromágneses indukció, váltóáramú 

hálózatok - Számonkérés 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Mozgási indukció, nyugalmi indukció, önindukció, váltóáramú generátor, 

váltóáramú elektromos hálózat. 

Témazáró dolgozat Rádió, televízió, mobiltelefon – 

Elektromágneses rezgések, hullámok - 

Számonkérés 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Elektromágneses rezgőkör, rezgés, rezonancia, elektromágneses hullám, 

elektromágneses spektrum. 

Témazáró dolgozat Hullám- és sugároptika - Számonkérés  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

A fény mint elektromágneses hullám, fénytörés, visszaverődés, elhajlás, 

interferencia, polarizáció, diszperzió, spektroszkópia, képalkotás. 

Témazáró dolgozat Az atomok szerkezete - Számonkérés  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Atom, atommodell, elektronhéj, energiaszint, kettős természet, Bohr-modell, 

Heisenberg-féle határozatlansági reláció, félvezetők. 

Témazáró dolgozat Az atommag is részekre bontható – a 

magfizika elemei - Számonkérés 
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Magerő, kötési energia, tömegdefektus, maghasadás, radioaktivitás, magfúzió, 

láncreakció, atomreaktor, fúziós reaktor. 

Témazáró dolgozat Csillagászat és asztrofizika elemei - 

Számonkérés 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Égitest, csillagfejlődés, csillagrendszer, ősrobbanás, táguló világegyetem, 

Naprendszer, űrkutatás. 

 

Az órakeret szabadon felhasználható 10%-a 

Tematikai egység Szabad tanári döntéssel felhasználható óra Órakeret 7 óra 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások, ismeretek 
Követelmények Kapcsolódási pontok 

Feladatmegoldás Mindennapok hőtana - Számonkérés  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

A hőtani tematikai egységek kulcsfogalmai. 

Feladatmegoldás Mágnesség és elektromosság – 

Elektromágneses indukció, váltóáramú 

hálózatok - Számonkérés 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Mozgási indukció, nyugalmi indukció, önindukció, váltóáramú generátor, 

váltóáramú elektromos hálózat. 

Feladatmegoldás Rádió, televízió, mobiltelefon – 

Elektromágneses rezgések, hullámok - 

Számonkérés 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Elektromágneses rezgőkör, rezgés, rezonancia, elektromágneses hullám, 

elektromágneses spektrum. 

Feladatmegoldás Hullám- és sugároptika - Számonkérés  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

A fény mint elektromágneses hullám, fénytörés, visszaverődés, elhajlás, 

interferencia, polarizáció, diszperzió, spektroszkópia, képalkotás. 

Feladatmegoldás Az atomok szerkezete - Számonkérés  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Atom, atommodell, elektronhéj, energiaszint, kettős természet, Bohr-modell, 

Heisenberg-féle határozatlansági reláció, félvezetők. 

Feladatmegoldás Az atommag is részekre bontható – a 

magfizika elemei 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Magerő, kötési energia, tömegdefektus, maghasadás, radioaktivitás, magfúzió, 

láncreakció, atomreaktor, fúziós reaktor. 
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FÖLDRAJZ 
 

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

9-12. 

óraszám 

összesen 

13. évf. 

13. évf. 

óraszám 

összesen 

földrajz - 2 2 2 - - - 

éves óraszám - 72 72 62 206 - - 

kötelező tartalom - 64 66 56 186 - - 

10% - 8 6 6 20 - - 

 

 

Földrajz 10. évfolyam 

 

Kerettantervi óraszámok témakörönként 

Tematikai egység Órakeret 

1. A Föld kozmikus környezete 7 óra 

2. A földi tér ábrázolása 6 óra 

3. A Föld mint kőzetbolygó szerkezete és folyamatai 13 óra 

4. A légkör földrajza 11 óra 

5. A vízburok földrajza 11 óra 

6. A földrajzi övezetesség 12 óra 

Ismétlés, számonkérés 4 óra 

Kötelező összesen: 64 óra 

 

A helyi tanterv óraszámai évfolyamonként 

Évfolyam Heti óraszám Éves óraszám 
Kötött 

tartalom 

Szabadon 

felhasználható 

9. 0 óra 0 óra 0 óra 0 

10. 2 óra 72 óra 64 óra 8 
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Óraszámok bontása évfolyamonként, témakörönként 

Témakör 
Összes 

kötelező 

Összes 

szabad 
10. évfolyam 

kötelező 

10. évfolyam 

szabad 

1. A Föld kozmikus környezete 7 óra  7 óra  

2. A földi tér ábrázolása 6 óra  6 óra  

3. A Föld mint kőzetbolygó 

szerkezete és folyamatai 
13 óra 1 13 óra 1 

4. A légkör földrajza 11 óra 2 11 óra 2 

5. A vízburok földrajza 11 óra 3 11 óra 3 

6. A földrajzi övezetesség 12 óra 2 12 óra 2 

Ismétlés, számonkérés 4 óra  4 óra  

Összesen: 64 óra 8 óra 64 óra 8 óra 

 

 

 

 

 

10. évfolyam – földrajz 

Heti tanóra 10%-ának tartalma (8 óra) 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
3. A Föld mint kőzetbolygó szerkezete és folyamatai 

Órakeret 

1 óra  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

A Föld története 2. 
Felszínformáló folyamatok a 

középidőben és az újidőben 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

földtörténeti középidő, tengerelöntés, mészkő, dolomit, újidő, 

harmadidőszak, negyedidőszak, pleisztocén, holocén 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
4. A légkör földrajza 

Órakeret 

2 óra  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Összefoglalás, ellenőrzés   

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Állandó, változó és erősen változó gáz; troposzféra, sztratoszféra; 

üvegházhatás, a hőmérséklet napi és éves járása, izoterma, izobár, 

hőmérsékleti egyenlítő, főnszél, harmatpont, relatív páratartalom, 

felhőtípusok, talaj menti csapadék, hulló csapadék; időjárás- előrejelzés, 

kibocsátás, szállítás, leülepedés, ózonréteg ritkulása (elvékonyodása), 

globális felmelegedés, savas csapadék, a szél pusztító és építő munkája, 

erózió. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
5. A vízburok földrajza 

Órakeret 

1 óra  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Felszín alatti vizek   
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

talajnedvesség, talajvíz, belvíz, 

rétegvíz, résvíz, karsztvíz, 

ásványvíz, gyógyvíz, artézi víz 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
5. A vízburok földrajza 

Órakeret 

 2 óra  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Összefoglalás, ellenőrzés   

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.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
6. A földrajzi övezetesség 

Órakeret 

2 óra  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Összefoglalás, ellenőrzés   

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Szoláris és valódi éghajlati övezetesség, földrajzi övezetesség, övezet, öv, 

terület, vidék; zonális talaj, természetes élővilág, függőleges övezetesség, 

erdőhatár, hóhatár. 

 

 

 

11–12. évfolyam 

 

Földrajz 11-12. évfolyam 

 

Kerettantervi óraszámok témakörönként 

Tematikai egység Órakeret 

1. Társadalmi folyamatok a 21. század elején 8 óra 

2. A világgazdaság jellemző folyamatai 18 óra 

3. Magyarország – helyünk a Kárpát-medencében és 

Európában 
20 óra 

4. A társadalmi-gazdasági fejlődés regionális különbségei 

Európában 
20 óra 

5. Az Európán kívüli kontinensek, tájak, országok 

társadalmi-gazdasági jellemzői 
30 óra 

6. Globális kihívások – a fenntarthatóság kérdőjelei 20 óra 

Ismétlés, számonkérés 6 óra 

Kötelező összesen: 122 óra 

 

A helyi tanterv óraszámai évfolyamonként 

Évfolyam Heti óraszám Éves óraszám 
Kötött 

tartalom 

Szabadon 

felhasználható 

11. 2 óra 72 óra 66 óra 6 

12. 2 óra 62 óra 56 óra 6 
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Óraszámok bontása évfolyamonként, témakörönként 

Témakör 
Összes 

kötelező 

Összes 

szabad 

11. 

évfolyam 

kötelező 

11. 

évfolyam 

szabad 

12. 

évfolyam 

kötelező 

12. 

évfolyam 

szabad 

1. Társadalmi 

folyamatok a 21. 

század elején 

8 óra  8 óra 

 

  

2. A világgazdaság 

jellemző folyamatai 
18 óra  18 óra 

2 
  

3. Magyarország – 

helyünk a Kárpát-

medencében és 

Európában 

20 óra  20 óra 

2 

  

4. A társadalmi-

gazdasági fejlődés 

regionális 

különbségei 

Európában 

20 óra  20 óra 

2 

  

5. Az Európán kívüli 

kontinensek, tájak, 

országok társadalmi-

gazdasági jellemzői 

30 óra   

 

30 óra 6 

6. Globális kihívások 

– a fenntarthatóság 

kérdőjelei 

20 óra   

 

20 óra  

Ismétlés, 

számonkérés 
6 óra  

  
6 óra  

Összesen: 122 óra 12 óra 66 óra 6 óra 56 óra 6 óra 

 

 

 

 

 11. évfolyam – földrajz 

Heti tanóra 10%-ának tartalma (6 óra) 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
2. A világgazdaság jellemző folyamatai 

Órakeret 

2 óra  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Összefoglalás, ellenőrzés   

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Gazdasági szerkezet, GDP, GNI, piacgazdaság, költségvetés, integráció, 

területi fejlettségi különbség, K+F, globalizáció, pénztőke, működőtőke, 

adósságválság, Nemzetközi Valutaalap (IMF), Világbank, WTO, OECD. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

3. Magyarország – helyünk a Kárpát-medencében és 

Európában 

Órakeret 

2 óra  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Összefoglalás, ellenőrzés   
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Természeti és társadalmi erőforrások, gazdasági rendszerváltozás, 

eladósodás, működőtőke-befektetés, területi fejlettségkülönbség, 

tranzitforgalom, gazdasági szerkezetváltás, húzóágazat, idegenforgalom, 

személygépkocsi-gyártás, vegyipar, ipari park, hungarikum, nyitott 

gazdaság, eurorégió. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

4. A társadalmi-gazdasági fejlődés regionális különbségei 

Európában 

Órakeret 

2 óra  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Összefoglalás, ellenőrzés   

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Gazdasági unió, eurózóna, Schengeni egyezmény, uniós támogatás, területi 

fejlettségkülönbség, regionális politika, magterület, periféria terület, 

felzárkózás.  

 

 

 

12. évfolyam – földrajz 

Heti tanóra 10%-ának tartalma (6 óra) 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

5. Az Európán kívüli kontinensek, tájak, országok 

társadalmi-gazdasági jellemzői 

Órakeret 

3 óra  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Az USA övezetes mezőgazdasága 

és a farmgazdálkodás; az USA 

ipari körzetei; Közép-Amerika 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

5. Az Európán kívüli kontinensek, tájak, országok 

társadalmi-gazdasági jellemzői 

Órakeret 

1óra  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Az afrikai kontinens fejlődését 

hátráltató tényezők 
 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

5. Az Európán kívüli kontinensek, tájak, országok 

társadalmi-gazdasági jellemzői 

Órakeret 

2óra  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Ausztrália és Óceánia   

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Világgazdasági centrum-periféria, gyarmatosítás, posztindusztriális 

társadalom, technopolisz, hightech ágazat, K+F, duális gazdaság, 

demográfiai válság, feltörekvő ország, üdülősziget, adóparadicsom, 

ültetvény, farm, eladósodás, adósságválság, éhségövezet, OPEC. 
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BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN 

B VÁLTOZAT 

 

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

9-12. 

óraszám 

összesen 

13. évf. 

13. évf. 

óraszám 

összesen 

Biológia - 2 2 2 - - - 

éves óraszám - 72 72 62 206 - - 

kötelező tartalom - 64 66 56 186 - - 

10% - 8 6 6 20 - - 

 

 

Biológia 10. évfolyam 

 

Kerettantervi óraszámok témakörönként 

Tematikai egység Órakeret 

1. Bevezetés a biológiába. A biológia tárgya és módszerei 2 óra 

2. Az egyed szerveződési szintje. 

Nem sejtes rendszerek: vírusok, szubvirális rendszerek 
2 óra 

3. Önálló sejtek. 

Szerkezet és működés a prokarióták világában 
4 óra 

4. Az alacsonyabb rendű eukarióták általános jellemzői 4 óra 

5. Többsejtűség. 

Sejtfonalak, teleptest és álszövet: gombák, szivacsok 
4 óra 

6. Az állati sejt és a főbb szövettípusok jellemzői 5 óra 

7. Szerkezet és működés az állatok világában. 

Csalánozók, férgek, puhatestűek, ízeltlábúak 
6 óra 

8. Tüskésbőrűek, elő- és fejgerinchúrosok, gerincesek 

testfelépítése és működése. A gerincesek nagy csoportjai 
7 óra 

9. Az állatok viselkedése 6 óra 

10. A növényi sejt. Szerveződési formák 4 óra 

11. A növények országa. Valódi növények 12 óra 

12. A növények élete 8 óra 

Kötelező összesen: 64 óra 

 

A helyi tanterv óraszámai évfolyamonként 

Évfolyam Heti óraszám Éves óraszám 
Kötött 

tartalom 

Szabadon 

felhasználható 

9. 0 óra 0 óra 0 óra 0 

10. 2 óra 72 óra 64 óra 8 Fen
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Óraszámok bontása évfolyamonként, témakörönként 

Témakör 
Összes 

kötelező 

Összes 

szabad 
10. évfolyam 

kötelező 

10. évfolyam 

szabad 

1. Bevezetés a biológiába. 

A biológia tárgya és módszerei 
2 óra  2 óra  

2. Az egyed szerveződési szintje. 

Nem sejtes rendszerek: vírusok, 

szubvirális rendszerek 

2 óra  2 óra  

3. Önálló sejtek. 

Szerkezet és működés a 

prokarióták világában 

4 óra  4 óra  

4. Az alacsonyabb rendű 

eukarióták általános jellemzői 
4 óra 2 óra 4 óra 2 óra 

5. Többsejtűség. 

Sejtfonalak, teleptest és álszövet: 

gombák, szivacsok 

4 óra  4 óra  

6. Az állati sejt és a főbb 

szövettípusok jellemzői 
5 óra 2 óra 5 óra 2 óra 

7. Szerkezet és működés az 

állatok világában. 

Csalánozók, férgek, puhatestűek, 

ízeltlábúak 

6 óra  6 óra  

8. Tüskésbőrűek, elő- és 

fejgerinchúrosok, gerincesek 

testfelépítése és működése. 

A gerincesek nagy csoportjai 

7 óra 2 óra 7 óra 2 óra 

9. Az állatok viselkedése 6 óra  6 óra  

10. A növényi sejt. 

Szerveződési formák 
4 óra  4 óra  

11. A növények országa. 

Valódi növények 
12 óra  12 óra  

12. A növények élete 8 óra 2 óra 8 óra 2 óra 

Összesen: 64 óra 8 óra 64 óra 8 óra 

 

10. évfolyam – biológia 

Heti tanóra 10%-ának tartalma (8 óra) 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
4. Az alacsonyabb rendű eukarióták általános jellemzői 

Órakeret 

2 óra  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Összefoglalás, ellenőrzés   

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

prokarióta, eukarióta, elő, 

élettelen, vírus, sejt, felépítés, 

működés kapcsolata 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
6. Az állati sejt és a főbb szövettípusok jellemzői 

Órakeret 

2 óra  
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Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Összefoglalás, ellenőrzés   

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Állati sejtalkotók és szövetek 

típusai, szerepe, összehasonlítása 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

8. Tüskésbőrűek, elő- és fejgerinchúrosok, gerincesek 

testfelépítése és működése. 

A gerincesek nagy csoportjai 

Órakeret 

2 óra  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Összefoglalás, ellenőrzés   

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Előremutató rendszertani 

bélyegek összefoglalása. Állati és 

növényi szövetek párhuzamba 

állítása. Növények törzsfejlődése. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
12. A növények élete 

Órakeret 

 2 óra  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Összefoglalás, ellenőrzés   

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Növények és állatok közötti 

különbségek definiálása. Állati és 

növényi szövetek párhuzamba 

állítása. Növények törzsfejlődése. 
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11–12. évfolyam 

 

Biológia 11-12. évfolyam 

 

Kerettantervi óraszámok témakörönként 

Tematikai egység Órakeret 

1. Ökológia. Az élőlények környezete 8 óra 

2. Ökoszisztéma 5 óra 

3. Életközösségek 7 óra 

4. Sejtbiológia: a sejtek kémiai felépítése, 

elektronmikroszkópos szerkezete és anyagcseréje 
20 óra 

5. Genetika: az öröklődés molekuláris alapjai 10 óra 

6. Genetika: az öröklődés 16 óra 

7. Az emberi szervezet szabályozó működése. 

Jelátvitel testfolyadék révén 
5 óra 

8. Az emberi szervezet szabályozó működése. 

Jelátvitel szinapszisok révén, az idegrendszer felépítése és 

működése 

15 óra 

9. Az ember önfenntartó működése és ennek 

szabályozása. 

Kültakaró és mozgás 

5 óra 

10. Az ember önfenntartó működése és ennek 

szabályozása. 

Az ember táplálkozása, légzése és kiválasztása, a vér és a 

vérkeringés 

12 óra 

11. Az ember önfenntartó működése és ennek 

szabályozása. 

Szaporodás, egyedfejlődés és növekedés 

6 óra 

12. Immunológiai szabályozás. 

Az immunválasz alapjai 
4 óra 

13. Evolúció. Biológiai evolúció 6 óra 

14. Rendszerbiológia és evolúció 3 óra 

Kötelező összesen: 122 óra 

 

A helyi tanterv óraszámai évfolyamonként 

Évfolyam Heti óraszám Éves óraszám 
Kötött 

tartalom 

Szabadon 

felhasználható 

11. 2 óra 72 óra 66 óra 6 

12. 2 óra 62 óra 56 óra 6 
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Óraszámok bontása évfolyamonként, témakörönként 

Témakör 
Összes 

kötelező 

Összes 

szabad 

11. 

évfolyam 

kötelező 

11. 

évfolyam 

szabad 

12. 

évfolyam 

kötelező 

12. 

évfolyam 

szabad 

1. Ökológia. Az 

élőlények környezete 
8 óra  8 óra 

 
  

2. Ökoszisztéma 5 óra  5 óra    

3. Életközösségek 7 óra 2 óra 7 óra 2 óra   

4. Sejtbiológia: a 

sejtek kémiai 

felépítése, 

elektronmikroszkópos 

szerkezete és 

anyagcseréje 

20 óra 2 óra 20 óra 2 óra   

5. Genetika: az 

öröklődés molekuláris 

alapjai 

10 óra  10 óra    

6. Genetika: az 

öröklődés 
16 óra 2 óra 16 óra 2 óra   

7. Az emberi szervezet 

szabályozó működése. 

Jelátvitel testfolyadék 

révén 

5 óra  

  

5 óra  

8. Az emberi szervezet 

szabályozó működése. 

Jelátvitel szinapszisok 

révén, az idegrendszer 

felépítése és működése 

15 óra 2 óra 

  

15 óra 2 óra 

9. Az ember 

önfenntartó működése 

és ennek szabályozása. 

Kültakaró és mozgás 

5 óra  

  

5 óra  

10. Az ember 

önfenntartó működése 

és ennek szabályozása. 

Az ember 

táplálkozása, légzése 

és kiválasztása, a vér 

és a vérkeringés 

12 óra 2 óra 

  

12 óra 2 óra 

11. Az ember 

önfenntartó működése 

és ennek szabályozása. 

Szaporodás, 

egyedfejlődés és 

növekedés 

6 óra  

  

6 óra  

12. Immunológiai 

szabályozás. 
4 óra  

  
4 óra  
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Az immunválasz 

alapjai 

13. Evolúció. Biológiai 

evolúció 
6 óra  

  
6 óra  

14. Rendszerbiológia 

és evolúció 
3 óra 2 óra 

  
3 óra 2 óra 

Összesen: 122 óra 12 óra 66 óra 6 óra 56 óra 6 óra 

 

11. évfolyam – biológia 

Heti tanóra 10%-ának tartalma (6 óra) 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
3. Életközösségek 

Órakeret 

2 óra  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Összefoglalás, ellenőrzés   

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

faj, populáció, társulás, biom, 

tápláléklánc, együttélés, 

kölcsönhatás az életközösségen 

belül 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

4. Sejtbiológia: a sejtek kémiai felépítése, 

elektronmikroszkópos szerkezete és anyagcseréje 

Órakeret 

2 óra  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Összefoglalás, ellenőrzés   

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Biogén elemek, szénhidrátok, 

lipidek, fehérjék, nukleinsavak 

felépítése, átalakulása. 

Felépítő és lebontó folyamatok 

kapcsolata. 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
6. Genetika: az öröklődés 

Órakeret 

2 óra  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Összefoglalás, ellenőrzés   

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Mendel törvényei, domináns 

recesszív, intermedier és 

kodomináns öröklésmenetek 

összehasonlítása. Emberi 

tulajdonságok öröklődése. 

 

 

12. évfolyam – biológia 

Heti tanóra 10%-ának tartalma (6 óra) 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

8. Az emberi szervezet szabályozó működése. 

Jelátvitel szinapszisok révén, az idegrendszer felépítése 

és működése 

Órakeret 

2 óra  
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Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Összefoglalás, ellenőrzés   

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Idegsejt, idegszövet működése, 

potenciaváltozások az elemi 

idegműködés során. A központ és 

környéki idegrendszer felépítése 

és működése. 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

10. Az ember önfenntartó működése és ennek 

szabályozása. 

Az ember táplálkozása, légzése és kiválasztása, a vér és a 

vérkeringés 

Órakeret 

2 óra  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Összefoglalás, ellenőrzés   

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Anyagcserefolyamatok az 

emberben. Struktúra – funkció 

kapcsolata. 

Térfogat és pH viszonyok 

változása az 

anyagcserefolyamatok során. 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
14. Rendszerbiológia és evolúció 

Órakeret 

2 óra  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Összefoglalás, ellenőrzés   

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

A biológia helye a tudományok 

között. Interdiszciplináris 

kapcsolatok. 

Érvek-ellenérvek az evolúció-

etika-ideológia vonatkozásában. 
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KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ TANTÁRGY: 

MÁSODIK IDEGEN NYELV 

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

9-12. 

óraszám 

összesen 

13. évf. 

13. évf. 

óraszám 

összesen 

Kötelezően választható 

tantárgy: Érettségi 

tantárgy, vagy Idegen 

nyelv, vagy Kémia*, vagy 

Informatika, vagy Szakmai 

tantárgy** 

Angol vagy német nyelv 

 - - 2 2 134 - - 

éves óraszám   72 62    

kötelező tartalom   65 56    

10%   7 6    

 

Angol, mint második idegen nyelv 

A helyi tanterv óraszámai évfolyamonként 

 

Évfolyam Heti óraszám Éves óraszám 
Kötött 

tartalom 

Szabadon 

felhasználható 

11. 2 óra 72 óra 65 óra 7 

12. 2 óra 62 óra 56 óra 6 

 

Óraszámok bontása évfolyamonként, témakörönként 

 

11. évfolyam 

 

Óraszám Téma (témakör) Nyelvtan Fejlesztendő terület Kapcsolódási 

pontok 

1-11 A tanuló 

személye 

(személyes 

vonatkozások, 

család) 

A ’be’ létige 

alakjai. 

Possessive 

adjectives.  

Társalgásban való 

részvétel: köszönés, 

bemutatkozás, 

dialógus 

kezdeményezése. 

A család témakör 

megbeszéléséhez 

elegendő szókincs 

kialakítása. 

Egyszerű szöveg / 

levél írása. 

Etika: önismeret, 

ember az időben, 

társas 

kapcsolatok 
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12-23 Ételek, kedvenc 

ételek, sütés-

főzés (Életmód). 

Kérdés feltevése, 

tagadás, rövid 

válaszok. 

Birtokos ’s. 

Megszámolható / 

megszámolhatatlan. 

„Do you like…? / 

Would you 

like…?” 

Társalgásban való 

részvétel fordulatok 

ismétlését vagy 

magyarázatot kérve. 

Udvarias kérés. 

Udvarias kérdés. 

Egyszerű utasítások 

adása, követése. 

Az adott helyzetben 

fontos információk 

megértése 

kismértékben 

szerkesztett 

szövegekben. 

Biológia-

egészségtan: 

egészséges 

életmód 

24-36 Napirend 

(Életmód) 

Az egyszerű jelen 

idő (Present Simple 

Time) 

Egyszerű, tényszerű 

információ közlése. 

Rövid, begyakorolt 

megnyilatkozás 

ismerős témáról. 

Egyszerűbb 

cselekvéssor leírása 

rövid összefüggő 

szövegben. 

Biológia-

egészségtan: 

egészséges 

életmód 

37-48 Foglalkozások (A 

munka világa). 

Az egyszerű jelen 

idő (Present Simple 

Tense). 

Az egyszerű, 

mindennapi 

társalgásban elhangzó 

álláspontok 

lényegének 

megértése. 

Az adott helyzetben 

fontos általános 

információk 

megértése világos 

tartalmú és 

szerkezetű, 

hétköznapi nyelven 

írott szövegekben. 

Szakmai tárgyak. 

49-60 Az otthon, a 

lakóhely és 

környéke (a 

lakószoba, a 

lakás, a ház 

bemutatása), 

(témakör: 

Környezetünk). 

 

Van, vannak (There 

is, There are). 

Prepositions of 

place. 

Some / any. 

This / that / these / 

those. 

Körülírás. 

Lényegre koncentráló 

leírás készítése. 

Hangzó szövegben 

leírás megértése. 

 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek; hon- 

és népismeret: 

lakóhely 

61-65 Önéletrajz, rövid 

interjú (a munka 

világa). 

Egyszerű múlt idő 

(Simple Past 

Tense). 

Rövid interjúk 

megértése, abban való 

részvétel. 

 

Szakmai tárgyak. 
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Rendhagyó igék 

(irregular verbs). 

Can / can’t. 

 

11. évfolyam 

Heti tanóra 10 %-ának tartalma (7 óra) 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Ételek, sütés-főzés 

Órakeret  

7 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

 Projekt munka, egy egyszerű étel elkészítése, 

videofelvétel készítése, annak kielemzése 

Biológia-egészségtan: 

egészséges életmód 

Kulcsfogalmak/ fogalmak Recipe, ingredients, istructions 

 

 

 

12. évfolyam 

 

1-7 Önéletrajz, rövid 

interjú (a munka 

világa). 

Egyszerű múlt idő 

(Simple Past 

Tense). 

Rendhagyó igék 

(irregular verbs). 

Can / can’t. 

Történetek követése – 

hallott és olvasott 

szöveg alapján. 

Történet elmesélése – 

egyszerű 

élménybeszámoló. 

Szakmai tárgyak. 

8-19 A városi és a 

vidéki élet 

összehasonlítása 

(Környezetünk). 

Fokozás (közép- és 

felsőfok). 

Have got versus 

have. 

 

Útbaigazítás követése, 

mindennapi 

problémák felvetése: 

hova menjek. 

Útbaigazítás nyújtása.  

Az adott helyzetben 

fontos általános vagy 

részinformációk 

megértése. 

Egyszerű, tagolt 

írásmű létrehozása: 

bevezetés, kifejtés, 

lezárás. 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek; hon- 

és népismeret: az 

én falum, az én 

városom 

20-31 Öltözködés, divat 

(Ember és 

társadalom). 

Folyamatos jelen 

idő (Present 

Continuous). 

Whose. 

Szövegértési 

stratégiák 

alkalmazása: 

visszakérdezés. 

Mindennapi 

problémák felvetése: 

melyiket válasszam. 

Tájékoztató szöveg 

(prospektus) 

megértése. 

Kötőszavak az angol 

nyelvben. 
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32-44 Időjárás, éghajlat 

(Környezetünk). 

„going to”  

Infinitive of 

purpose. 

Időjárás jelentés 

megértése hangzó 

szöveg alapján (rádió- 

illetve, tévéfelvétel). 

A beszélgetésben 

elhangzottak 

összefoglalása, a 

lényeg kiemelése. 

Az adott helyzetben 

fontos általános vagy 

részinformációk 

megértése autentikus, 

hétköznapi nyelven 

írott szövegekben. 

Egyszerű szöveg írása 

röviden, különálló 

elemek lineáris 

összekapcsolásával 

(képeslap). 

Földrajz: az 

időjárás tényezői 

45-54 Nyaralás itthon, 

illetve külföldön 

(Utazás, 

turizmus) 

Befejezett jelen idő 

(Present Perfect 

Tense) 

Never / ever / yet / 

just 

A befejezett jelen 

idő és az egyszerű 

múlt idő 

kapcsolata. 

Szövegértési 

stratégiák 

alkalmazása: a 

várható vagy 

megjósolt 

információk keresése.  

Érzelmek egyszerű 

kifejezés (tetszés, 

nemtetszés) 

Úti előkészületek. 

Feliratok, menetrend 

megértése. 

Beszámoló írása 

élményekről, 

eseményekről 

(utazás). 

Földrajz: a 

kulturális élet 

földrajzi alapjai, 

nyelvek és 

vallások, egyes 

meghatározó 

jellegű országok 

turisztikai 

jellemzői 

55-56 Tematikus 

ismétlés. 

Az eddig tanultak 

ismétlése, 

gyakorlás. 

Az eddig tanultak 

ismétlése, gyakorlás. 

 

 

 

12. évfolyam 

Heti tanóra 10 %-ának tartalma (6 óra) 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Öltözködés, divat 

Órakeret  

6 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

 Projekt munka, egy divatbemutató 

megszervezése, videofelvétel készítése, annak 

kielemzése 

Életvitel, technika, 

háztartástan 
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Kulcsfogalmak/ fogalmak Fashion show, designer clothes 
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Német, mint második idegen nyelv  
 

A helyi tanterv óraszámai évfolyamonként 

 

Évfolyam Heti óraszám Éves óraszám 
Kötött 

tartalom 

Szabadon 

felhasználható 

11. 2 óra 72 óra 65 óra 7 

12. 2 óra 62 óra 56 óra 6 

 

 

11. ÉVFOLYAM 

 

TÉMAKÖRÖK 

 

Éves 

óra-

szám 

Témák Kapcsolódási pontok 

15 

óra 

Személyes vonatkozások, család  

A tanuló személye, életrajza, életének fontos 

állomásai. 

Személyes tervek. 

Családi élet, családi kapcsolatok. 

A családi élet mindennapjai, otthoni teendők. 

Technika, életvitel és gyakorlat: 

család és háztartás. 

 

Etika: generációk kapcsolata, 

családi élet. 

15 

óra 

Ember és társadalom  

Emberek külső és belső jellemzése.  

Ünnepek, családi ünnepek. 

Ajándékozás, ünnepi készölődés, szervezés.  

Társadalmi szokások nálunk és a 

célországokban. 

 

Etika: társas kapcsolatok, előítélet, 

tolerancia, bizalom, együttérzés; 

fogyatékkal élők, szegények és 

gazdagok. 

 

Technika, életvitel és gyakorlat: 

tudatos vásárlás. 

17 

óra 

Környezetünk 

Az otthon, a lakóhely és környéke (a 

lakószoba, a lakás, a ház bemutatása). 

Bútorok, berendezés. 

Teendők otthon és a ház körül. 

Lakhatási formák, együttélés másokkal. Az 

együttélés szabályai. 

Különleges építészeti stílus a célországban. 

Környezetvédelem a szűkebb környezetünkben.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
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18 

óra 

Az iskola 

Tantárgyak, tanulmányi munka. 

Iskolai sikerek, sikertelenség.  

Tanulmányi eredmény. 

Az ismeretszerzés különböző módjai.  

Iskolarendszer a célországban. 

Iskolai tapasztalatok, lehetőségek az oktatási 

rendszerben. 

Továbbképzési lehetőségek.  

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: a tudás 

fogalmának átalakulása, a tanulás 

technikái, élethosszig tartó tanulás. 

 

Informatika: digitális tudásbázisok, 

könyvtári információs rendszerek. 

 

11. évfolyam 

Heti tanóra 10 %-ának tartalma (7 óra) 

 

 Témák Kapcsolódási pontok 

3 óra Projektfeladat: lakás  

4 óra Könnyített olvasmány  

 

 

12. ÉVFOLYAM 

 

TÉMAKÖRÖK 

 

Éves 

óra-

szám 

Témák Kapcsolódási pontok 

15 

óra 

A munka világa 

Diákmunka, nyári munkavállalás. 

Foglalkozások és a szükséges kompetenciák. 

Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába 

állás.  

Szakmai gyakorlat.  

Telefonálás a munkahelyen. 

Munka és szabadidő. 

A hivatás megtalálása. 

Technika, életvitel és gyakorlat: 

pályaorientáció és munka. 

17 

óra 

Életmód 

Napirend, időbeosztás. 

Az egészséges életmód (a helyes és a helytelen 

táplálkozás, a testmozgás szerepe az egészség 

megőrzésében, testápolás). 

Életünk és a stressz. 

Ételek, kedvenc ételek, sütés-főzés. 

A sportolás jótékony hatása. Sportágak, extrém 

sportok.  

Étkezés családban, éttermekben, 

gyorséttermekben.  

Étkezési szokások és ételek a célországban. 

Étkezés vendégségben. 

Technika, életvitel és gyakorlat: 

testi és lelki egészség, balesetek 

megelőzése, egészséges ételek. 

 

Biológia-egészségtan: testrészek, 

egészséges életmód, a betegségek 

ismérvei, fogyatékkal élők, 

betegségmegelőzés, elsősegély. 

 

Testnevelés és sport: a rendszeres 

testedzés szerepe, relaxáció. 

13 

óra 

Szabadidő, művelődés, szórakozás 

Szabadidős elfoglaltságok, hobbik. 

 

Földrajz: más népek kultúrái. 
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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. 

13 

óra 

Utazás, turizmus 

Turisztikai célpontok a célnyelvi országokban. 

 

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. 

6 óra Év végi rendszerező ismétlés 

 

 

 

12. évfolyam 

Heti tanóra 10 %-ának tartalma (6 óra) 

 

 Témák Kapcsolódási pontok 

3 óra Projektfeladat: főzés  

3 óra Könnyített olvasmány  
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PÉNZÜGYI ÉS VÁLLALKOZÁSI ISMERETEK 
 

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

9-12. 

óraszám 

összesen 

13. évf. 

13. évf. 

óraszám 

összesen 

Pénzügyi és vállalkozói 

ismeretek 
- 1 - - 36 - - 

 

 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

Az állam gazdasági szerepe 

Óra-

keret 

6 óra 

Előzetes tudás Gazdálkodással kapcsolatos személyes tapasztalatok 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Alapvető gazdasági fogalmak, folyamatok megismerése. 

Tudatos, felelősségteljes állampolgári gondolkodás kialakítása 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az állam feladatai napjainkban 

Az állam bevételei 

Az állami gazdaságpolitika céljai 

A költségvetési és a monetáris 

politika eszköztára 

„ Te és a gazdaság” a fiatalok 

gazdasági kapcsolatai 

Az adók és járulékok szerepének 

megértése 

„Tervezz költségvetést”, ami 

lehet állami, és önkormányzati 

egyaránt. Szakértői csoportban 

dolgozva megoldást találni a 

deficit csökkentésére. A csoport 

tagjai érveljenek a véleményük 

mellett. 

Forráselemzés, önálló 

véleményalkotás a GDP, GNI, a 

munkanélküliség, foglalkoztatás, 

valamint az infláció témákban 

Etika 

A felelősség új 

dimenziói a 

globalizáció korában 

 

Földrajz 

A modern pénzügyi 

közvetítő rendszer a 

világgazdaságban 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

állam, gazdaság, költségvetés, adó, járulék, költségvetési politika, 

monetáris politika, jegybank, költségvetés, deficit, szufficit, 

makrogazdasági jövedelem, GDP, GNI, munkanélküliség, 

foglalkoztatottság, infláció 

 

 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

A pénzpiac működése 

Óra-

keret 

6 óra 

Előzetes tudás 
A gazdálkodással, bankrendszerrel, pénzkezeléssel kapcsolatos személyes 

tapasztalatok 
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A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A modern bankrendszer szereplőinek és feladatainak a megismerése. 

Alapvető pénzügyi fogalmak ismerete. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A bankrendszer a mai 

gazdaságban 

A tőkepiac és termékei 

A pénzügyi közvetítők 

A háztartás, mint megtakarító 

A háztartás, mint hitel felvevő 

Nemzetközi pénzpiac 

alapfogalmai, intézményei 

Befektetési lehetőségek 

összehasonlítása hozam- 

kockázat- futamidő alapján 

Gyűjtőmunka, prezentáció-

készítés a BÉT tevékenységéről 

Banki ajánlatok összehasonlítása 

csoportmunkában 

Bankszámlanyitás gyakorlata, e-

banking 

Árfolyam változások nyomon 

követése, grafikonok elemzése 

 

 

 

Földrajz 

A modern pénzügyi 

közvetítő rendszer a 

világgazdaságban 

 

Matematika 

kamatos kamat- 

számítás, 

árfolyamszámítás 

 

Informatika 

Internet használat 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

piac, pénzpiac, bankrendszer, jegybank, pénzügyi intézmények, 

megtakarítás, hozam, hitel, kamat, EBKM, EHM, THM, kötvény, 

részvény, tőzsde, lízing társaság, pénzügyi közvetítők, öngondoskodás, 

valuta, deviza, árfolyam, Nemzetközi Valutaalap, Világbank 

 

 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

Egy háztartás költségvetése; munkavállalás 

Óra-

keret 

6 óra 

Előzetes tudás 
A társadalmi környezet munkával kapcsolatos mintáinak, tapasztalatainak 

ismerete, diákmunka során szerzett tapasztalatok 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A háztartás költségvetése, mint az összes erőforrásokkal való hatékony 

gazdálkodás eszköze. Munkakeresés, a munkába állás folyamata. A 

munkavállalók alapvető jogainak, kötelezettségeinek megismerése 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A család, illetve a háztartás 

fogalmának eltérése 

 

A háztartás költségvetése 

Eltérő jövedelmű, életvitelű 

családok költségvetésének 

elkészítése egy hónapra. 

Bevételek, fix, és választható 

kiadások, megtakarítás, 

hitelfelvétel. 

Magyar nyelv és 

irodalom 

Tájékozódás listaszerű, 

nem folyamatos 

szövegekben 

 

Informatika 
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Álláskeresés: elvárások, 

álláskeresési technikák 

Munkába állás: munkaviszonnyal 

kapcsolatos jogok, 

kötelezettségek 

Bérek, járulékok napjainkban 

Munkaviszony megszűnése, 

megszüntetése 

Álláshirdetések elemzése 

Kezdeményezőkészség és 

önismeret fejlesztése: 

lehetőségek azonosítása a 

munkavállalás során. Önismeret: 

pályaorientációs önismereti 

tesztek: FLAG teszt  

Önéletrajzírás, a motivációs levél 

készítése 

A munkaszerződés tartalmának 

megismerése 

Nettó bérszámítás – 

bérkalkulátor használata 

Álláskeresést támogató 

intézmények feladatainak 

bemutatása (2016 - Járási 

Hivatalok Foglalkoztatási 

Osztálya): meghívott előadó 

segítségével 

Információgyűjtés 

Dokumentumkészítés 

Matematika 

Alapműveletek 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

család, háztartás, költségvetés, hatékony gazdálkodás, önéletrajz, 

motivációs levél, munkaadó, munkavállaló, munkaszerződés, bruttó bér, 

nettó bér, levonások, bérjárulékok, munkanélküliség, munkanélküli ellátás, 

álláskeresési támogatás 

 

 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

Vállalkozás-vállalat 

Óra-

keret 

4 óra 

Előzetes tudás 
Saját környezetben lévő vállalkozások ismerete. A történelemből 

megismert híres magyar vállalkozók. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A vállalkozások általános jellemzőinek megismerése. Önismeret erősítése 

a vállalkozói tulajdonságokkal összefüggésben. 

A nonprofit szervezetek jelentősége 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A vállalkozás, vállalkozó 

fogalma 

A vállalkozások típusai 

A vállalkozások környezete 

Egy-egy ismert helyi vállalkozás 

bemutatása 

Önismereti játékok: 

kommunikációs készség, 

kockázat vállalási hajlandóság, 

Történelem 

A XIX. és XX. század 

magyar gyáralapítói, 

vállalkozói 

 

Földrajz 

A termelés tényezői 
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A nem nyereségérdekelt 

szervezetek megismerése 

Saját vállalkozás előnyök-

hátrányok 

Vállalkozói kompetenciák 

konfliktuskezelés, társas 

hatékonyság. 

Tervezés és forrásmenedzsment: 

hosszú, közép és rövidtávú célok 

kitűzése; prioritások és cselekvési 

tervek meghatározása; 

rugalmasság a váratlan 

változásokhoz való 

alkalmazkodásban 

 

Kezdeményezőkészség 

fejlesztése: felkészülés a 

kudarcra, és a próbálkozás 

folytatása a hosszú távú egyéni 

vagy csoport célok eléréséért 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

vállalkozás, vállalat, társasági formák, egyéni vállalkozás, társas 

vállalkozások, társadalmi vállalkozások, alapítványok, civil szervezetek, 

vevők, szállítók, versenytársak, nyereség, kockázat, önállóság, nyitottság, 

szervező készség, kockázatvállaló készség, kitartás, céltudatosság, 

rugalmasság, szaktudás, társadalmi vállalkozás 

 

 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

Vállalkozás alapítása, működése 

Óra-

keret 

8 óra 

Előzetes tudás 

Saját környezetben lévő vállalkozások ismerete. Saját ötletek 

megvalósítása, költségeinek tervezése. Szükségletek, és azok kielégítése 

javakkal. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Részvétel új üzleti ötlet kidolgozásában, fogyasztói igények felmérése. 

Termelés költségeinek felmérése, költségkalkuláció készítése. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Üzleti ötlet kidolgozása 

Vállalkozás alapításának 

finanszírozási kérdései 

Vállalkozás alapítás szabályai 

napjainkban 

Szükséglet felmérés, piackutatás 

marketing eszközökkel 

Bevételek és költségek tervezése, 

Brain-Storming saját üzleti ötlet 

kidolgozására 

Kérdőív készítése a fogyasztói 

igények felmérésére. A kitöltött 

kérdőívek adatainak kiértékelése 

Konkrét vállalkozói ötlet 

kidolgozása 

Az adott szakaszban szükséges 

(technikai, jogi, üzleti és 

digitális) kompetenciák 

Földrajz 

A termelés tényezői 

 

Informatika 

Dokumentumkészítés 

táblázatkezelés 

 

Matematika 

Alapműveletek 
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A termelési, szolgáltatási 

folyamat 

Adók, járulékok, támogatások 

 

beépítése, partnerségeken, 

hálózati kapcsolatokon, a munka 

kiszervezésén, társadalmi 

mozgósításon (crowdsourcing), 

outsourcing vagy bármilyen más 

együttműködési formán keresztül 

Saját üzleti ötlet 

költségkalkulációjának 

elkészítése 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

társasági szerződés, szükséglet, igény, piackutatás, kérdőív, fogyasztás, 

saját forrás, idegen tőke, termelési tényezők, kalkuláció, bevétel, költség, 

fix költség, változó költség, önköltség, nyereség, veszteség, SZJA, ÁFA, 

társasági adó, szociális hozzájárulási adó, szakképzési hozzájárulás, 

támogatás 

 

 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

Az üzleti terv 

Óra-

keret 

6 óra 

Előzetes tudás Otthoni, vagy iskolai feladat megtervezése, megvalósítása 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Az üzleti terv, mint a vállalkozás vezérfonala, szükségessége a vállalkozás 

életében. Saját üzleti ötlet üzleti tervének összeállítása, bemutatása. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az üzleti terv szükségessége, 

felépítése 

Vezetői összefoglaló 

A vállalkozás bemutatása, 

környezete 

Marketing Terv 

Működési terv 

Vezetőség és szervezeti felépítés 

Pénzügyi terv 

Mellékletek 

Sikeres vállalkozások jellemzői 

Az esetleges kudarc okai, 

kezelése 

Saját üzleti ötlet bemutatása, 

elemzése  

SWOT analízis készítése 

Marketing mix elemei 

Mérleg, eredménykimutatás, 

Cash flow 

Cégprezentáció készítése, 

bemutatása 

Találkozás sikeres helyi 

vállalkozókkal, vállalat látogatási 

program keretében 

A verseny, mint pozitív üzleti erő 

Kudarcfelismerés és feldolgozás. 

Informatika 

Dokumentumkészítés, 

prezentációkészítés 

 

Matematika 

Alapműveletek 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

üzleti terv, SWOT analízis, arculat, marketing, marketing mix, szervezeti 

felépítés, mérleg, eredménykimutatás, cash flow, Business Model Canvas 
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S z a k m a i  i d e g e n  n y e l v  

H e l y i  t a n t e r v  

I n f o r m a t i k a  X I I I .  á g a z a t  

 

Az érettségi utáni szakképzések 13. évfolyama számára 

 

Heti óraszám: 4 óra, éves óraszám 144 óra. 

 

 

 

Óraszámok bontása évfolyamonként, témakörönként 

 

Óraszám Téma (témakör) Nyelvtan 

(a választott 

nyelvnek megfelelő 

nyelvtani tartalom) 

Fejlesztendő terület Kapcsolódási 

pontok 

1-3 A tanuló 

személye 

(személyes 

vonatkozások, 

család) 

 Társalgásban való 

részvétel: köszönés, 

bemutatkozás, 

dialógus 

kezdeményezése. 

A család témakör 

megbeszéléséhez 

elegendő szókincs 

kialakítása. 

Egyszerű szöveg / 

levél írása. 

Etika: önismeret, 

ember az időben, 

társas 

kapcsolatok 

4-6 Ételek, kedvenc 

ételek, sütés-

főzés (Életmód). 

 Társalgásban való 

részvétel fordulatok 

ismétlését vagy 

magyarázatot kérve. 

Udvarias kérés. 

Udvarias kérdés. 

Egyszerű utasítások 

adása, követése. 

Az adott helyzetben 

fontos információk 

megértése 

kismértékben 

szerkesztett 

szövegekben. 

Biológia-

egészségtan: 

egészséges 

életmód 

7-9 Napirend 

(Életmód) 

 Egyszerű, tényszerű 

információ közlése. 

Rövid, begyakorolt 

megnyilatkozás 

ismerős témáról. 

Egyszerűbb 

cselekvéssor leírása 

Biológia-

egészségtan: 

egészséges 

életmód 
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rövid összefüggő 

szövegben. 

10-14 Foglalkozások (A 

munka világa). 

 Az egyszerű, 

mindennapi 

társalgásban elhangzó 

álláspontok 

lényegének 

megértése. 

Az adott helyzetben 

fontos általános 

információk 

megértése világos 

tartalmú és 

szerkezetű, 

hétköznapi nyelven 

írott szövegekben. 

Szakmai tárgyak. 

15-17 Az otthon, a 

lakóhely és 

környéke (a 

lakószoba, a 

lakás, a ház 

bemutatása), 

(témakör: 

Környezetünk). 

 

 Körülírás. 

Lényegre koncentráló 

leírás készítése. 

Hangzó szövegben 

leírás megértése. 

 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek; hon- 

és népismeret: 

lakóhely 

18-22 Önéletrajz, rövid 

interjú (a munka 

világa). 

 Rövid interjúk 

megértése, abban való 

részvétel. 

Történetek követése – 

hallott és olvasott 

szöveg alapján. 

Történet elmesélése – 

egyszerű 

élménybeszámoló. 

Szakmai tárgyak. 

23-25 A városi és a 

vidéki élet 

összehasonlítása 

(Környezetünk). 

 Útbaigazítás követése, 

mindennapi 

problémák felvetése: 

hova menjek. 

Útbaigazítás nyújtása.  

Az adott helyzetben 

fontos általános vagy 

részinformációk 

megértése. 

Egyszerű, tagolt 

írásmű létrehozása: 

bevezetés, kifejtés, 

lezárás. 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek; hon- 

és népismeret: az 

én falum, az én 

városom 

26-28 Öltözködés, divat 

(Ember és 

társadalom). 

 Szövegértési 

stratégiák 
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alkalmazása: 

visszakérdezés. 

Mindennapi 

problémák felvetése: 

melyiket válasszam. 

Tájékoztató szöveg 

(prospektus) 

megértése. 

Kötőszavak az angol 

nyelvben. 

29-31 Időjárás, éghajlat 

(Környezetünk). 

 Időjárás jelentés 

megértése hangzó 

szöveg alapján (rádió- 

illetve, tévéfelvétel). 

A beszélgetésben 

elhangzottak 

összefoglalása, a 

lényeg kiemelése. 

Az adott helyzetben 

fontos általános vagy 

részinformációk 

megértése autentikus, 

hétköznapi nyelven 

írott szövegekben. 

Egyszerű szöveg írása 

röviden, különálló 

elemek lineáris 

összekapcsolásával 

(képeslap). 

Földrajz: az 

időjárás tényezői 

32-34 Nyaralás itthon, 

illetve külföldön 

(Utazás, 

turizmus) 

 Szövegértési 

stratégiák 

alkalmazása: a 

várható vagy 

megjósolt 

információk keresése.  

Érzelmek egyszerű 

kifejezés (tetszés, 

nemtetszés) 

Úti előkészületek. 

Feliratok, menetrend 

megértése. 

Beszámoló írása 

élményekről, 

eseményekről 

(utazás). 

Földrajz: a 

kulturális élet 

földrajzi alapjai, 

nyelvek és 

vallások, egyes 

meghatározó 

jellegű országok 

turisztikai 

jellemzői 

35-37 Emberek külső 

és belső 

jellemzése, baráti 

kör (Ember és 

társadalom) 

 Az egyszerű, 

mindennapi 

társalgásban elhangzó 

álláspontok 

lényegének megértése. 

Etika: társas 

kapcsolatok 
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Érdeklődési körhöz 

kapcsolódó 

beszélgetésben való 

részvétel, 

információcsere, 

véleménycsere. 

Rövid, begyakorolt 

megnyilatkozás 

ismerős témáról. 

Köznyelven írt 

magánlevél 

megértése. 

Személyes 

információt kifejező 

üzenetek írása. 

38-40 Egyén és család 

nálunk és a 

célországokban 

(Személyes 

vonatkozások, 

család) 

 Az ismerős témájú, 

egyszerűen és 

világosan 

megfogalmazott, rövid 

köznyelvi stílusú 

beszéd főbb 

pontjainak megértése. 

Egyszerű, tényszerű 

információ 

megszerzése és 

továbbadása. 

Tényszerű 

információk 

összefoglalása e-

mailben. 

A mondanivaló 

közvetítése egyéb 

vizuális eszközökke 

(emotikonok, 

internetes 

rövidítések). 

Etika: önismeret, 

ember az időben, 

családi élet. 

41-45 Állásinterjú (A 

munka világa) 

 Előre elkészített 

kérdőív alapján 

strukturált interjú 

készítése. 

A hangzó szövegben a 

magyarázatot és a 

következményt jelző 

szavak felismerése. 

A begyakorolt nyelvi 

eszközök megbízható 

használata 

(szófordulatok, 

modoros kifejezések). 

Szakmai tárgyak. 
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Újságcikkek (pl. 

álláshirdetés) 

megértése. 

Életrajz írása. 

46-48 Étkezési 

szokások a 

családban. 

(Életmód) 

 

 Az elemi szókincs 

viszonylag magabiztos 

és általában helyes 

alkalmazása, 

elmélyítése. 

Tájékoztató szöveg 

(prospektus) 

megértése. 

Egyszerűbb 

cselekvéssor leírása 

összefüggő 

szövegben. 

Biológia-

egészségtan: 

testrészek, 

egészséges 

életmód. 

49-51 Személyes 

tervek 

(Személyes 

vonatkozások, 

család). 

 A hangzó szövegben 

az okot vagy ellentétet 

előrejelző szavak 

felismerése. 

Érzelmek egyszerű 

kifejezése és reagálás 

mások érzelmeire 

(meglepetés, 

boldogság, 

szomorúság). 

Tervek és 

cselekedetek rövid és 

egyszerű magyarázata. 

Célnyelvű 

dalszövegek. 

Célnyelvű dalok. 

Kreatív, önkifejező 

műfajokkal való 

kísérletezés (vers, 

rapszöveg, rigmus, 

dalszöveg) 

Etika: önismeret, 

ember az időben - 

gyermekkor, 

ifjúság, felnőttkor 

öregkor. 

52-54 A lakóhely 

nevezetességei, 

szolgáltatások, 

szórakozási 

lehetőségek 

(Környezetünk). 

 Telefonbeszélgetésekb

en elhangzó alapvető 

információk 

megértése. 

Leírás (lakóhely 

részletes leírása, 

látnivalók) megértése 

hangzó szöveg 

alapján. 

Tájékoztató szövegek 

(útleírások, 

prospektusok, 

hirdetések) megértése. 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek; hon- és 

népismeret: 

lakóhely és 

környék 

hagyományai, az 

én falum, az én 

városom. 

Biológia-

egészségtan: 
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Lényegre koncentráló 

leírás készítése. 

élőhely, 

életközösség. 

Földrajz: 

településtípusok 

55-59 A 

foglalkozásokho

z szükséges 

kompetenciák, 

rutinok, 

kötelességek (A 

munka világa). 

 Az egyszerű, 

mindennapi 

társalgásban elhangzó 

álláspontok 

lényegének megértése. 

Érzelmek egyszerű 

kifejezése és reagálás 

mások érzelmeire 

(érdeklődés, 

közömbösség). 

Vélemény kifejezése. 

Érzések, kérések és 

vágyak kifejezésének 

megértése a 

köznyelven írt 

szövegekben.  

Érzések, gondolatok 

és reakciók rövid 

leírása; rövid 

vélemény írása 

indoklással. 

 

Szakmai tárgyak. 

60-62 Gyakori 

betegségek, 

sérülések, baleset 

(Életmód). 

 Szövegértési 

stratégiák alkalmazása 

(ismeretlen szavak 

kikövetkeztetése a 

szövegösszefüggésből

). 

Felkészülésen alapuló 

interjú (az orvosnál). 

Írásos minták 

követése és aktuális 

tartalmakkal való 

megtöltése (e-mail és 

baráti levél). 

Egyszerű 

cselekvéssort 

tartalmazó 

instrukciók. 

Biológia-

egészségtan: 

testrészek, 

egészséges 

életmód, a 

betegségek 

ismérvei, 

betegségmegelőzé

s. 

Testnevelés és 

sport: a 

rendszeres 

testedzés hatása a 

szervezetre. 

63-65 A közlekedés 

eszközei, 

lehetőségei, a 

tömegközlekedés

, a kerékpáros 

közlekedés 

 Részletes, összetett 

útbaigazítás követése. 

Úti előkészületek és 

utazás során felmerülő 

feladatok megoldása 

(pl közlekedési 
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(Utazás, 

turizmus). 

információk 

beszerzése). 

Előadás segédanyagok 

alapján. 

Beszámoló írása 

élményekről, 

eseményekről 

(utazás). 

66-70 A technikai 

eszközök szerepe 

a mindennapi 

életben 

(Tudomány és 

technika). 

 Közlemények. 

Hírek a televízióban 

és a rádióban. 

film cselekményének 

vázlatos 

összefoglalása. 

Az autentikus 

szövegek jellegéből 

fakadó ismeretlen 

fordulatok kezelése a 

szövegben. 

Véleményt kifejező 

üzenet, komment írása 

(blog). 

 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek; fizika: 

tudománytörténeti 

jelentőségű 

felfedezések, 

találmányok. 

Informatika: 

számítógépen 

keresztül való 

kapcsolattartás, 

információ 

keresése, az 

informatikai 

eszközöket 

alkalmazó média 

megismerése. 

71-73 Konfliktusok és 

kezelésük 

(Ember és 

társadalom). 

 

 Összefoglalás, 

visszakérdezés. 

Történetek követése, 

véleménynyilvánítás 

és érdeklődés további 

részletekről. 

Internetes fórumok 

hozzászólásai. 

Rövid olvasott vagy 

hallott szöveg 

átfogalmazása, 

összefoglalása, 

jegyzet készítése. 

Etika: társas 

kapcsolatok, 

előítélet, 

tolerancia, 

bizalom, 

együttérzés 

74-78 Az 

infokommunikác

ió szerepe a 

mindennapokban 

(Szabadidő, 

művelődés, 

szórakozás). 

Az internet 

szerepe 

(Tudomány és 

technika). 

 Egyszerű műszaki 

információk 

megértése. 

Részvétel a szóbeliség 

jegyeit viselő digitális 

kommunikációban: 

fórum, chat, Skype. 

Hagyományos és 

elektronikus levelek 

megértése. 

Informatika: e-

könyvek, 

médiatudatosság, 

számítógépen 

keresztül való 

kapcsolattartás, 

információ 

keresése, az 

informatikai 

eszközöket 

alkalmazó média 
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Hagyományos és 

elektronikus levelek 

írása. 

megismerése, az 

elterjedt 

infokommunikáci

ós eszközök 

előnyeinek és 

kockázatainak 

megismerése, a 

netikett alapjainak 

megismerése,  

élőszóval kísért 

bemutatók és 

felhasználható 

eszközeik 

79-81 Szabadidős 

elfoglaltságok, 

hobbik 

(Szabadidő, 

művelődés, 

szórakozás). 

 Instrukciók megértése. 

Instrukciók adása. 

Az információk 

ellenőrzése, 

megerősítése. 

Riportok megértése. 

Riportkészítés. 

 

Testnevelés és 

sport: táncok, 

sportágak 

jellemzői 

82-84 Saját iskola 

bemutatása: 

tantárgyak, 

szakmai tárgyak, 

órarend, 

nyelvtanulás, a 

nyelvtudás 

szerepe (Az 

iskola). 

 Az egyszerű, 

mindennapi 

társalgásban elhangzó 

álláspontok 

lényegének megértése. 

Ismerős témáról 

beszélgetés 

kezdeményezése, 

fenntartása. 

A mondat megértett 

részei és a 

szövegösszefüggés 

alapján az ismeretlen 

szavak jelentésének 

kikövetkeztetése. 

Hagyományos és 

elektronikus 

nyomtatvány, kérdőív 

kitöltése. 

A formális levél. 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek; 

társadalmi, 

állampolgári 

ismeretek: a tudás 

fogalmának 

átalakulása 

Informatika: 

digitális 

tudásbázisok. 

85-87 Időjárás, 

éghajlat; 

Növények és 

állatok a 

környezetünkben 

(Környezetünk). 

 Az ismerős témákról 

szóló rádiós és 

televíziós hírműsorok, 

egyszerű nyelvezetű 

hangfelvételek 

lényegének megértése. 

Választási lehetőségek 

összevetése. 

Földrajz: az 

időjárás tényezői. 

Biológia-

egészségtan: 

élőhely, 

életközösség, 

védett természeti 

érték, változatos 

élővilág 
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Az adott feladat 

megoldásához 

szükséges információk 

kiszűrése hosszabb 

szövegekből is. 

Lényegre koncentráló 

leírás készítése, 

88-90 Étkezés iskolai 

menzán, 

éttermekben, 

gyorséttermekben 

(Életmód). 

 Szolgáltatásokkal 

kapcsolatos helyzetek 

kezelése (étterem). 

Az idegen nyelvi 

normának megfelelő, 

az anyanyelvi hatások 

kiküszöbölésére 

törekvő 

nyelvhasználat 

ismerős 

kontextusokban. 

Menü. 

Ételrendelés. 

Érvelés írása. 

Biológia-

egészségtan: 

egészséges 

életmód, 

biotermékek. 

 

91-93 Függőségek 

(dohányzás, 

alkohol, internet, 

drog) (Életmód). 

 Beszámolók 

megértése hangzó 

szöveg alapján. 

Társalgásban való 

részvétel: reakciók 

kifejezése. 

Tanácsadás. 

Ismeretterjesztő 

szövegek olvasása. 

Irányított fogalmazási 

feladat: tanács kérése. 

Részletes utasítások 

adása, követése és 

kérése. 

Biológia-

egészségtan: 

egészséges 

életmód. 

 

94-98 Népszerű 

tudományok, 

ismeretterjesztés 

(Tudomány és 

technika). 

 Reklámok megértése 

hangzó szöveg 

alapján. 

A szövegszervezés 

eszközeinek tudatos 

használata. 

Tájékoztató szövegek, 

írott reklámok 

megértése. 

Íráskészség: 

képaláírások, poszter 

szövegek. 

Informatika: 

számítógépen 

keresztül való 

információ 

keresése. 

99-103 A technikai 

eszközök 

szerepe a 

 Az ismerős témákról 

szóló rádiós és 

televíziós hírműsorok, 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 
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mindennapi 

életben 

(Tudomány és 

technika). 

egyszerű nyelvezetű 

hangfelvételek 

lényegének megértése. 

Egyszerű műszaki 

információ megértése. 

Érthető, egyre 

kevesebb félreértésre 

okot adó kiejtés, 

intonáció fejlesztése. 

Használati utasítások. 

Irányított fogalmazási 

feladat: panaszlevél. 

ismeretek; fizika: 

tudománytörténeti 

jelentőségű 

felfedezések, 

találmányok 

104-106 Sportolás, 

kedvenc sport, 

iskolai sport 

(Szabadidő, 

művelődés, 

szórakozás). 

 Az ismerős témákról 

szóló rádiós és 

televíziós hírműsorok, 

egyszerű nyelvezetű 

hangfelvételek 

lényegének megértése 

(sportközvetítés, 

sporthírek). 

Sportágak leírása, 

játékszabályok. 

E-mail és baráti levél 

írása. 

Testnevelés és 

sport: táncok, 

népi játékok, 

sportágak 

jellemzői. 

107-109 A művészetek 

szerepe a 

mindennapokban 

(Szabadidő, 

művelődés, 

szórakozás). 

 Hangzó szöveg értése: 

dalok, videók. 

Könyv vagy film 

cselekményének 

vázlatos 

összefoglalása. 

Egyszerű irodalmi 

szövegek olvasása. 

Kész szövegekből 

hasznos fordulatok 

kiemelése és 

alkalmazása. 

Versek, mondókák, 

nyelvtörők. 

Műsorfüzet. 

Magyar nyelv és 

irodalom: rövid 

epikai, lírai, 

drámai művek 

olvasása. 

Informatika: e-

könyvek. 

Ének-zene: 

népzene, 

klasszikus zene, 

pop zene. 

Vizuális kultúra: 

művészi 

alkotások leírása, 

értelmezése. 

110-112 Társadalmi 

szokások nálunk 

és a 

célországokban 

(Ember és 

társadalom). 

 Udvarias kérések, 

kérdések kifejezése. 

Az udvariassági 

szokások ismerete és 

alkalmazása. 

Párbeszédek - EASL 

dialógusok megértése. 

A tanulmányokhoz, 

érdeklődési körhöz 

kapcsolódó 

beszélgetésben való 

Etika: társas 

kapcsolatok, 

előítélet, 

tolerancia. 
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részvétel, 

információcsere, 

álláspont kifejtése, 

rákérdezés mások 

nézeteire 

A megértés 

ellenőrzése, a 

félreérthető 

megfogalmazás 

javítása, körülírás, 

szinonimák 

használata. 

Képleírások. 

Egyszerű információt 

közlő/kérő 

feljegyzések/üzenetek 

írása. 

113-115 Utazási 

előkészületek, 

egy utazás 

megtervezése, 

megszervezése 

(Utazás, 

turizmus). 

 Üzenetek, 

útbaigazítások 

követése. 

Úti előkészületek és 

utazás során felmerülő 

feladatok megoldása 

(pl. közlekedési 

információk 

beszerzése, 

szállásfoglalás, 

programegyeztetés, 

reakciók kifejezése). 

Utazások során 

felmerülő feladatok, 

például közlekedés, 

szállás intézése vagy 

ügyintézés a 

hatóságokkal külföldi 

látogatás során 

Elbeszélő szöveg 

írása.  

Leírás. 

A mondanivaló 

közvetítése egyéb 

vizuális eszközökkel 

(térkép, kép, ábra). 

Földrajz: egyes 

meghatározó 

jellegű országok 

turisztikai 

jellemzői 

116-118 Az egészséges 

életmód (a 

helyes és a 

helytelen 

táplálkozás, a 

testmozgás 

szerepe az 

 Szövegértési 

stratégiák 

alkalmazása: az 

ismeretlen szavak 

kikövetkeztetése a 

szövegösszefüggésből. 

Biológia-

egészségtan: 

testrészek, 

egészséges 

életmód, a 

betegségek 

ismérvei, 
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egészség 

megőrzésében, 

testápolás) 

(Életmód). 

Szolgáltatásokkal 

kapcsolatos helyzetek 

kezelése kevésbé 

begyakorolt 

helyzetekben (a 

boltban, az 

étteremben). 

Olvasás: tájékoztató 

szövegek, utasítások. 

Irányított fogalmazási 

feladat kötött 

tartalmainak 

megjelenítése a 

fogalmazásban: az 

egészséges életmód. 

betegségmegelőzé

s, elsősegély. 

Testnevelés és 

sport: a 

rendszeres 

testedzés hatása a 

szervezetre, 

relaxáció. 

119-123 Pályaválasztás, 

továbbtanulás 

vagy munkába 

állás (A munka 

világa). 

 Hangzó szöveg értése: 

beszámolók, interjúk. 

Önéletrajz írása, 

állásinterjú. 

Hirdetések olvasása, 

megértése. 

Személyes adatokat 

tartalmazó 

bemutatkozó levelek, 

e-mailek vagy internes 

profilok. 

A köznyelven írt 

szövegekben az 

érzések, kérések és 

vágyak kifejezésének 

megértése. 

 

124-126 A pénz szerepe a 

mindennapokban 

(Gazdaság és 

pénzügyek). 

 Az ismerős témákról 

szóló rádiós és 

televíziós hírműsorok, 

egyszerű nyelvezetű 

hangfelvételek 

lényegének megértése. 

Mindennapi 

problémák felvetése, 

megvitatása, 

választási lehetőségek 

összevetése (mit 

csináljak?). 

Részvétel előre 

elkészített, ismerős 

témájú csoportos 

előadásban. 

Utasítások, hírek 

olvasása. 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek; 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: a 

jövedelem 

szerepe a 

családban, kiadás, 

bevétel, 

megtakarítás 

Fen
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Lényegre koncentráló 

leírás készítése. 

127-130 Környezetvédele

m a szűkebb 

környezetünkben: 

Mit tehetünk 

környezetünkért 

és a természet 

megóvásáért, 

fenntarthatóságáé

rt, globális 

kihívások. 

(Környezetünk). 

 Figyelemfelkeltő 

rövid sms-ek, blogok, 

e-mailek, 

képaláírások. 

Autentikus nyelvű 

hírek hallgatása. 

Érvelés írása. 

A hivatalos levél. 

Biológia-

egészségtan: 

élőhely, 

életközösség, 

védett természeti 

érték, változatos 

élővilág. 

Földrajz: 

településtípusok; 

globális 

problémák, 

fenntarthatóság, 

környezettudatoss

ág, életminőségek 

különbségei, pl. 

az éhezés és a 

szegénység okai; 

a Föld mozgása, 

az időjárás 

tényezői, a Föld 

szépsége, 

egyedisége 

 

 

13. évfolyam 

Heti tanóra 10 %-ának tartalma (14 óra) 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Pályaválasztás (A munka világa) 

Órakeret 

10 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

 Állásinterjúk eljátszása, videofelvétel készítése, 

kielemzése 

Kommunikáció 

Kulcsfogalmak/ fogalmak Jelentkezés, munkaidő, teljes állás 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Hivatalos levélírás 

Órakeret 

4 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

 Írásbeli szakmai kommunikáció Informatika 

Kulcsfogalmak/ fogalmak hivatalos levél formák 
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S z a k m a i  i d e g e n  n y e l v  

H e l y i  t a n t e r v  

I n f o r m a t i k a  X I I I .  á g a z a t  

 

Ágazati képzés 13. évfolyama és az érettségi utáni szakképzések 14. évfolyama számára 

Heti óraszám: 4 óra, éves óraszám 124 óra. 

 

 

 

A tantárgy tanításának célja: 

Az idegennyelv-tanítás célja, hogy a meglévő nyelvtudásra építve a szakmai nyelvi tudást 

fejlesszük tovább, annak érdekében, hogy a tanuló jusson el a szakmai írásbeli és szóbeli idegen 

nyelvi kommunikáció alapszintjére. 

 

Óraszámok bontása évfolyamonként, témakörönként 

 

Óraszám Téma (témakör) módszer Fejlesztendő terület 

44 óra 1. IT alapok-

hardverismeret 

  

14  Számítógépek 

felépítése, működése 

 Input/output 

eszközök 

 Mágneses és optikai 

háttértárak 

szakmai szövegek 

értelmezése vezetett 

feldolgozással, 

szószedet készítése 

olvasott szövegértés 

fejlesztése, szókincs 

fejlesztése 

10 szakmai szövegekből 

rövid ismertető 

készítése, kezelési 

útmutató készítése 

íráskészség fejlesztése 

10 a témához kapcsolódó 

szakmai szövegek 

hallgatása, majd a 

szövegek 

megbeszélése 

interaktív módon 

hallott szövegértés és szóbeli 

kommunikáció fejlesztése 

10 a szakmai szövegekből 

készített prezentációk 

bemutatása 

szóbeli kommunikáció 

fejlesztése, a megtanult 

szavak, kifejezések 

használata 

44 óra 2. IT alapok-

szoftverismeret 

  

14  Operációs 

rendszerek 

 Grafikus interface 

 Projektmunka (Egy 

kiválasztott szoftver 

bemutatása) 

 Irodai szoftverek 

(Szövegszerkesztő, 

szakmai szövegek 

értelmezése vezetett 

feldolgozással, 

szószedet készítése 

olvasott szövegértés 

fejlesztése, szókincs 

fejlesztése 

14 szakmai szövegekből 

rövid ismertető 

készítése 

íráskészség fejlesztése 

8 a témához kapcsolódó 

szakmai szövegek 

hallott szövegértés és szóbeli 

kommunikáció fejlesztése 
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táblázatkezelő, 

adatbáziskezelő) 

 Egyéb szoftverek 

(képszerkesztő, 

kiadványszerkesztő, 

weblapszerkesztő, 

hang- és 

képszerkesztők) 

hallgatása, ahhoz 

kapcsolódó feladatok 

megoldása 

8 szituációs gyakorlatok, 

interakció 

szóbeli kommunikáció 

gyakorlása az adott témához 

kapcsolódóan 

12 óra 3. Programozás   

5  Program készítése 

 Programozási 

nyelvek 

 Weblap szerkesztése 

szakmai szövegek 

értelmezése 

jegyzeteléssel, 

szószedet készítése 

olvasott szövegértés 

fejlesztése, szókincs 

fejlesztése 

2 leírás készítése 

programozási nyelv 

használatához 

íráskészség fejlesztése 

3 a témához kapcsolódó 

videó megtekintése, 

ahhoz kapcsolódó 

feladatok megoldása 

hallott szövegértés és szóbeli 

kommunikáció fejlesztése 

2 kvíz feladatok, 

csoportos verseny, 

játék 

szóbeli kommunikáció 

gyakorlása az adott témához 

kapcsolódóan 

16 óra 4. Hálózatok, Internet   

6  Elektronikus 

kommunikáció 

 Hálózati biztonság 

 Hálózatok típusai 

 Technológiák, 

eszközök 

szakmai szövegek 

értelmezése önálló 

feldolgozással, 

szószedet készítése 

olvasott szövegértés 

fejlesztése, szókincs 

fejlesztése 

4 a szakmai szövegekből 

készített prezentációk 

bemutatása 

íráskészség fejlesztése 

3 a témához kapcsolódó 

videó megtekintése, s 

az ahhoz kapcsolódó 

feladatok megoldása, 

majd a szövegek 

feldolgozása interaktív 

módon. 

hallott szövegértés és szóbeli 

kommunikáció fejlesztése 

3 szituációs gyakorlatok, 

telefonbeszélgetés 

szimulálása 

szóbeli kommunikáció 

gyakorlása az adott témához 

kapcsolódóan 

8 óra 5. IT szakorientáció   

3  Informatikai 

munkakörök 

 Önéletrajz 

 Állásinterjú 

 Projektmunka 

(üzemlátogatás) 

szakmai szövegek 

értelmezése önálló 

feldolgozással, 

szószedet készítése 

olvasott szövegértés 

fejlesztése, szókincs 

fejlesztése 

3 szakmai önéletrajz 

formai és tartalmi 

követelményeinek 

megismerése, saját 

íráskészség fejlesztése  
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szakmai önéletrajz és 

motivációs levél 

elkészítése 

2 szituációs gyakorlatok improvizációs készség 

fejlesztése 

 

 

 

 

 

 

 

S z a k m a i  i d e g e n  n y e l v  

A N G O L  

H e l y i  t a n t e r v  

I n f o r m a t i k a  X I I I .  á g a z a t  

 

Az érettségi utáni szakképzések 13. évfolyama számára 

 

Heti óraszám: 4 óra, éves óraszám 144 óra. 

 

 

 

 

Óraszámok bontása évfolyamonként, témakörönként 

 

Óraszám Téma (témakör) Nyelvtan Fejlesztendő terület Kapcsolódási 

pontok 

1-3 A tanuló 

személye 

(személyes 

vonatkozások, 

család) 

A ’be’ létige 

alakjai. 

Possessive 

adjectives.  

Társalgásban való 

részvétel: köszönés, 

bemutatkozás, 

dialógus 

kezdeményezése. 

A család témakör 

megbeszéléséhez 

elegendő szókincs 

kialakítása. 

Egyszerű szöveg / 

levél írása. 

Etika: önismeret, 

ember az időben, 

társas 

kapcsolatok 

4-6 Ételek, kedvenc 

ételek, sütés-

főzés (Életmód). 

Kérdés feltevése, 

tagadás, rövid 

válaszok. 

Birtokos ’s. 

Megszámolható / 

megszámolhatatlan. 

Társalgásban való 

részvétel fordulatok 

ismétlését vagy 

magyarázatot kérve. 

Udvarias kérés. 

Udvarias kérdés. 

Egyszerű utasítások 

adása, követése. 

Biológia-

egészségtan: 

egészséges 

életmód 
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„Do you like…? / 

Would you 

like…?” 

Az adott helyzetben 

fontos információk 

megértése 

kismértékben 

szerkesztett 

szövegekben. 

7-9 Napirend 

(Életmód) 

Az egyszerű jelen 

idő (Present Simple 

Time) 

Egyszerű, tényszerű 

információ közlése. 

Rövid, begyakorolt 

megnyilatkozás 

ismerős témáról. 

Egyszerűbb 

cselekvéssor leírása 

rövid összefüggő 

szövegben. 

Biológia-

egészségtan: 

egészséges 

életmód 

10-14 Foglalkozások (A 

munka világa). 

Az egyszerű jelen 

idő (Present Simple 

Tense). 

Az egyszerű, 

mindennapi 

társalgásban elhangzó 

álláspontok 

lényegének 

megértése. 

Az adott helyzetben 

fontos általános 

információk 

megértése világos 

tartalmú és 

szerkezetű, 

hétköznapi nyelven 

írott szövegekben. 

Szakmai tárgyak. 

15-17 Az otthon, a 

lakóhely és 

környéke (a 

lakószoba, a 

lakás, a ház 

bemutatása), 

(témakör: 

Környezetünk). 

 

Van, vannak (There 

is, There are). 

Prepositions of 

place. 

Some / any. 

This / that / these / 

those. 

Körülírás. 

Lényegre koncentráló 

leírás készítése. 

Hangzó szövegben 

leírás megértése. 

 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek; hon- 

és népismeret: 

lakóhely 

18-22 Önéletrajz, rövid 

interjú (a munka 

világa). 

Egyszerű múlt idő 

(Simple Past 

Tense). 

Rendhagyó igék 

(irregular verbs). 

Can / can’t. 

Rövid interjúk 

megértése, abban való 

részvétel. 

Történetek követése – 

hallott és olvasott 

szöveg alapján. 

Történet elmesélése – 

egyszerű 

élménybeszámoló. 

Szakmai tárgyak. 

23-25 A városi és a 

vidéki élet 

Fokozás (közép- és 

felsőfok). 

Útbaigazítás követése, 

mindennapi 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 
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összehasonlítása 

(Környezetünk). 

Have got versus 

have. 

 

problémák felvetése: 

hova menjek. 

Útbaigazítás nyújtása.  

Az adott helyzetben 

fontos általános vagy 

részinformációk 

megértése. 

Egyszerű, tagolt 

írásmű létrehozása: 

bevezetés, kifejtés, 

lezárás. 

ismeretek; hon- 

és népismeret: az 

én falum, az én 

városom 

26-28 Öltözködés, divat 

(Ember és 

társadalom). 

Folyamatos jelen 

idő (Present 

Continuous). 

Whose. 

Szövegértési 

stratégiák 

alkalmazása: 

visszakérdezés. 

Mindennapi 

problémák felvetése: 

melyiket válasszam. 

Tájékoztató szöveg 

(prospektus) 

megértése. 

Kötőszavak az angol 

nyelvben. 

 

29-31 Időjárás, éghajlat 

(Környezetünk). 

„going to”  

Infinitive of 

purpose. 

Időjárás jelentés 

megértése hangzó 

szöveg alapján (rádió- 

illetve, tévéfelvétel). 

A beszélgetésben 

elhangzottak 

összefoglalása, a 

lényeg kiemelése. 

Az adott helyzetben 

fontos általános vagy 

részinformációk 

megértése autentikus, 

hétköznapi nyelven 

írott szövegekben. 

Egyszerű szöveg írása 

röviden, különálló 

elemek lineáris 

összekapcsolásával 

(képeslap). 

Földrajz: az 

időjárás tényezői 

32-34 Nyaralás itthon, 

illetve külföldön 

(Utazás, 

turizmus) 

Befejezett jelen idő 

(Present Perfect 

Tense) 

Never / ever / yet / 

just 

A befejezett jelen 

idő és az egyszerű 

Szövegértési 

stratégiák 

alkalmazása: a 

várható vagy 

megjósolt 

információk keresése.  

Földrajz: a 

kulturális élet 

földrajzi alapjai, 

nyelvek és 

vallások, egyes 

meghatározó 

jellegű országok 

Fen
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múlt idő 

kapcsolata. 

Érzelmek egyszerű 

kifejezés (tetszés, 

nemtetszés) 

Úti előkészületek. 

Feliratok, menetrend 

megértése. 

Beszámoló írása 

élményekről, 

eseményekről 

(utazás). 

turisztikai 

jellemzői 

35-37 Emberek külső 

és belső 

jellemzése, baráti 

kör (Ember és 

társadalom) 

Tenses: Present, 

Past and Future. 

Az egyszerű, 

mindennapi 

társalgásban elhangzó 

álláspontok 

lényegének megértése. 

Érdeklődési körhöz 

kapcsolódó 

beszélgetésben való 

részvétel, 

információcsere, 

véleménycsere. 

Rövid, begyakorolt 

megnyilatkozás 

ismerős témáról. 

Köznyelven írt 

magánlevél 

megértése. 

Személyes 

információt kifejező 

üzenetek írása. 

Etika: társas 

kapcsolatok 

38-40 Egyén és család 

nálunk és a 

célországokban 

(Személyes 

vonatkozások, 

család) 

Egyszerű jelen idő 

(Present Simple 

Tense) és 

folyamatos jelen 

idő (Present 

Continuous Tense). 

Have / have got 

Az ismerős témájú, 

egyszerűen és 

világosan 

megfogalmazott, rövid 

köznyelvi stílusú 

beszéd főbb 

pontjainak megértése. 

Egyszerű, tényszerű 

információ 

megszerzése és 

továbbadása. 

Tényszerű 

információk 

összefoglalása e-

mailben. 

A mondanivaló 

közvetítése egyéb 

vizuális eszközökke 

(emotikonok, 

Etika: önismeret, 

ember az időben, 

családi élet. 
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internetes 

rövidítések). 

41-45 Állásinterjú (A 

munka világa) 

Egyszerű múlt idő 

(Past Simple 

Tense) és 

folyamatos múlt 

idő (Past 

Continuous Tense). 

Előre elkészített 

kérdőív alapján 

strukturált interjú 

készítése. 

A hangzó szövegben a 

magyarázatot és a 

következményt jelző 

szavak felismerése. 

A begyakorolt nyelvi 

eszközök megbízható 

használata 

(szófordulatok, 

modoros kifejezések). 

Újságcikkek (pl. 

álláshirdetés) 

megértése. 

Életrajz írása. 

Szakmai tárgyak. 

46-48 Étkezési 

szokások a 

családban. 

(Életmód) 

 

Much / many 

Some / any 

A few / a little / 

few / little 

Some-, any- 

Névelők (articles) 

Az elemi szókincs 

viszonylag magabiztos 

és általában helyes 

alkalmazása, 

elmélyítése. 

Tájékoztató szöveg 

(prospektus) 

megértése. 

Egyszerűbb 

cselekvéssor leírása 

összefüggő 

szövegben. 

Biológia-

egészségtan: 

testrészek, 

egészséges 

életmód. 

49-51 Személyes 

tervek 

(Személyes 

vonatkozások, 

család). 

Vonzatok – verb 

patterns. 

Jövő idő kifejezése 

a „going to” 

szerkezet, a 

folyamatos jelen 

idő (Present 

Continuous Tense) 

és a „will” 

segítségével. 

A hangzó szövegben 

az okot vagy ellentétet 

előrejelző szavak 

felismerése. 

Érzelmek egyszerű 

kifejezése és reagálás 

mások érzelmeire 

(meglepetés, 

boldogság, 

szomorúság). 

Tervek és 

cselekedetek rövid és 

egyszerű magyarázata. 

Célnyelvű 

dalszövegek. 

Célnyelvű dalok. 

Kreatív, önkifejező 

műfajokkal való 

kísérletezés (vers, 

Etika: önismeret, 

ember az időben - 

gyermekkor, 

ifjúság, felnőttkor 

öregkor. 
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rapszöveg, rigmus, 

dalszöveg) 

52-54 A lakóhely 

nevezetességei, 

szolgáltatások, 

szórakozási 

lehetőségek 

(Környezetünk). 

A „What… like?” 

szerkezet. 

Fokozás 

(comparaitve and 

superlative 

adjectives). 

Összehasonlítás 

(„as…as” 

szerkezet, „then”) 

Telefonbeszélgetésekb

en elhangzó alapvető 

információk 

megértése. 

Leírás (lakóhely 

részletes leírása, 

látnivalók) megértése 

hangzó szöveg 

alapján. 

Tájékoztató szövegek 

(útleírások, 

prospektusok, 

hirdetések) megértése. 

Lényegre koncentráló 

leírás készítése. 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek; hon- és 

népismeret: 

lakóhely és 

környék 

hagyományai, az 

én falum, az én 

városom. 

Biológia-

egészségtan: 

élőhely, 

életközösség. 

Földrajz: 

településtípusok 

55-59 A 

foglalkozásokho

z szükséges 

kompetenciák, 

rutinok, 

kötelességek (A 

munka világa). 

A befejezett múlt 

(Present Perfect 

Tense) és az 

egyszerű múlt idő 

(Past Simple 

Tense) kapcsolata. 

For / since. 

Az egyszerű, 

mindennapi 

társalgásban elhangzó 

álláspontok 

lényegének megértése. 

Érzelmek egyszerű 

kifejezése és reagálás 

mások érzelmeire 

(érdeklődés, 

közömbösség). 

Vélemény kifejezése. 

Érzések, kérések és 

vágyak kifejezésének 

megértése a 

köznyelven írt 

szövegekben.  

Érzések, gondolatok 

és reakciók rövid 

leírása; rövid 

vélemény írása 

indoklással. 

 

Szakmai tárgyak. 

60-62 Gyakori 

betegségek, 

sérülések, baleset 

(Életmód). 

Have to / don’t 

have to. 

Should / should 

not. 

Must / must not. 

Szövegértési 

stratégiák alkalmazása 

(ismeretlen szavak 

kikövetkeztetése a 

szövegösszefüggésből

). 

Felkészülésen alapuló 

interjú (az orvosnál). 

Írásos minták 

követése és aktuális 

Biológia-

egészségtan: 

testrészek, 

egészséges 

életmód, a 

betegségek 

ismérvei, 

betegségmegelőzé

s. 
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tartalmakkal való 

megtöltése (e-mail és 

baráti levél). 

Egyszerű 

cselekvéssort 

tartalmazó 

instrukciók. 

Testnevelés és 

sport: a 

rendszeres 

testedzés hatása a 

szervezetre. 

63-65 A közlekedés 

eszközei, 

lehetőségei, a 

tömegközlekedés

, a kerékpáros 

közlekedés 

(Utazás, 

turizmus). 

Time clauses. 

1-es típusú 

feltételes mondatok 

(First conditional). 

Részletes, összetett 

útbaigazítás követése. 

Úti előkészületek és 

utazás során felmerülő 

feladatok megoldása 

(pl közlekedési 

információk 

beszerzése). 

Előadás segédanyagok 

alapján. 

Beszámoló írása 

élményekről, 

eseményekről 

(utazás). 

 

66-70 A technikai 

eszközök szerepe 

a mindennapi 

életben 

(Tudomány és 

technika). 

A passzív szerkezet 

(Passive). 

Közlemények. 

Hírek a televízióban 

és a rádióban. 

film cselekményének 

vázlatos 

összefoglalása. 

Az autentikus 

szövegek jellegéből 

fakadó ismeretlen 

fordulatok kezelése a 

szövegben. 

Véleményt kifejező 

üzenet, komment írása 

(blog). 

 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek; fizika: 

tudománytörténeti 

jelentőségű 

felfedezések, 

találmányok. 

Informatika: 

számítógépen 

keresztül való 

kapcsolattartás, 

információ 

keresése, az 

informatikai 

eszközöket 

alkalmazó média 

megismerése. 

71-73 Konfliktusok és 

kezelésük 

(Ember és 

társadalom). 

 

2-es típusú 

feltételes mondatok 

(Second 

Conditional) 

Might. 

Összefoglalás, 

visszakérdezés. 

Történetek követése, 

véleménynyilvánítás 

és érdeklődés további 

részletekről. 

Internetes fórumok 

hozzászólásai. 

Rövid olvasott vagy 

hallott szöveg 

átfogalmazása, 

Etika: társas 

kapcsolatok, 

előítélet, 

tolerancia, 

bizalom, 

együttérzés Fen
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összefoglalása, 

jegyzet készítése. 

74-78 Az 

infokommunikác

ió szerepe a 

mindennapokban 

(Szabadidő, 

művelődés, 

szórakozás). 

Az internet 

szerepe 

(Tudomány és 

technika). 

Auxiliaries („do, 

be, have”). 

Rövid válaszok. 

Egyszerű műszaki 

információk 

megértése. 

Részvétel a szóbeliség 

jegyeit viselő digitális 

kommunikációban: 

fórum, chat, Skype. 

Hagyományos és 

elektronikus levelek 

megértése. 

Hagyományos és 

elektronikus levelek 

írása. 

Informatika: e-

könyvek, 

médiatudatosság, 

számítógépen 

keresztül való 

kapcsolattartás, 

információ 

keresése, az 

informatikai 

eszközöket 

alkalmazó média 

megismerése, az 

elterjedt 

infokommunikáci

ós eszközök 

előnyeinek és 

kockázatainak 

megismerése, a 

netikett alapjainak 

megismerése,  

élőszóval kísért 

bemutatók és 

felhasználható 

eszközeik 

79-81 Szabadidős 

elfoglaltságok, 

hobbik 

(Szabadidő, 

művelődés, 

szórakozás). 

Egyszerű jelen idő 

(Present Simple 

Tense). 

Cselekvést és 

állapotot kifejező 

igék (action and 

state verbs). 

Passzív 

szerkezetek az 

egyszerű jelen 

időben. 

Instrukciók megértése. 

Instrukciók adása. 

Az információk 

ellenőrzése, 

megerősítése. 

Riportok megértése. 

Riportkészítés. 

 

Testnevelés és 

sport: táncok, 

sportágak 

jellemzői 

82-84 Saját iskola 

bemutatása: 

tantárgyak, 

szakmai tárgyak, 

órarend, 

nyelvtanulás, a 

nyelvtudás 

szerepe (Az 

iskola). 

Modálisok („can, 

have to, allowed 

to, must, must not, 

should”) 

Az egyszerű, 

mindennapi 

társalgásban elhangzó 

álláspontok 

lényegének megértése. 

Ismerős témáról 

beszélgetés 

kezdeményezése, 

fenntartása. 

A mondat megértett 

részei és a 

szövegösszefüggés 

alapján az ismeretlen 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek; 

társadalmi, 

állampolgári 

ismeretek: a tudás 

fogalmának 

átalakulása 

Informatika: 

digitális 

tudásbázisok. 

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va



 711 

szavak jelentésének 

kikövetkeztetése. 

Hagyományos és 

elektronikus 

nyomtatvány, kérdőív 

kitöltése. 

A formális levél. 

85-87 Időjárás, 

éghajlat; 

Növények és 

állatok a 

környezetünkben 

(Környezetünk). 

A jövő idő 

kifejezésének 

módjai („will”, 

„going to”, 

folyamatos jelen 

idő (Present 

Continuous 

Tense)). 

Az ismerős témákról 

szóló rádiós és 

televíziós hírműsorok, 

egyszerű nyelvezetű 

hangfelvételek 

lényegének megértése. 

Választási lehetőségek 

összevetése. 

Az adott feladat 

megoldásához 

szükséges információk 

kiszűrése hosszabb 

szövegekből is. 

Lényegre koncentráló 

leírás készítése, 

Földrajz: az 

időjárás tényezői. 

Biológia-

egészségtan: 

élőhely, 

életközösség, 

védett természeti 

érték, változatos 

élővilág 

88-90 Étkezés iskolai 

menzán, 

éttermekben, 

gyorséttermekben 

(Életmód). 

Anglicizmusok. Szolgáltatásokkal 

kapcsolatos helyzetek 

kezelése (étterem). 

Az idegen nyelvi 

normának megfelelő, 

az anyanyelvi hatások 

kiküszöbölésére 

törekvő 

nyelvhasználat 

ismerős 

kontextusokban. 

Menü. 

Ételrendelés. 

Érvelés írása. 

Biológia-

egészségtan: 

egészséges 

életmód, 

biotermékek. 

 

91-93 Függőségek 

(dohányzás, 

alkohol, internet, 

drog) (Életmód). 

Folyamaos 

befejezett jelen idő 

(Present Perfect 

Continuous Tense). 

Beszámolók 

megértése hangzó 

szöveg alapján. 

Társalgásban való 

részvétel: reakciók 

kifejezése. 

Tanácsadás. 

Ismeretterjesztő 

szövegek olvasása. 

Irányított fogalmazási 

feladat: tanács kérése. 

Részletes utasítások 

adása, követése és 

kérése. 

Biológia-

egészségtan: 

egészséges 

életmód. 
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94-98 Népszerű 

tudományok, 

ismeretterjesztés 

(Tudomány és 

technika). 

Indirekt kérdések 

(Indirect 

Questions). 

Az „ugye” kérdés 

(Question Tags). 

Reklámok megértése 

hangzó szöveg 

alapján. 

A szövegszervezés 

eszközeinek tudatos 

használata. 

Tájékoztató szövegek, 

írott reklámok 

megértése. 

Íráskészség: 

képaláírások, poszter 

szövegek. 

Informatika: 

számítógépen 

keresztül való 

információ 

keresése. 

99-103 A technikai 

eszközök 

szerepe a 

mindennapi 

életben 

(Tudomány és 

technika). 

Segédigék („do, be, 

have”). 

Kérdések és 

válaszok. 

Rövid válaszok. 

 

Az ismerős témákról 

szóló rádiós és 

televíziós hírműsorok, 

egyszerű nyelvezetű 

hangfelvételek 

lényegének megértése. 

Egyszerű műszaki 

információ megértése. 

Érthető, egyre 

kevesebb félreértésre 

okot adó kiejtés, 

intonáció fejlesztése. 

Használati utasítások. 

Irányított fogalmazási 

feladat: panaszlevél. 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek; fizika: 

tudománytörténeti 

jelentőségű 

felfedezések, 

találmányok 

104-106 Sportolás, 

kedvenc sport, 

iskolai sport 

(Szabadidő, 

művelődés, 

szórakozás). 

Az egyszerű jelen 

idő (Present Simple 

Tense) és a 

folyamatos jelen 

idő (Present 

Continuous Tense) 

kapcsolata. 

A passzív 

szerkezetek jelen 

időben.  

Az ismerős témákról 

szóló rádiós és 

televíziós hírműsorok, 

egyszerű nyelvezetű 

hangfelvételek 

lényegének megértése 

(sportközvetítés, 

sporthírek). 

Sportágak leírása, 

játékszabályok. 

E-mail és baráti levél 

írása. 

Testnevelés és 

sport: táncok, 

népi játékok, 

sportágak 

jellemzői. 

107-109 A művészetek 

szerepe a 

mindennapokba

n (Szabadidő, 

művelődés, 

szórakozás). 

A különböző múlt 

idők kapcsolatai: 

egyszerű múlt idő 

(Simple Past 

Tense), folyamatos 

múlt idő (Past 

Continuous Tense), 

régmúlt (Past 

Perfect). 

Hangzó szöveg értése: 

dalok, videók. 

Könyv vagy film 

cselekményének 

vázlatos 

összefoglalása. 

Egyszerű irodalmi 

szövegek olvasása. 

Kész szövegekből 

hasznos fordulatok 

Magyar nyelv és 

irodalom: rövid 

epikai, lírai, 

drámai művek 

olvasása. 

Informatika: e-

könyvek. 

Ének-zene: 

népzene, 

klasszikus zene, 

pop zene. 

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va
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A passzív 

szerkezetek múlt 

időben. 

kiemelése és 

alkalmazása. 

Versek, mondókák, 

nyelvtörők. 

Műsorfüzet. 

Vizuális kultúra: 

művészi 

alkotások leírása, 

értelmezése. 

110-112 Társadalmi 

szokások nálunk 

és a 

célországokban 

(Ember és 

társadalom). 

Modálisok 

(kötelezettség, 

engedély). 

 

Udvarias kérések, 

kérdések kifejezése. 

Az udvariassági 

szokások ismerete és 

alkalmazása. 

Párbeszédek - EASL 

dialógusok megértése. 

A tanulmányokhoz, 

érdeklődési körhöz 

kapcsolódó 

beszélgetésben való 

részvétel, 

információcsere, 

álláspont kifejtése, 

rákérdezés mások 

nézeteire 

A megértés 

ellenőrzése, a 

félreérthető 

megfogalmazás 

javítása, körülírás, 

szinonimák 

használata. 

Képleírások. 

Egyszerű információt 

közlő/kérő 

feljegyzések/üzenetek 

írása. 

Etika: társas 

kapcsolatok, 

előítélet, 

tolerancia. 

 

113-115 Utazási 

előkészületek, 

egy utazás 

megtervezése, 

megszervezése 

(Utazás, 

turizmus). 

Jövő idő kifejezése 

az angol nyelvben 

(„going to”, „will”, 

folyamatos jelen 

idő (Present 

Continuous 

Tense)). 

Üzenetek, 

útbaigazítások 

követése. 

Úti előkészületek és 

utazás során felmerülő 

feladatok megoldása 

(pl. közlekedési 

információk 

beszerzése, 

szállásfoglalás, 

programegyeztetés, 

reakciók kifejezése). 

Utazások során 

felmerülő feladatok, 

például közlekedés, 

szállás intézése vagy 

ügyintézés a 

Földrajz: egyes 

meghatározó 

jellegű országok 

turisztikai 

jellemzői 

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va
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hatóságokkal külföldi 

látogatás során 

Elbeszélő szöveg 

írása.  

Leírás. 

A mondanivaló 

közvetítése egyéb 

vizuális eszközökkel 

(térkép, kép, ábra). 

116-118 Az egészséges 

életmód (a 

helyes és a 

helytelen 

táplálkozás, a 

testmozgás 

szerepe az 

egészség 

megőrzésében, 

testápolás) 

(Életmód). 

Kérdések a „like” 

szó segítségével. 

Szórend. 

Szövegértési 

stratégiák 

alkalmazása: az 

ismeretlen szavak 

kikövetkeztetése a 

szövegösszefüggésből. 

Szolgáltatásokkal 

kapcsolatos helyzetek 

kezelése kevésbé 

begyakorolt 

helyzetekben (a 

boltban, az 

étteremben). 

Olvasás: tájékoztató 

szövegek, utasítások. 

Irányított fogalmazási 

feladat kötött 

tartalmainak 

megjelenítése a 

fogalmazásban: az 

egészséges életmód. 

Biológia-

egészségtan: 

testrészek, 

egészséges 

életmód, a 

betegségek 

ismérvei, 

betegségmegelőzé

s, elsősegély. 

Testnevelés és 

sport: a 

rendszeres 

testedzés hatása a 

szervezetre, 

relaxáció. 

119-123 Pályaválasztás, 

továbbtanulás 

vagy munkába 

állás (A munka 

világa). 

Befejezett jelen idő 

(Present Perfect 

Tense). 

Passzív a befejezett 

jelen időben. 

Hangzó szöveg értése: 

beszámolók, interjúk. 

Önéletrajz írása, 

állásinterjú. 

Hirdetések olvasása, 

megértése. 

Személyes adatokat 

tartalmazó 

bemutatkozó levelek, 

e-mailek vagy internes 

profilok. 

A köznyelven írt 

szövegekben az 

érzések, kérések és 

vágyak kifejezésének 

megértése. 

 

124-126 A pénz szerepe 

a 

mindennapokba

Az 1-es és a 2-es 

típusú feltételes 

(First and Second 

Conditionals). 

Az ismerős témákról 

szóló rádiós és 

televíziós hírműsorok, 

egyszerű nyelvezetű 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek; 

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va
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n (Gazdaság és 

pénzügyek). 

hangfelvételek 

lényegének megértése. 

Mindennapi 

problémák felvetése, 

megvitatása, 

választási lehetőségek 

összevetése (mit 

csináljak?). 

Részvétel előre 

elkészített, ismerős 

témájú csoportos 

előadásban. 

Utasítások, hírek 

olvasása. 

Lényegre koncentráló 

leírás készítése. 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: a 

jövedelem 

szerepe a 

családban, kiadás, 

bevétel, 

megtakarítás 

127-130 Környezetvédele

m a szűkebb 

környezetünkben: 

Mit tehetünk 

környezetünkért 

és a természet 

megóvásáért, 

fenntarthatóságáé

rt, globális 

kihívások. 

(Környezetünk). 

Modálisok: 

javaslat, jótanács. 

Figyelemfelkeltő 

rövid sms-ek, blogok, 

e-mailek, 

képaláírások. 

Autentikus nyelvű 

hírek hallgatása. 

Érvelés írása. 

A hivatalos levél. 

Biológia-

egészségtan: 

élőhely, 

életközösség, 

védett természeti 

érték, változatos 

élővilág. 

Földrajz: 

településtípusok; 

globális 

problémák, 

fenntarthatóság, 

környezettudatoss

ág, életminőségek 

különbségei, pl. 

az éhezés és a 

szegénység okai; 

a Föld mozgása, 

az időjárás 

tényezői, a Föld 

szépsége, 

egyedisége 

 

 

13. évfolyam 

Heti tanóra 10 %-ának tartalma (14 óra) 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Pályaválasztás (A munka világa) 

Órakeret 

10 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

 Állásinterjúk eljátszása, videofelvétel készítése, 

kielemzése 

Kommunikáció 

Kulcsfogalmak/ fogalmak Application, full-time job, working hours 

 

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha
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va
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Hivatalos levélírás 

Órakeret 

4 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

 Írásbeli szakmai kommunikáció Informatika 

Kulcsfogalmak/ fogalmak commercial letter, letter of enquiry, letter of application 

 

 

 

 

 

 

S z a k m a i  i d e g e n  n y e l v  

A N G O L  

H e l y i  t a n t e r v  

I n f o r m a t i k a  X I I I .  á g a z a t  

 

Ágazati képzés 13. évfolyama és az érettségi utáni szakképzések 14. évfolyama számára 

Heti óraszám: 4 óra, éves óraszám 124 óra. 

 

A tantárgy tanításának célja: 

Az idegennyelv-tanítás célja, hogy a meglévő nyelvtudásra építve a szakmai nyelvi tudást 

fejlesszük tovább, annak érdekében, hogy a tanuló jusson el a szakmai írásbeli és szóbeli idegen 

nyelvi kommunikáció alapszintjére. 

 

Forrás: Infotech – English for computer users Student’s Book (Cambridge University Press, 

Third Edition) 

 

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va
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Óraszámok bontása évfolyamonként, témakörönként 

 

Óraszám Téma (témakör) módszer Fejlesztendő 

terület 

Tananyag/Forrás 

44 óra 1. IT basics-

hardware 

   

14  Computers 

today 

 Input/output 

devices 

 Magnetic 

drives, optical 

breakthrough 

szakmai szövegek 

értelmezése 

vezetett 

feldolgozással, 

szószedet 

készítése 

olvasott 

szövegértés 

fejlesztése, 

szókincs 

fejlesztése 

What can computers do? p4 

What is a computer? p7 

What’s inside a PC system? p11 

Unit of memory p16 

Mouse actions p29 

The eyes of your computer p31 

A digital camera p34 

The monitor p35 

Types of printers p39 

Types of drives p50 

Technical details p52 

Optical disks and drives p54 

10 szakmai 

szövegekből 

rövid ismertető 

készítése, kezelési 

útmutató 

készítése 

íráskészség 

fejlesztése 

Your ideal computer system p15 

Writing a letter p24 

Description of a joystick p27 

Description of a monitor p37 

Describing your ideal printer p43 

10 a témához 

kapcsolódó 

szakmai szövegek 

hallgatása, majd a 

szövegek 

megbeszélése 

interaktív módon 

hallott 

szövegértés és 

szóbeli 

kommunikáció 

fejlesztése 

Computer hardware basics tutorials for beginners 

https://www.youtube.com/watch?v=6YwUf3qVuCE 

How to build a computer 

https://www.youtube.com/watch?v=ot0h4G-BmJM 

Computer Basics: Hardware 

https://www.youtube.com/watch?v=ctAVC2JwEwI 

Motherboard Parts And Functions 

https://www.youtube.com/watch?v=yvboTSpVyfc 

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va

https://www.youtube.com/watch?v=6YwUf3qVuCE
https://www.youtube.com/watch?v=ot0h4G-BmJM
https://www.youtube.com/watch?v=ctAVC2JwEwI
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10 a szakmai 

szövegekből 

készített 

prezentációk 

bemutatása 

szóbeli 

kommunikáció 

fejlesztése, a 

megtanult 

szavak, 

kifejezések 

használata 

Role play p21 

Describe input devices p143 p147 

Discuss pros and cons about storages p56 

44 óra 2. IT basics-

software 

   

14  Operating 

systems 

 The graphical 

user interface 

 Project 

(Describing a 

software) 

 Softwares in 

office (Word-

processor, 

spreadsheet, 

database) 

 Creative 

softwares 

(graphics and 

design, desktop 

publishing, 

multimedia) 

szakmai szövegek 

értelmezése 

vezetett 

feldolgozással, 

szószedet 

készítése 

olvasott 

szövegértés 

fejlesztése, 

szókincs 

fejlesztése 

Operating systems p61 

User-friendly interface p64 

GUIs p65 

Word-processing facilities p69 

Basic features of database programs p78 

Computer graphics p89 

What is desktop publishing? p93 

Multimedia magic! p102 

Multimedia in the Web p104 

14 szakmai 

szövegekből 

rövid ismertető 

készítése, 

levélírás 

íráskészség 

fejlesztése 

Summarize the text –GUIs p67 

Write a letter about new software products on the 

market p81 

Computers for newspapers p96 p144 p148 

Write a discription about digital formats p105 

8 a témához 

kapcsolódó 

szakmai szövegek 

hallgatása, ahhoz 

kapcsolódó 

feladatok 

megoldása 

hallott 

szövegértés és 

szóbeli 

kommunikáció 

fejlesztése 

The history of Microsoft Operating System 

https://www.youtube.com/watch?v=Qli_Cy_ak0I 

What is Linux 

https://www.youtube.com/watch?v=zA3vmx0GaO8 

Ubuntu 16 vs Linux mint 18 

https://www.youtube.com/watch?v=M-d_TNkPjt8 

Windows10 vs Linux IUI comparison 

https://www.youtube.com/watch?v=hoG4TFsobX4 

What’s new in Microsoft Office Word 2016 

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va

https://www.youtube.com/watch?v=Qli_Cy_ak0I
https://www.youtube.com/watch?v=zA3vmx0GaO8
https://www.youtube.com/watch?v=M-d_TNkPjt8
https://www.youtube.com/watch?v=hoG4TFsobX4
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https://www.youtube.com/watch?v=bIsWQPbYafo 

How to really use Microsoft Office – Creating Forms 

in Word 

https://www.youtube.com/watch?v=pv60ZIAJa54 

Excel 2013 Tutorial: A comprehensive guide to 

Excel anyone 

https://www.youtube.com/watch?v=1mNwJkUYS9A 

8 szituációs 

gyakorlatok, 

interakció 

szóbeli 

kommunikáció 

gyakorlása az 

adott témához 

kapcsolódóan 

Explain to your partner which word-processor is 

better p73 

Answer the questions about spreadsheet p74 

Graphic representation p75 

Describe the graph to your partner p143 p147 

12 óra 3. Programming    

5  Program design 

 Languages 

 Web design 

szakmai szövegek 

értelmezése 

jegyzeteléssel, 

szószedet 

készítése 

olvasott 

szövegértés 

fejlesztése, 

szókincs 

fejlesztése 

Creating web pages p98 

Programming languages p108 

 

2 leírás készítése 

programozási 

nyelv 

használatához 

íráskészség 

fejlesztése 

A short description of Visual BASIC p112 

3 a témához 

kapcsolódó videó 

megtekintése, 

ahhoz kapcsolódó 

feladatok 

megoldása 

hallott 

szövegértés és 

szóbeli 

kommunikáció 

fejlesztése 

HTML tutorial 

https://www.youtube.com/watch?v=v4oN4DuR7YU 

Learn HTML in 15 minutes 

https://www.youtube.com/watch?v=Ggh_y-33Eso 

Learn HTML5 in one video 

https://www.youtube.com/watch?v=kDyJN7qQETA 

2 szituációs 

gyakorlatok, 

interakció 

szóbeli 

kommunikáció 

gyakorlása az 

Speaking about  the web p100 

What is programming? p107 

The VoiceXML language p111 

 

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va

https://www.youtube.com/watch?v=bIsWQPbYafo
https://www.youtube.com/watch?v=pv60ZIAJa54
https://www.youtube.com/watch?v=1mNwJkUYS9A
https://www.youtube.com/watch?v=v4oN4DuR7YU
https://www.youtube.com/watch?v=Ggh_y-33Eso
https://www.youtube.com/watch?v=kDyJN7qQETA
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adott témához 

kapcsolódóan 

16 óra 4. Networks, 

Internet 

   

6  Electronic 

communications 

 Network 

security 

 LANS and 

WANS 

 Technologies, 

devices 

szakmai szövegek 

értelmezése 

önálló 

feldolgozással, 

szószedet 

készítése 

olvasott 

szövegértés 

fejlesztése, 

szókincs 

fejlesztése 

Internet software p83 

Channels of communications p124 

Security and privacy ont he Internet p129 

Hackers! p131 

Network configurations p134 

WANs and worldwidw communications p136 

New products p138 

4 a szakmai 

szövegekből 

készített 

prezentációk 

bemutatása 

íráskészség 

fejlesztése 

Describe the Internet address p86 

Similar descriptions of the network p135 

 

3 a témához 

kapcsolódó videó 

megtekintése, s az 

ahhoz kapcsolódó 

feladatok 

megoldása, majd 

a szövegek 

feldolgozása 

interaktív módon. 

hallott 

szövegértés és 

szóbeli 

kommunikáció 

fejlesztése 

Layer 3 – Network layer 

https://www.youtube.com/watch?v=_d2zkAFytPk 

UDP and TCP - Comparison of trasport protocols 

https://www.youtube.com/watch?v=Vdc8TCESIg8   

TCP/IP and OSI modell 

https://www.youtube.com/watch?v=e5DEVa9eSN0 

3 szituációs 

gyakorlatok 

szóbeli 

kommunikáció 

gyakorlása az 

adott témához 

kapcsolódóan 

Ask your partner about web p84 

Plan your own cybercafe! p127 

Discussion: Crimes on the Internet p132 

Discussion: WAN p137 

 

8 óra 5. IT Professions    

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va

https://www.youtube.com/watch?v=_d2zkAFytPk
https://www.youtube.com/watch?v=Vdc8TCESIg8
https://www.youtube.com/watch?v=e5DEVa9eSN0
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3  Jobs in 

computing 

 CV 

 Job interview 

 Project 

(Visiting the IT 

Services) 

szakmai szövegek 

értelmezése 

önálló 

feldolgozással, 

szószedet 

készítése 

olvasott 

szövegértés 

fejlesztése, 

szókincs 

fejlesztése 

Job advertisements p118 

3 szakmai 

önéletrajz formai 

és tartalmi 

követelményeinek 

megismerése, 

saját szakmai 

önéletrajz és 

motivációs levél 

elkészítése 

íráskészség 

fejlesztése  

Writing a letter applying for the job p121 

Writing a CV 

 

2 szituációs 

gyakorlatok 

improvizációs 

készség 

fejlesztése 

Job interviews 

 

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va
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2.2.7 Szakközépiskola (2016. szeptember 1-től) 
22/2016. (VIII. 25.) EMMI rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) 

EMMI rendelet módosítása 

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

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

 

Középfokú nevelés- oktatás szakasza, szakközépiskola, 

9-11 évfolyam, közismereti képzés 

 

A közismereti képzés heti óraszámai 

 

Tantárgyak 9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam 

Kommunikáció – 

magyar nyelv és 

irodalom 

2 óra 1 óra – 

Idegen nyelv (angol) 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 

(Informatika) 
1 óra 0 óra 1,5 óra 

Összesen:  18 óra 11 óra 9,5 óra 

 

 

KOMMUNIKÁCIÓ – MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 
 

Tantárgyak 9. évf. 10. évf. 11. évf. 

9-11. 

óraszám 

összesen 

Kommunikáció- Magyar 

nyelv és irodalom 

2 1 - 3 

éves óraszám 72 36 - 108 

kötelező tartalom 64 32 - 96 

10% 8 4 - 12 

 

Kommunikáció - Magyar nyelv és Irodalom 9. évfolyam 

 

Kerettantervi óraszámok témakörönként 

Tematikai egység Órakeret 

Személyes kommunikáció – Tömegkommunikáció 8 

Vizuális és verbális kommunikáció kapcsolata; 

Hivatalos kommunikáció 
8 

A nyelv és a nyelvtan rendszere 8 

Mondat – szöveg – jelentés 8 

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va

http://kerettanterv.ofi.hu/20160825_szakkozepiskola.docx
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Szövegértés, szövegalkotás I. 

A szövegek szerkezete 
8 

Szövegértés, szövegalkotás II. 

A történetalakítás eszközei 
8 

Irodalom – művészetek – média I. 

Művészeti ágak, műnemek, műfajok 
8 

Irodalom – művészetek – média II. 

Az irodalom és a vizuális kultúra formanyelve és eszközei 
8 

Kötelező összesen: 64 óra 

 

Óraszámok bontása témakörönként 

Témakör 
9. évfolyam 

kötelező 

9. évfolyam 

szabad 
9. évfolyam 

összesen 

Személyes kommunikáció – 

Tömegkommunikáció 
8   

Vizuális és verbális kommunikáció 

kapcsolata; 

Hivatalos kommunikáció 

8   

A nyelv és a nyelvtan rendszere 8   

Mondat – szöveg – jelentés 8   

Szövegértés, szövegalkotás I. 

A szövegek szerkezete 
8   

Szövegértés, szövegalkotás II. 

A történetalakítás eszközei 
8   

Irodalom – művészetek – média I. 

Művészeti ágak, műnemek, 

műfajok 

8 4  

Irodalom – művészetek – média II. 

Az irodalom és a vizuális kultúra 

formanyelve és eszközei 

8 4  

Összesen: 64 8 72 

 

 

9. évfolyam 

Heti tanóra 10 %-ának tartalma (8 óra) 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Irodalom – művészetek – média I. 

Művészeti ágak, műnemek, műfajok 

Órakeret 

4 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Műfajelmélet 

(epikai, lírai, 

drámai műfajok); 

Színház és dráma 

az ókorban, 

középkorban, 

reneszánsz és 

klasszicizmus 

korában 

Műfajok jellemzőinek ismerete;  

gyakorlás irodalmi művekkel – műfajfelismerés 

Drámai művek formai jellemzői, elemzése 

Színházi előadás megtekintése felvételről 

 

művészetek; tánc és 

dráma; történelem 

Kulcsfogalmak/ fogalmak  
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Irodalom – művészetek – média II. 

Az irodalom és a vizuális kultúra formanyelve és eszközei 

Órakeret 

2 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

Költői eszközök az 

irodalmi művekben 

(szóképek és 

alakzatok) 

Szövegolvasás – költői eszközök felismerése, 

gyakorlása, rendszerezése 

 

 

 

Kulcsfogalmak/fogalmak  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Irodalom – művészetek – média II. 

Az irodalom és a vizuális kultúra formanyelve és eszközei 

Órakeret 

2 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

művészeti irányzatok, 

stílusirányzatok 

kiselőadások a művészeti irányzatokról 

 

 

rajz és vizuális 

kultúra; művészetek 

Kulcsfogalmak/fogalmak  

 

 

 

 

Kommunikáció - Magyar nyelv és irodalom 10. évfolyam 

 

Kerettantervi óraszámok témakörönként 

Tematikai egység Órakeret 

A sikeres kommunikáció – nyelvi és kommunikációs 

repertoár a gyakorlatban 
8 

Nyelv és társadalom – nyelvi rétegek, stílusrétegek 8 

Szövegértés, szövegalkotás – retorikai gyakorlatok 8 

Irodalom – művészetek – média 

Műalkotások befogadása 
8 

Kötelező összesen: 32 óra 

 

Óraszámok bontása témakörönként 

Témakör 
10. évfolyam 

kötelező 

10. évfolyam 

szabad 
10. évfolyam 

összesen 

A sikeres kommunikáció – nyelvi 

és kommunikációs repertoár a 

gyakorlatban 

8   

Nyelv és társadalom – nyelvi 

rétegek, stílusrétegek 
8   

Szövegértés, szövegalkotás – 

retorikai gyakorlatok 
8 2  

Irodalom – művészetek – média 

Műalkotások befogadása 
8 2  

Összesen: 32 4 36 
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10. évfolyam 

Heti tanóra 10 %-ának tartalma (4 óra) 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Szövegértés, szövegalkotás – retorikai gyakorlatok 

Órakeret 

2 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Retorika 

A beszéd felépítése 

az anyaggyűjtéstől 

a megszólalásig 

Beszéd önálló megalkotása tetszőleges témában, 

majd előadás az órán  

 

Kulcsfogalmak/ fogalmak  

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Irodalom – művészetek – média 

Műalkotások befogadása 

Órakeret 

 2 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

Műelemzés,  

műértelmezés menete 

Az irodalom filmen – A nagy Gatsby című film 

megtekintése és összehasonlítása a regénnyel 

történelem; 

médiaismeret 

Kulcsfogalmak/fogalmak  

 

 

 

 

IDEGEN NYELV (ANGOL) 
 

Idegen nyelv 9. évf. 10. évf. 11. évf. 

9-11. 

óraszám 

összesen 

Idegen nyelv (angol) 2 2 2 6 

éves óraszám 72 72 62 206 

kötelező tartalom 63 63 62 188 

10% 9 9 0 18 

 

 

Angol 9. évfolyam 

 

Kerettantervi óraszámok témakörönként 

Tematikai egység Órakeret 

A nyelvtanulás célja 2 

Hogyan tanuljam az idegen-nyelveket? 9 

Én és a családom 7 

Az otthonom 6 

Az iskola és barátaim 6 

Ruhatáram télen-nyáron, bevásárlás 5 
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Eszem-iszom, étkezés 6 

Szabadidőmben 7 

Válasszunk szakmát! 11 

Végre itt a nyár! – projekttervek 4 

Kötelező összesen:  63 óra 

 

Óraszámok bontása témakörönként 

Témakör 
9. 

évfolyam 

kötelező 

9. 

évfolyam 

szabad 

9. 

évfolyam 

összesen 

A nyelvtanulás célja 2  2 

Hogyan tanuljam az 

idegen-nyelveket? 
9  9 

Én és a családom 7  7 

Az otthonom 6  6 

Az iskola és 

barátaim 
6  6 

Ruhatáram télen-

nyáron, bevásárlás 
5 4 9 

Eszem-iszom, 

étkezés 
6 5 11 

Szabadidőmben 7  7 

Válasszunk szakmát! 11  11 

Végre itt a nyár! – 

projekttervek 
4  4 

Összesen: 63 9 72 

 

9. évfolyam 

Heti tanóra 10 %-ának tartalma (9 óra) 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Ételek, sütés-főzés 

Órakeret  

4 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

 
Projekt munka, egy egyszerű étel elkészítése, 

videofelvétel készítése, annak kielemzése 

Biológia-egészségtan: 

egészséges életmód 

Kulcsfogalmak/ fogalmak Recipe, ingredients, istructions 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Öltözködés, divat Órakeret  5 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

 

Projekt munka, egy divatbemutató 

megszervezése, videofelvétel készítése, annak 

kielemzése 

Életvitel, technika, 

háztartástan 

Kulcsfogalmak/ fogalmak Fashion show, designer clothes 
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Angol 10. évfolyam 

 

Kerettantervi óraszámok témakörönként 

Tematikai egység Órakeret 

A nyelvtanulás célja 2 

Hogyan tanuljam az idegen-nyelveket? 9 

Én és a családom 7 

Az otthonom 6 

Az iskola és barátaim 6 

Ruhatáram télen-nyáron, bevásárlás 5 

Eszem-iszom, étkezés 6 

Szabadidőmben 7 

Válasszunk szakmát! 11 

Végre itt a nyár! – projekttervek 4 

Kötelező összesen: 63 óra 

 

Óraszámok bontása témakörönként 

Témakör 
10. 

évfolyam 

kötelező 

10. 

évfolyam 

szabad 

10. 

évfolyam 

összesen 

A nyelvtanulás célja 2  2 

Hogyan tanuljam az 

idegen-nyelveket? 
9  9 

Én és a családom 7  7 

Az otthonom 6 5 11 

Az iskola és 

barátaim 
6 4 10 

Ruhatáram télen-

nyáron, bevásárlás 
5  5 

Eszem-iszom, 

étkezés 
6  6 

Szabadidőmben 7  7 

Válasszunk szakmát! 11  11 

Végre itt a nyár! – 

projekttervek 
4  4 

Összesen: 63 9 72 

 

 

 

10. évfolyam 

Heti tanóra 10 %-ának tartalma (9 óra) 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Saját iskola bemutatása 

Órakeret 

4 óra 
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Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

 
Projekt munka: külföldi csoport végigvezetése 

az iskolán, videofelvétel készítése, annak 

kielemzése 

Földrajz: tájolás 

Kulcsfogalmak/ fogalmak Directions, instructions,  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Az otthon bemutatása 

Órakeret 

5 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

 Projekt munka: a lakás vagy lakóház bemutatása Életvitel 

Kulcsfogalmak/ fogalmak Rooms, kitchen, loft, There is…, There are.., directions 

 

Angol 11. évfolyam 

 

Kerettantervi óraszámok témakörönként 

Tematikai egység Órakeret 

A nyelvtanulás célja 2 

Hogyan tanuljam az idegen-nyelveket? 8 

Én és a családom 7 

Az otthonom 6 

Az iskola és barátaim 6 

Ruhatáram télen-nyáron, bevásárlás 5 

Eszem-iszom, étkezés 6 

Szabadidőmben 7 

Válasszunk szakmát! 11 

Végre itt a nyár! – projekttervek 4 

Kötelező összesen: 62 óra 

 

Óraszámok bontása témakörönként 

Témakör 
11. 

évfolyam 

kötelező 

11. 

évfolyam 

szabad 

11. 

évfolyam 

összesen 

A nyelvtanulás célja 2  2 

Hogyan tanuljam az 

idegen-nyelveket? 
8  8 

Én és a családom 7  7 

Az otthonom 6  6 

Az iskola és 

barátaim 
6  6 

Ruhatáram télen-

nyáron, bevásárlás 
5  5 

Eszem-iszom, 

étkezés 
6  6 

Szabadidőmben 7  7 

Válasszunk szakmát! 11  11 
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Végre itt a nyár! – 

projekttervek 
4  4 

Összesen: 62  62 

 

 

 

MATEMATIKA 
 

Tantárgyak 9. évf. 10. évf. 11. évf. 

9-11. 

óraszám 

összesen 

Matematika 2 1 0 3 

éves óraszám 72 36 0 108 

kötelező tartalom 64 32 0 96 

10% 8 4 0 12 

 

 

Matematika 9. évfolyam 

 

Kerettantervi óraszámok témakörönként 

Tematikai egység Órakeret 

Számtan, algebra 4 

Gondolkodási módszerek, halmazok, kombinatorika, 

valószínűség, statisztika 
2 

Függvények, sorozatok, egyenletek, algoritmus 2 

A geometria alapjai 0 

Kötelező összesen: 8 óra 

 

Óraszámok bontása témakörönként 

Témakör 
9. 

évfolyam 

kötelező 

9. 

évfolyam 

szabad 

9. 

évfolyam 

összesen 

Számtan, algebra 10 4 14 

Gondolkodási módszerek, 

halmazok, kombinatorika, 

valószínűség, statisztika 

18 2 20 

Függvények, sorozatok, 

egyenletek, algoritmus 
18 2 20 

A geometria alapjai 18 0 18 

Összesen: 64 8 72 

 

 

9. évfolyam 

Heti tanóra 10 %-ának tartalma (8 óra) 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Gondolkodási és megismerési módszerek 

Órakeret 

2 óra 
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Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Szöveges feladatok 
A feladat szövegének értelmezése. Az adatok 

módszeres lejegyzése. Összefüggések keresése. 

Számítások. Válasz megfogalmazása. Ellenőrzés 

a feladat szövegébe. 

 

Kulcsfogalmak/ fogalmak Szöveg, adat, összefüggés, válasz, ellenőrzés 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Számtan, algebra 

Órakeret 

4 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

Algebrai kifejezése 

(összevonás), 

képletbe 

behelyettesítés 

Összefüggések leírása algebrai kifejezésekkel,   

helyettesítési érték, zárójelfelbontás. 

Eredmények korrekt szöveges megfogalmazása 

Fizika; kémia: 

mennyiségek  

kiszámítása képlet  

alapján, képletek  

átrendezése. 

Számonkérés Az algebrai kifejezések anyagrész utáni 

számonkérés. 
 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 Szám, alapművelet, hatvány, algebrai kifejezés, polinom, algebrai tört, 

azonosság 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Függvények, sorozatok, egyenletek, algoritmus 

Órakeret 

2 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Számtani sorozat, mértani 

sorozat 

Algoritmusok felismerése alkalmazása  

Százalékszámítás 
Alapfeladatok megoldása. Összetettebb 

feladatok felépítése az alapfeladatok 

egymás utáni elvégzésével. Szöveges 

feladatok megoldásának formai 

követelményei. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Százalék, sorozat, függvény, egyenlet, 

 

 

Matematika 10. évfolyam 

 

Kerettantervi óraszámok témakörönként 

Tematikai egység Órakeret 

Számtan, algebra 2 

Gondolkodási módszerek, halmazok, kombinatorika, 

valószínűség, statisztika 
0 

Függvények, sorozatok, egyenletek, algoritmus 2 

A geometria alapjai 0 
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Kötelező összesen: 4 óra 

 

 

Óraszámok bontása témakörönként 

Témakör 
10. 

évfolyam 

kötelező 

10. 

évfolyam 

szabad 

10. 

évfolyam 

összesen 

Számtan, algebra 4 2 6 

Gondolkodási módszerek, 

halmazok, kombinatorika, 

valószínűség, statisztika 

10 0 10 

Függvények, sorozatok, 

egyenletek, algoritmus 
10 2 12 

A geometria alapjai 8 0 8 

Összesen: 32 4 36 

 

 

10. évfolyam 

Heti tanóra 10 %-ának tartalma (4 óra) 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Számtan, algebra 

Órakeret 

2 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

Műveletek 

racionális 

számokkal 

A négy alapművelet gyakorlása egész, tört, 

tizedes tört és előjeles számokkal. Zárójelek 

szerepe, műveleti sorrend módosítása. 
 

Hatványozás A hatványozás azonosságainak gyakorlása  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Közös nevező, bővítés, egyszerűsítés, előjel, zárójelfelbontás, hatványozás, 

alap, kitevő, hatvány, tizedestört. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Függvények, sorozatok, egyenletek, algoritmus 

Órakeret 

2 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Arány, arányos osztás, 

százalékszámítás 

Feladatok arányos osztásra, az arányos 

osztás alkalmazása. A százalékszámítás 

alapfeladatai, felismerésük. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Rész, egész, arány. alap, százalékláb, százalékérték. 
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TÁRSADALOMISMERET 
 

Tantárgyak 9. évf. 10. évf. 11. évf. 

9-11. 

óraszám 

összesen 

Társadalomismeret 2 1 - - 

éves óraszám 72 36 - 108 

kötelező tartalom 65 32 - 97 

10% 7 4 - 11 

 

Társadalomismeret 9. évfolyam 

 

Kerettantervi óraszámok témakörönként 

Tematikai egység Órakeret 

Európa a világban, Magyarország Európában 4 

Múlt és jelen képekben és szövegekben I. Európa bölcsői 8 

Múlt és jelen képekben és szövegekben II. A középkor századai 10 

Múlt és jelen képekben és szövegekben III. Az újkor hajnala 6 

Múlt és jelen képekben és szövegekben IV. A modern világ születése 12 

Múlt és jelen képekben és szövegekben V. A szélsőségek évtizedei 8 

Múlt és jelen képekben és szövegekben VI. A megosztott világ 8 

Múlt és jelen képekben és szövegekben VII. A magyar társadalom a 

rendszerváltás után 
8 

Múlt és jelen képekben és szövegekben VIII. A tanuló társadalom 6 

A tanulók teljesítményének mérése 2 

Kötelező összesen: 72 óra 

 

Óraszámok bontása témakörönként 

Témakör 
9. évfolyam 

kötelező 

9. évfolyam 

szabad 
9. évfolyam 

összesen 

Európa a világban, Magyarország Európában 4 - 4 

Múlt és jelen képekben és szövegekben I. Európa 

bölcsői 
8 - 8 

Múlt és jelen képekben és szövegekben II. A 

középkor századai 
10 - 10 

Múlt és jelen képekben és szövegekben III. Az 

újkor hajnala 
6 - 6 

Múlt és jelen képekben és szövegekben IV. A 

modern világ születése 
12 - 12 

Múlt és jelen képekben és szövegekben V. A 

szélsőségek évtizedei 
8 - 8 
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Múlt és jelen képekben és szövegekben VI. A 

megosztott világ 
8 - 8 

Múlt és jelen képekben és szövegekben VII. A 

magyar társadalom a rendszerváltás után 
8 - 8 

Múlt és jelen képekben és szövegekben VIII. A 

tanuló társadalom 
6 - 6 

A tanulók teljesítményének mérése 2 - 2 

Összesen: 72  72 

 

 

Társadalomismeret 10. évfolyam 

 

Kerettantervi óraszámok témakörönként 

Tematikai egység Órakeret 

A tanulók teljesítményének mérése 2 

Társadalom és intézményei múltban és jelenben – 

Intézményeink működése 
10 

A világkép 10 

A politika világa – a demokratikus politikai berendezkedés 8 

Gazdaság, gazdálkodás, pénzügyek 4 

A tanulók teljesítményének mérése 2 

Kötelező összesen: 36 óra 

 

 

Óraszámok bontása témakörönként 

 

Témakör 
10. évfolyam 

kötelező 

10. évfolyam 

szabad 
10. évfolyam 

összesen 

A tanulók teljesítményének mérése 2 - 2 

Társadalom és intézményei múltban és 

jelenben – Intézményeink működése 
10 - 10 

A világkép 10 - 10 

A politika világa – a demokratikus politikai 

berendezkedés 
8 - 8 

Gazdaság, gazdálkodás, pénzügyek 4 - 4 

A tanulók teljesítményének mérése 2 - 2 

Összesen: 36 - 36 

 

 

 

 

TERMÉSZETISMERET 
 

Tantárgyak 9. évf. 10. évf. 11. évf. 

9-11. 

óraszám 

összesen 

Természetismeret 3 - - 3 

éves óraszám 108 - - 108 
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kötelező tartalom 97 - - 97 

10% 11 - - 11 

 

 

Természetismeret 9. évfolyam 

 

Kerettantervi óraszámok témakörönként 

Tematikai egység Órakeret 

Hogyan működik a természettudomány? 

A tudomány módszerei 
4 

Tájékozódás térben és időben 8 

Lendületbe jövünk, azaz többet ésszel és erővel! 5 

Halmazok Gázok, folyadékok, halmazállapot-változások, az időjárás 

elemei 
8 

Mechanikai energia 5 

Az „embergép”: mozgás, légzés, keringés. 

Az emberi mozgás, keringés és légzés élettana és anatómiája 
6 

Formák és arányok a természetben 

Elemek és vegyületek. Kristályrácsok.  

Szerves molekulák a mindennapokban 

8 

Elektromosság, mágnesesség 5 

Energianyerés az élővilágban. Táplálkozás, emésztés, kiválasztás 5 

Atomi aktivitás 5 

A szervezet egysége – idegrendszer és viselkedés 6 

Mi a fény? 4 

Állandóság és változatok – információ, szexualitás, az emberi élet 

szakaszai 
6 

Honnan hová?  

Csillagászati, földrajzi és biológiai evolúció. 

Az ember társas viselkedése 

8 

Az evolúció színpada és szereplői 8 

Projektek  

A tanulók éves teljesítményének mérése 
6 

Kötelező összesen: 97 óra 

 

Óraszámok bontása témakörönként 

Témakör 
9. évfolyam 

kötelező 

9. évfolyam 

szabad 
9. évfolyam 

összesen 

Hogyan működik a természettudomány? 

A tudomány módszerei 
4   

Tájékozódás térben és időben 8   

Lendületbe jövünk, azaz többet ésszel és 

erővel! 
5   

Halmazok Gázok, folyadékok, 

halmazállapot-változások, az időjárás elemei 
8   

Mechanikai energia 5 3 3 

Az „embergép”: mozgás, légzés, keringés. 

Az emberi mozgás, keringés és légzés 

élettana és anatómiája 

6   

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va



 

 735 

Formák és arányok a természetben 

Elemek és vegyületek. Kristályrácsok.  

Szerves molekulák a mindennapokban 

8   

Elektromosság, mágnesesség 5   

Energianyerés az élővilágban. Táplálkozás, 

emésztés, kiválasztás 
5 4 4 

Atomi aktivitás 5   

A szervezet egysége – idegrendszer és 

viselkedés 
6   

Mi a fény? 4   

Állandóság és változatok – információ, 

szexualitás, az emberi élet szakaszai 
6   

Honnan hová?  

Csillagászati, földrajzi és biológiai evolúció. 

Az ember társas viselkedése 

8   

Az evolúció színpada és szereplői 8   

Projektek  

A tanulók éves teljesítményének mérése 
6 4 4 

Összesen: 97 11 108 

 

 

9. évfolyam 

Heti tanóra 10 %-ának tartalma (11 óra) 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Mechanikai energia 

Órakeret 3 

óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

   

Kulcsfogalmak/ fogalmak 
Tudományos megismerés módszerei, interdiszciplinális 

kapcsolatok, anyagi halmazok 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Energianyerés az élővilágban. Táplálkozás, emésztés, 

kiválasztás 

Órakeret 

4 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

   

Kulcsfogalmak/fogalmak 

Élő és élettelen anyagi rendszerek, állatok és növények 

szervezetének felépítése és működése. Hasonlóságok és 

különbségek 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Projektek  

A tanulók éves teljesítményének mérése 

Órakeret 

4 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

   

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Ember és környezetének kapcsolata, csillagászati, földrajzi, kémiai és 

biológiai evolúció, az univerzum megismerésének lehetőségei 
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TESTNEVELÉS 
 

Tantárgyak 9. évf. 10. évf. 11. évf. 

9-11. 

óraszám 

összesen 

Testnevelés 5 5 5 15 

éves óraszám 180 180 155 515 

kötelező tartalom 162 162 139 463 

10% 18 18 16 52 

 

 

Testnevelés 9. évfolyam 

 

Kerettantervi óraszámok témakörönként 

Tematikai egység Órakeret 

Sportjátékok 35 

Torna jellegű feladatok és táncos mozgásformák 27 

Atlétika jellegű feladatok 20 

Alternatív és szabadidős mozgásrendszerek 30 

Önvédelem és küzdősportok 15 

Úszás és úszó jellegű feladatok 

(Választható, ellenkező esetben az órák arányosan 

szétosztandók más tematikus területekre.) 

15 

Egészségkultúra – prevenció 20 

Kötelező összesen: 162 óra 

 

Óraszámok bontása témakörönként 

Témakör 
9. 

évfolyam 

kötelező 

9. 

évfolyam 

szabad 

9. 

évfolyam 

összesen 

Sportjátékok 35 8 43 

Torna jellegű feladatok és táncos mozgásformák 27 10 37 

Atlétika jellegű feladatok 20  20 

Alternatív és szabadidős mozgásrendszerek 30  30 

Önvédelem és küzdősportok 15  15 

Úszás és úszó jellegű feladatok 

(Választható, ellenkező esetben az órák arányosan 

szétosztandók más tematikus területekre.) 

15  15 

Egészségkultúra – prevenció 20  20 

Összesen: 162 18 180 
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9. évfolyam 

Heti tanóra 10 %-ának tartalma (18 óra) 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
1. Sportjátékok 

Órakeret 

8 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

 
Házibajnokság szervezése: labdarúgás, 

kosárlabda 

Matematika: logika, 

térbeli alakzatok, 

tájékozódás. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak 

Koordinált együttműködés, kooperatív feladatok, 

játékvezetői jelzések, konstruktív konfliktuskezelés, 

baleset megelőzés. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
2. Torna jellegű feladatok és táncos mozgásformák 

Órakeret 

10 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

 Dunántúli ugrós táncok 
Ének-zene: ritmus, 

ének. 

Etika: társas 

viselkedés, 

kooperatív munka. 

Földrajz: 

Magyarország 

tájegységei. 

Kulcsfogalmak/fogalmak Dudálás, cifra és variációi, lengetők, bokázók.  

 

 

Testnevelés 10. évfolyam 

 

Kerettantervi óraszámok témakörönként 

Tematikai egység Órakeret 

Sportjátékok 35 

Torna jellegű feladatok és táncos mozgásformák 27 

Atlétika jellegű feladatok 20 

Alternatív és szabadidős mozgásrendszerek 30 

Önvédelem és küzdősportok 15 

Úszás és úszó jellegű feladatok 

(Választható, ellenkező esetben az órák arányosan 

szétosztandók más tematikus területekre.) 

15 

Egészségkultúra – prevenció 20 

Kötelező összesen:  162 óra 

 

Óraszámok bontása témakörönként 
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Témakör 
10. 

évfolyam 

kötelező 

10. 

évfolyam 

szabad 

10. 

évfolyam 

összesen 

Sportjátékok 35 8 43 

Torna jellegű feladatok és táncos mozgásformák 27 10 37 

Atlétika jellegű feladatok 20  20 

Alternatív és szabadidős mozgásrendszerek 30  30 

Önvédelem és küzdősportok 15  15 

Úszás és úszó jellegű feladatok 

(Választható, ellenkező esetben az órák arányosan 

szétosztandók más tematikus területekre.) 

15  15 

Egészségkultúra – prevenció 20  20 

Összesen: 162 18 180 

 

 

10. évfolyam 

Heti tanóra 10 %-ának tartalma (18 óra) 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
1. Sportjátékok 

Órakeret 

8 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

 
Házibajnokság szervezése: labdarúgás, 

kosárlabda 

Matematika: logika, 

térbeli alakzatok, 

tájékozódás, 

valószínűségszámítás. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak 

Koordinált együttműködés, kooperatív feladatok, 

játékvezetői jelzések, konstruktív konfliktuskezelés, 

baleset megelőzés, fair play. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
2. Torna jellegű feladatok és táncos mozgásformák 

Órakeret 

10 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

 Szatmári verbunk, lassú és friss csárdás 
Ének-zene: ritmus, 

ének. 

Etika: társas 

viselkedés, 

kooperatív munka. 

Földrajz: 

Magyarország 

tájegységei. 

Kulcsfogalmak/fogalmak Páros forgás, átvető lépések, csapásolás  

 

Testnevelés 11. évfolyam 
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Kerettantervi óraszámok témakörönként 

Tematikai egység Órakeret 

Sportjátékok 

(Lánycsoportok esetében 20 óra a Torna jellegű feladatok és táncos 

mozgásformák tematikai egységre átcsoportosítható.) 

40 

Torna jellegű feladatok és táncos mozgásformák 15 

Atlétikai jellegű feladatok 20 

Alternatív és szabadidős mozgásrendszerek 30 

Önvédelem és küzdősportok 9 

Egészségkultúra és prevenció 25 

Kötelező összesen: 139 óra 

 

Óraszámok bontása témakörönként 

Témakör 
11. évfolyam 

kötelező 

11. évfolyam 

szabad 
11. évfolyam 

összesen 

Sportjátékok 

(Lánycsoportok esetében 20 óra a Torna 

jellegű feladatok és táncos mozgásformák 

tematikai egységre átcsoportosítható.) 

40 6 46 

Torna jellegű feladatok és táncos 

mozgásformák 
15 10 25 

Atlétikai jellegű feladatok 20  20 

Alternatív és szabadidős 

mozgásrendszerek 
30  30 

Önvédelem és küzdősportok 9  9 

Egészségkultúra és prevenció 25  25 

Sportjátékok 

(Lánycsoportok esetében 20 óra a Torna 

jellegű feladatok és táncos mozgásformák 

tematikai egységre átcsoportosítható.) 

40  40 

Összesen: 139 16 155 

 

 

11. évfolyam 

Heti tanóra 10 %-ának tartalma (16 óra) 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
1. Sportjátékok 

Órakeret 

6 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

 
Házibajnokság szervezése: labdarúgás, 

kosárlabda, röplabda 

Matematika: logika, 

térbeli alakzatok, 

tájékozódás. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak 

Koordinált együttműködés, kooperatív feladatok, 

játékvezetői jelzések, konstruktív konfliktuskezelés, 

baleset megelőzés, fair play. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
2. Torna jellegű feladatok és táncos mozgásformák 

Órakeret 

10 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

 Történelmi társastáncok: palotás 
Ének-zene: ritmus 

Etika: társas 

viselkedés, 

kooperatív munka. 

Kulcsfogalmak/fogalmak A nő és a férfi szerep jellegzetessége, alkalmazott fogások. 

 

 

OSZTÁLYKÖZÖSSÉG-ÉPÍTŐ PROGRAM 
 

Tantárgyak 9. évf. 10. évf. 11. évf. 

9-11. 

óraszám 

összesen 

Tantárgy 1 1 1 3 

éves óraszám 36 36 32 104 

kötelező tartalom 32 32 28 92 

10% 4 4 4 12 

 

 

Osztályközösség-építő Program 9. évfolyam 

 

Kerettantervi óraszámok témakörönként 

Tematikai egység Órakeret 

Én és az iskola 6 

Család és iskola – fiúk és lányok/nők és férfiak az 

iskolában és a társadalomban 
12 

A környezetünk, amelyben élünk és az együttélés 

szabályai 
8 

Projektek  

A tanulók éves teljesítményének a mérése 
6 

Kötelező összesen: 32 óra 

 

Óraszámok bontása témakörönként 

Témakör 
9. évfolyam 

kötelező 

9. évfolyam 

szabad 
9. évfolyam 

összesen 

Én és az iskola 6  6 

Család és iskola – fiúk és 

lányok/nők és férfiak az iskolában 

és a társadalomban 

12  12 

A környezetünk, amelyben élünk 

és az együttélés szabályai 
8 4 12 

Projektek  6  6 
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A tanulók éves teljesítményének a 

mérése 

Összesen: 32 4 36 

 

 

9. évfolyam 

Heti tanóra 10 %-ának tartalma (4 óra) 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

A környezetünk, amelyben élünk és az együttélés 

szabályai 

Órakeret 

4 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

 
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. 

 

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. 

 

 

Osztályközösség-építő Program 10. évfolyam 

 

Kerettantervi óraszámok témakörönként 

Tematikai egység Órakeret 

A közösségek belső világa(i) 14 

„Itthon otthon vagyok!” 14 

Projektek  

A tanulók éves teljesítményének a mérése 
4 

Kötelező összesen: 32 óra 

 

Óraszámok bontása témakörönként 

Témakör 
10. évfolyam 

kötelező 

10. évfolyam 

szabad 
10. évfolyam 

összesen 

A közösségek belső világa(i) 14  14 

„Itthon otthon vagyok!” 14 4 18 

Projektek  

A tanulók éves teljesítményének a 

mérése 

4  4 

Összesen: 32 4 36 

 

 

10. évfolyam 

Heti tanóra 10 %-ának tartalma (  4 óra) 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
„Itthon otthon vagyok!” 

Órakeret 

4 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

 
A régiók egyes sajátosságainak megismerése 

adott és saját szempontok szerint. 

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 – a választás szempontjainak 

tudatosítása. 

Vízióim a jövő(m)ről – az egyéni 

pályatervezéshez szükséges alapvető ismeretek, 

a stratégiakészítés fontosságának a felismerése 

az egyéni életút szempontjából, a munkavégzés 

egyéni és társadalmi fontosságának felismerése, 

A banki műveletekkel kapcsolatos lehetőségek 

és veszélyek felismerése (pl. hitel, zálog, 

kölcsön). 

Társadalomismeret: 

földrajzi viszonyok és 

a települések 

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. 

 

 

Osztályközösség-építő Program 11. évfolyam 

 

Kerettantervi óraszámok témakörönként 

Tematikai egység Órakeret 

Globalizáció – lokalizáció 8 

A civil társadalom – érdekvédelem 4 

Kaleidoszkóp 8 

Mit és miért tanultam az iskolában? 6 

Projektek  

A tanulók éves teljesítményének a mérése 
2 

Kötelező összesen: 28 óra 

 

Óraszámok bontása témakörönként 

Témakör 
11. évfolyam 

kötelező 

11. évfolyam 

szabad 
11. évfolyam 

összesen 

Globalizáció – lokalizáció 8 4 12 

A civil társadalom – érdekvédelem 4  4 

Kaleidoszkóp 8  8 
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Mit és miért tanultam az iskolában? 6  6 

Projektek  

A tanulók éves teljesítményének a mérése 
2  2 

Összesen: 28 4 32 

11. évfolyam 

Heti tanóra 10 %-ának tartalma (4 óra) 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Globalizáció – lokalizáció 

Órakeret 

4 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

 
Globalizáció, többféle nézőpontból – a globális 

és a lokális: elszigetelt világok versus hálózati 

világok.  

A globális gazdaságtól a helyi piacig – mit 

vihetek a tőzsdére, és mit a helyi piacra? – 

összehasonlítás, megkülönböztetés, az 

alapfogalmak megismerése, megértése konkrét 

példák alapján. 

Én és a politika – a nagypolitikától a helyi 

politikáig, az érdekképviselet eltérő szintjei és 

színterei; összehasonlítás, megkülönböztetés, az 

alapfogalmak megismerése, megértése konkrét 

példák, esetek alapján. 

A látható és a láthatatlan gazdaság (a fehér, a 

szürke és a feketegazdaság); munkaerőpiac 

nemzetközi térben – alapfogalmak megismerése, 

előnyök, hátrányok összevetése. 

Népek és kultúrák („Ahány ház, annyi szokás”); 

a sokszínű Kárpát-medence – kulturális 

kaleidoszkóp; távolabbi és közelebbi népek, 

nemzetiségek szokásainak megismerése, 

összehasonlítása, tapasztalatok megosztása. 

Társadalomismeret: 

globalizációs 

jelenségek, 

állampolgári jogok és 

kötelességek. 

 

Matematika: 

százalékszámítás, 

hatványozási 

ismeretek. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak 

Globalizáció, lokalizáció, tőzsde, bux, index, parlament, 

párt, ideológia, önkormányzat, választás, kulturális 

sokszínűség. 

 

 

 

 

INFORMATIKA 
 

Tantárgyak 9. évf. 10. évf. 11. évf. 

9-11. 

óraszám 

összesen 

Informatika 1 - 1,5 2,5 

éves óraszám 36 - 46 82 

kötelező tartalom 32 - 0 32 
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szabadon felhasználható 4 - 46 50 

 

 

 

 

 

 

Informatika 9. évfolyam 

 

Kerettantervi óraszámok témakörönként 

Tematikai egység Órakeret 

1. Az informatikai eszközök használata 2 

2. Alkalmazói ismeretek 14 

3. Problémamegoldás informatikai eszközökkel és 

módszerekkel 
6 

4. Infokommunikáció 3 

5. Az információs társadalom 4 

6. Könyvtári informatika 3 

Kötelező összesen: 32 óra 

 

Óraszámok bontása témakörönként 

Témakör 
9. 

évfolyam 

kötelező 

9. 

évfolyam 

szabad 

9. 

évfolyam 

összesen 

1. Az informatikai eszközök használata 2  2 

2. Alkalmazói ismeretek 14 4 18 

3. Problémamegoldás informatikai eszközökkel és 

módszerekkel 
6  6 

4. Infokommunikáció 3  3 

5. Az információs társadalom 4  4 

6. Könyvtári informatika 3  3 

Összesen: 32 4 36 

 

 

9. évfolyam 

Heti tanóra 10 %-ának tartalma (4 óra) 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Alkalmazói ismeretek 

Órakeret 

4 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Írott és 

audiovizuális 

dokumentumok 

elektronikus 

létrehozása 

Komplex szövegszerkesztési feladat gyakorlati 

megvalósítása: 

önéletrajz 

motivációs levél 

Osztályközösség-

építés 

Kulcsfogalmak/ fogalmak  

 

 

Informatika 11. évfolyam 
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Kerettantervi óraszámok témakörönként 

Tematikai egység Órakeret 

1. Az informatikai eszközök használata 0 

2. Alkalmazói ismeretek 0 

3. Problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel 0 

4. Infokommunikáció 0 

5. Az információs társadalom 0 

6. Könyvtári informatika 0 

Kötelező összesen: 0 óra 

 

Óraszámok bontása témakörönként 

Témakör 
11. 

évfolyam 

kötelező 

11. 

évfolyam 

szabad 

11. 

évfolyam 

összesen 

1. Az informatikai eszközök használata 0 0  

2. Alkalmazói ismeretek 0 36  

3. Problémamegoldás informatikai 

eszközökkel és módszerekkel 
0 0  

4. Infokommunikáció 0 10  

5. Az információs társadalom 0 0  

6. Könyvtári informatika 0 0  

Összesen: 0 46 46 

 

 

11. évfolyam 

szabadon felhasználható órák tartalma (46 óra) 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
2. Alkalmazói ismeretek 

Órakeret 

36 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Prezentációkészítés Prezentációkészítő program használata 

Diák létrehozása, formázása 

Mintadia használata 

Karakterformázás, felsorolás alkalmazása 

Objektumok beszúrása, formázása (kép, alakzat, 

táblázat, diagram) 

Animációk, áttűnések 

Természetismeret, 

kommunikáció- 

magyar nyelv és 

irodalom: tanulói 

kiselőadás készítése 

Szövegszerkesztés Szöveges dokumentumok létrehozása, 

WYSWYG szövegszerkesztő használata 

Karakter és bekezdésformázás 

Felsorolás és számozás 

Hasábok használata 

Objektumok beszúrása, formázása (kép, alakzat, 

táblázat) 

Tabulátor használata 

Élőfej, élőláb, oldalszámozás, oldalbeállítások 

Osztályközösség-

építés: önéletrajz, 

plakát készítése 

Táblázatkezelés Munkalapok használata 

Cella, cellahivatkozás 

Természetismeret: 

számítási feladatok 
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Cellaformázási lehetőségek 

Egyszerű számítások képletek segítségével 

Függvények használata (MIN, MAX, SZUM, 

ÁTLAG, DARABTELI, SZUMHA) 

Adatok megjelenítése, diagramok készítése, 

formázása 

megvalósítása 

táblázatkezelővel 

Kulcsfogalmak/ fogalmak 

dia, bemutató, áttűnés, animáció, bekezdés, élőfej, élőláb, 

oldalszám, tabulátor, cella, munkalap, relatív és abszolút 

cellahivatkozás 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
4. Infokommunikáció 

Órakeret 

10 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

Keresés az interneten Kulcsszavas és tematikus keresés 

A keresési eredmények szűrése 

A szükséges információ önálló meghatározása, 

a találatok szűkítése, kigyűjtése, felhasználása 

Természetismeret, 

kommunikáció- 

magyar nyelv és 

irodalom: tanulói 

kiselőadás készítése 

Az internet 

szolgáltatásai 

Böngészés (www) 

Elektronikus levelezés 

Fájlátvitel - FTP  

Az internetes publikálás szabályai, netikett 

A túlzott internethasználattól kialakuló káros 

életformák azonosítása, a függőség elhárítása. 

 

Kulcsfogalmak/fogalmak 
kulcsszavas kereső, tematikus kereső, e-mail, csatolmány. 

címtár, netikett 
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Szakközépiskolai képzés érettségi vizsgára felkészítő (12–13.) évfolyamai 

 

Tantárgyak és óraszámok 

 

Évfolyam/ 

Tantárgyak 

12. 

Nappali 

tagozat 

13. 

Nappali 

tagozat 

Magyar nyelv és irodalom  6 6+1 

Idegen nyelv 

(angol vagy német) 
6+1 6+1 

Matematika  6+1 6+1 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek 
4+1 5+2 

Természetismeret 2 – 

Informatika  2 2 

Testnevelés és sport  5 5 

Osztályközösség-építő 

program 
1 1 

Szabadon tervezhető órakeret 3 5 

Összesen (közműveltségi 

óraszámok) 
35 36 

 

A szabadon tervezhető órákat + jellel jelöltük. 
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MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 
 

Tantárgyak 12. évf. 13. évf. 

13. 

évfolyam 

szabadon 

tervezhető 

óraszám 

összesen 

Magyar nyelv és 

irodalom 
6 6 1 13 

nyelvtan 2 2 0 4 

irodalom 4 4 1 9 

éves óraszám 216 186 31 433 

kötelező tartalom 195(65+130) 168(56+112)  363 

10% 21(7+14) 18(6+12)  39 

 

Magyar nyelv 12. évfolyam 

 

Kerettantervi óraszámok témakörönként 

Tematikai egység Órakeret 

Kommunikáció, tömegkommunikáció 14 

Nyelvi szintek, a nyelv grammatikai jellemzői 12 

Szövegértés, szövegalkotás 10 

Helyesírási ismeretek 6 

A szöveg 10 

Stilisztikai alapismeretek 7 

Jelentéstan 6 

Kötelező összesen: 65 óra 

 

Óraszámok bontása évfolyamonként, témakörönként 

Témakör 

12. 

évfolyam 

kötelező 

12. 

évfolyam 

szabad 

Kommunikáció, tömegkommunikáció 14  

Nyelvi szintek, a nyelv grammatikai jellemzői 12  

Szövegértés, szövegalkotás 10  

Helyesírási ismeretek 6 7 

A szöveg 10  

Stilisztikai alapismeretek 7  

Jelentéstan 6  

Összesen: 65 óra 7 óra 
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12. évfolyam – magyar nyelv 

Heti tanóra 10%-ának tartalma (7 óra) 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Helyesírási ismeretek 

Órakeret 

7 óra  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Tollbamondás   

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

hagyomány szerinti írásmód, egyszerűsítés elve, mondatok modalitása 

 

Magyar irodalom 12. évfolyam 

 

Kerettantervi óraszámok témakörönként 

Tematikai egység Órakeret 

Érzékenyítés, ráhangolás − esztétikai bevezető 6 

Világirodalom – görög mitológia, antik görög epika és 

líra, római irodalom 
4 

Színház- és drámatörténet – az antik színház és dráma 5 

Világirodalom – Biblia 6 

Világirodalom – az európai irodalom a 14–16. században 

(reneszánsz) 
5 

Középkori nyelvemlékek 2 

Janus Pannonius portréja 3 

Balassi Bálint portréja 5 

Színház- és drámatörténet – az angol színház a 16–17. 

században, és Shakespeare 
6 

Színház- és drámatörténet – a francia klasszicista színház 

(17. század) 
4 

Látásmód – Zrínyi Miklós 3 

Világirodalom – az európai irodalom a 18. században 4 

Magyar irodalom a 18. században – portrék: Csokonai 

Vitéz Mihály, Berzsenyi Dániel 
10 

Világirodalom – az európai irodalom a 19. század első 

felében (romantika és realizmus) 
6 

Színház- és drámatörténet –  

Katona József: Bánk bán 
4 

Magyar irodalom a 19. század első felében – portrék: 

Kölcsey Ferenc, Vörösmarty Mihály 
12 

Életmű – Petőfi Sándor 12 

Látásmód – Jókai Mór 6 

Életmű – Arany János 12 

Színház- és drámatörténet – Madách Imre: Az ember 

tragédiája 
4 

Világirodalom – az európai epika és líra a romantika 

után (19. század második fele) 
5 

Magyar irodalom a 19. század második felében – portré: 

Mikszáth Kálmán 
6 

Kötelező összesen: 130 óra 
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Óraszámok bontása évfolyamonként, témakörönként 

Témakör 

12. 

évfolyam 

kötelező 

12. 

évfolyam 

szabad 

Érzékenyítés, ráhangolás − esztétikai bevezető 6  

Világirodalom – görög mitológia, antik görög epika és líra, 

római irodalom 
4 4 

Színház- és drámatörténet – az antik színház és dráma 5  

Világirodalom – Biblia 6 4 

Világirodalom – az európai irodalom a 14–16. században 

(reneszánsz) 
5  

Középkori nyelvemlékek 2  

Janus Pannonius portréja 3  

Balassi Bálint portréja 5  

Színház- és drámatörténet – az angol színház a 16–17. 

században, és Shakespeare 
6  

Színház- és drámatörténet – a francia klasszicista színház 

(17. század) 
4 6 

Látásmód – Zrínyi Miklós 3  

Világirodalom – az európai irodalom a 18. században 4  

Magyar irodalom a 18. században – portrék: Csokonai Vitéz 

Mihály, Berzsenyi Dániel 
10  

Világirodalom – az európai irodalom a 19. század első 

felében (romantika és realizmus) 
6  

Színház- és drámatörténet –  

Katona József: Bánk bán 
4  

Magyar irodalom a 19. század első felében – portrék: 

Kölcsey Ferenc, Vörösmarty Mihály 
12  

Életmű – Petőfi Sándor 12  

Látásmód – Jókai Mór 6  

Életmű – Arany János 12  

Színház- és drámatörténet – Madách Imre: Az ember 

tragédiája 
4  

Világirodalom – az európai epika és líra a romantika után 

(19. század második fele) 
5  

Magyar irodalom a 19. század második felében – portré: 

Mikszáth Kálmán 
6  

Összesen: 130 óra 14 óra 
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12. évfolyam – magyar irodalom 

Heti tanóra 10%-ának tartalma (14 óra) 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Világirodalom – görög mitológia, antik görög epika és 

líra 

Órakeret 

4 óra  

Ismeretek 
Fejlesztési követelmények 

Kapcsolódási 

pontok 

Homérosz: Iliász 
Az irodalom filmen: a Trója című 

film megtekintése 

Vizuális kultúra: az 

antik-görög művészet 

néhány alkotása; 

illusztrációk és 

irodalmi művek 

párhuzamai 

Földrajz: topológiai 

tájékozódás. 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: az ókori 

történelem. 

Mitológiai történetek és hősök 

különféle feldolgozásokban 

  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

antikvitás, mítosz, mitológia, eposz, eposzi konvenciók, kaland, utazás mint 

cselekményszervező elv 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Világirodalom - Biblia 

Órakeret 

4 óra  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Témazáró dolgozat Számonkérés  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

antikvitás, mítosz, mitológia, eposz, eposzi konvenciók, kaland, utazás mint 

cselekményszervező elv 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Színház- és drámatörténet – a francia klasszicista színház 

(17. század) 

Órakeret 

6 óra  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Különböző korszakok színháza és 

a színjátszás 

Színháztörténeti áttekintés a 

témakör végén; ismeretek 

rendszerezése 

Vizuális kultúra; 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: görög és 

római 

színházépítészet. 

Dráma és tánc: 

színházművészet, 

színháztörténet 

Vizuális kultúra; 

Ének-zene; 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret: 
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illusztrációk, zenei és 

filmes feldolgozások 

Shakespeare-

művekből. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Színház, esztétikai minőség, tragikum, komikum, tragédia, komédia, 

dialógus, akció, dikció, alapszituáció, konfliktus, drámai szerkezet, kar, 

katarzis; felvonás, jelenet, díszlet, jelmez, szerzői utasítás, hármas egység, 

mértéktartás, helyzetkomikum, jellemkomikum, nyelvi komikum, 

jellemtípus, bizalmas, rezonőr. 

 

13. évfolyam 

 

Magyar nyelv 13. évfolyam 

 

Kerettantervi óraszámok témakörönként 

Témakör 

13. 

évfolyam 

kötelező 

Kommunikáció 9 

Retorika 8 

Általános nyelvészeti ismeretek 10 

Pragmatikai ismeretek 6 

Szövegalkotás 12 

Nyelv és társadalom 6 

Nyelvtörténet 5 

Összesen: 56 óra 

 

Óraszámok bontása évfolyamonként, témakörönként 

Témakör 

13. 

évfolyam 

kötelező 

13. 

évfolyam 

szabad 

Kommunikáció 9  

Retorika 8  

Általános nyelvészeti ismeretek 10  

Pragmatikai ismeretek 6  

Szövegalkotás 12 6 

Nyelv és társadalom 6  

Nyelvtörténet 5  

Összesen: 56 óra 6 óra 

 

 13. évfolyam – magyar nyelv 

Heti tanóra 10%-ának tartalma (6 óra) 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Szövegalkotás 

Órakeret 

6 óra  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Szövegalkotás Érettségi szövegalkotási feladatok  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

tagolás, helyesírás, logikai felépítés 
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Magyar irodalom 13. évfolyam 

 

Kerettantervi óraszámok témakörönként 

Témakör 

13. 

évfolyam 

kötelező 

Magyar irodalom – a Nyugat és első nemzedéke 6 

Életmű – Ady Endre 12 

Portré – Móricz Zsigmond 8 

Avantgárd irányzatok a világirodalomban –  

a magyar avantgárd 
5 

Életmű – Kosztolányi Dezső 12 

Látásmódok: Karinthy Frigyes, Krúdy Gyula 4 

Életmű – Babits Mihály 12 

Életmű – József Attila 14 

Portré – Radnóti Miklós 12 

Portrék – Szabó Lőrinc, Márai Sándor, Pilinszky János, 

Weöres Sándor, Ottlik Géza 
8 

Látásmódok – Illyés Gyula, Németh László, Örkény István, 

Nagy László 
6 

Portrék, látásmódok a kortárs irodalomból (választható 

szerzők, művek) 
8 

Az irodalom határterületei – a régió kulturális hagyományai 5 

Összesen: 112 óra 

 

Óraszámok bontása évfolyamonként, témakörönként 

Témakör 

13. 

évfolyam 

kötelező 

13. 

évfolyam 

szabad 

13. 

évfolyam 

szabadon 

tervezhető 

Magyar irodalom – a Nyugat és első nemzedéke 6  6 

Életmű – Ady Endre 12  6 

Portré – Móricz Zsigmond 8 4  

Avantgárd irányzatok a világirodalomban –  

a magyar avantgárd 
5  

 

Életmű – Kosztolányi Dezső 12 4  

Látásmódok: Karinthy Frigyes, Krúdy Gyula 4   

Életmű – Babits Mihály 12   

Életmű – József Attila 14  6 

Portré – Radnóti Miklós 12   

Portrék – Szabó Lőrinc, Márai Sándor, 

Pilinszky János, Weöres Sándor, Ottlik Géza 
8  

 

Látásmódok – Illyés Gyula, Németh László, 

Örkény István, Nagy László 
6 4 

 

Portrék, látásmódok a kortárs irodalomból 

(választható szerzők, művek) 
8  

6 

Az irodalom határterületei – a régió kulturális 

hagyományai 
5  

7 

Összesen: 112 óra 12 óra 31 óra 
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 13. évfolyam – magyar irodalom 

Heti tanóra 10%-ának tartalma (12 óra) 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Portré – Móricz Zsigmond 

Órakeret 

4 óra  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Filmnézés Műelemzés  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Realista és naturalista ábrázolásmód, népi írók mozgalma. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Életmű – Kosztolányi Dezső 

Órakeret 

4 óra  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Filmnézés, műelemzés   

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Versciklus, novellaciklus, példázat, lélektan. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Látásmódok – Illyés Gyula, Németh László, Örkény 

István, Nagy László 

Órakeret 

4 óra  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Filmnézés, műelemzés   

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Népi írók mozgalma, irodalmi szociográfia, portrévers, képvers, groteszk 

látásmód, egyperces novella. 

 

 

13. évfolyam – magyar irodalom 

Szabadon tervezhető (31 óra) 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Magyar irodalom – a Nyugat és első nemzedéke 

Órakeret 

6 óra  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Műelemzés   

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Impresszionizmus, szimbolizmus, szecesszió. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Életmű – Ady Endre 

Órakeret 

6 óra  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Műelemzés   

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Klasszikus modernség, szecessziós-szimbolista látásmód, tagoló vers, 

kötetkompozíció, ciklikus szerkesztés. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Életmű – József Attila 

Órakeret 

6 óra  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Műelemzés   

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Komplex kép, síkváltás, szabad vers, létösszegzés, időszembesítés, 

önmegszólítás. 

 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Portrék, látásmódok a kortárs irodalomból (választható 

szerzők, művek) 

Órakeret 

6 óra  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Filmnézés, műelemzés   

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Kortárs nyilvánosság, nyomtatott és internetes folyóiratok, hangoskönyv, 

digitális közlés. 

 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Az irodalom határterületei – a régió kulturális 

hagyományai 

Órakeret 

7 óra  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Műelemzés   

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Ízlés, értelmezés, szórakoztatás, populáris kultúra, kultusz, divat, irodalmi 

ismeretterjesztés, digitális kultúra, (filmes) adaptáció. Régió, regionalitás, 

hagyomány, folklór. 
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ANGOL NYELV 
 

Tantárgyak 12. évf. 

12. 

évfolyam 

szabadon 

tervezhető 

13. évf. 

13. 

évfolyam 

szabadon 

tervezhető 

óraszám 

összesen 

angol nyelv 6 1 6 1 14 

éves óraszám 216 36 186 31 469 

kötelező tartalom 195  168  363 

10% 21  18  39 

 

 

Angol nyelv 12. évfolyam 

 

Kerettantervi óraszámok témakörönként 

Tematikai egység Órakeret 

A tanulók teljesítményének bemeneti  

diagnosztikus mérése 
2 

Személyes vonatkozások, család 16 

Ember és társadalom 19 

Környezetünk 24 

Az iskola 17 

A munka világa 25 

Életmód 16 

Szabadidő, művelődés, szórakozás 16 

Utazás, turizmus 21 

Tudomány és technika 17 

Gazdaság és pénzügyek 20 

A mérés 2 

Kötelező összesen: 195 óra 

 

Óraszámok bontása évfolyamonként, témakörönként 

Témakör 

12. 

évfolyam 

kötelező 

12. 

évfolyam 

szabad 

12. 

évfolyam 

szabadon 

tervezhető 

A tanulók teljesítményének bemeneti  

diagnosztikus mérése 
2  

 

Személyes vonatkozások, család 16   

Ember és társadalom 19   

Környezetünk 24   

Az iskola 17   

A munka világa 25   

Életmód 16   

Szabadidő, művelődés, szórakozás 16   

Utazás, turizmus 21   

Tudomány és technika 17   

Gazdaság és pénzügyek 20   
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A mérés 2   

Olvasott szövegértés   18 

Nyelvhelyesség  15  

Hallott szövegértés   18 

Íráskészség  6  

Összesen: 195 óra 21 óra 36 óra 

 

 

 

 

 

12. évfolyam – angol nyelv 

Heti tanóra 10%-ának tartalma (21 óra) 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Nyelvhelyesség 

Órakeret 

15 óra  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

 
érettségi típusú feladatok 

megoldása 

Magyar nyelv és 

irodalom  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

kulcsszavak keresése, rövid válaszok adása, specifikus információ 

megkeresése 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Íráskészség 

Órakeret 

6 óra  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

 
különböző típusú levelek és 

szövegek megírása 

Magyar nyelv és 

irodalom 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

hivatalos levél, magánlevél 

 

 

 

12. évfolyam – angol nyelv 

szabadon tervezhető (36 óra) 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Olvasott szövegértés 

Órakeret 

18 óra  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

 
olvasott szöveg megértésére 

feladatok gyakorlása 

Magyar nyelv és 

irodalom 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

kulcsszavak keresése, rövid válaszok adása, specifikus információ 

megkeresése 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Hallott szövegértés 

Órakeret 

18 óra  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

 
érettségi típusú feladatok 

gyakorlása 

Magyar nyelv és 

irodalom, ének-zene 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Auditív memória, kulcskifejezések 

 

 

13. évfolyam 

 

Angol nyelv 13. évfolyam 

 

Kerettantervi óraszámok témakörönként 

Témakör 

13. 

évfolyam 

kötelező 

Személyes vonatkozások, család 15 

Ember és társadalom 19 

Környezetünk 18 

Az iskola 15 

A munka világa 19 

Életmód 15 

Szabadidő, művelődés, szórakozás 15 

Utazás, turizmus 16 

Tudomány és technika 13 

Gazdaság és pénzügyek 19 

A mérés 4 

Összesen: 168 óra 

 

Óraszámok bontása évfolyamonként, témakörönként 

Témakör 

13. 

évfolyam 

kötelező 

13. 

évfolyam 

szabad 

13. 

évfolyam 

szabadon 

tervezhető 

Személyes vonatkozások, család 15   

Ember és társadalom 19   

Környezetünk 18   

Az iskola 15   

A munka világa 19   

Életmód 15   

Szabadidő, művelődés, szórakozás 15   

Utazás, turizmus 16   

Tudomány és technika 13   

Gazdaság és pénzügyek 19   

A mérés 4   

Olvasott szövegértés   16 

Nyelvhelyesség  10  
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Hallott szövegértés   15 

Íráskészség  8  

Összesen: 168 óra 18 óra 31 óra 

 

 

 

 

 

 

 13. évfolyam – angol nyelv 

Heti tanóra 10%-ának tartalma (18 óra) 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Nyelvhelyesség 

Órakeret 

10 óra  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

 
érettségi típusú feladatok 

megoldása 

Magyar nyelv és 

irodalom 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

kulcsszavak keresése, rövid válaszok adása, specifikus információ 

megkeresése 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Íráskészség 

Órakeret 

8 óra  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

 
különböző típusú levelek és 

szövegek megírása 

Magyar nyelv és 

irodalom 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

hivatalos levél, magánlevél 

 

13. évfolyam – angol nyelv 

szabadon tervezhető (31 óra) 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Olvasott szövegértés 

Órakeret 

16 óra  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

 
olvasott szöveg megértésére 

feladatok gyakorlása 

Magyar nyelv és 

irodalom 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

kulcsszavak keresése, rövid válaszok adása, specifikus információ 

megkeresése 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Hallott szövegértés 

Órakeret 

15 óra  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

 
érettségi típusú feladatok 

gyakorlása 

Magyar nyelv és 

irodalom, ének-zene 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Auditív memória, kulcskifejezések 
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NÉMET NYELV 
 

Tantárgyak 12. évf. 

12. 

évfolyam 

szabadon 

tervezhető 

13. évf. 

13. 

évfolyam 

szabadon 

tervezhető 

óraszám 

összesen 

angol nyelv 6 1 6 1 14 

éves óraszám 216 36 186 31 469 

kötelező tartalom 195  168  363 

10% 21  18  39 

 

 

Német nyelv 12. évfolyam 

 

Kerettantervi óraszámok témakörönként 

Tematikai egység Órakeret 

A tanulók teljesítményének bemeneti  

diagnosztikus mérése 
2 

Személyes vonatkozások, család 16 

Ember és társadalom 19 

Környezetünk 24 

Az iskola 17 

A munka világa 25 

Életmód 16 

Szabadidő, művelődés, szórakozás 16 

Utazás, turizmus 21 

Tudomány és technika 17 

Gazdaság és pénzügyek 20 

A mérés 2 

Kötelező összesen: 195 óra 

 

Óraszámok bontása évfolyamonként, témakörönként 

Témakör 

12. 

évfolyam 

kötelező 

12. 

évfolyam 

szabad 

12. 

évfolyam 

szabadon 

tervezhető 

A tanulók teljesítményének bemeneti  

diagnosztikus mérése 
2  

 

Személyes vonatkozások, család 16   

Ember és társadalom 19   

Környezetünk 24   

Az iskola 17   

A munka világa 25   

Életmód 16   

Szabadidő, művelődés, szórakozás 16   

Utazás, turizmus 21   

Tudomány és technika 17   
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Gazdaság és pénzügyek 20   

A mérés 2   

Olvasott szövegértés   18 

Nyelvhelyesség  15  

Hallott szövegértés   18 

Íráskészség  6  

Összesen: 195 óra 21 óra 36 óra 

 

 

 

 

 

12. évfolyam – német nyelv 

Heti tanóra 10%-ának tartalma (21 óra) 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Nyelvhelyesség 

Órakeret 

15 óra  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

 
érettségi típusú feladatok 

megoldása 

Magyar nyelv és 

irodalom  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

kulcsszavak keresése, rövid válaszok adása, specifikus információ 

megkeresése 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Íráskészség 

Órakeret 

6 óra  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

 
különböző típusú levelek és 

szövegek megírása 

Magyar nyelv és 

irodalom 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

hivatalos levél, magánlevél 

 

 

12. évfolyam – német nyelv 

szabadon tervezhető (36 óra) 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Olvasott szövegértés 

Órakeret 

18 óra  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

 
olvasott szöveg megértésére 

feladatok gyakorlása 

Magyar nyelv és 

irodalom 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

kulcsszavak keresése, rövid válaszok adása, specifikus információ 

megkeresése 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Hallott szövegértés 

Órakeret 

18 óra  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

 
érettségi típusú feladatok 

gyakorlása 

Magyar nyelv és 

irodalom, ének-zene 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Auditív memória, kulcskifejezések 

 

 

 

 

13. évfolyam 

 

Német nyelv 13. évfolyam 

 

Kerettantervi óraszámok témakörönként 

Témakör 

13. 

évfolyam 

kötelező 

Személyes vonatkozások, család 15 

Ember és társadalom 19 

Környezetünk 18 

Az iskola 15 

A munka világa 19 

Életmód 15 

Szabadidő, művelődés, szórakozás 15 

Utazás, turizmus 16 

Tudomány és technika 13 

Gazdaság és pénzügyek 19 

A mérés 4 

Összesen: 168 óra 

 

Óraszámok bontása évfolyamonként, témakörönként 

Témakör 

13. 

évfolyam 

kötelező 

13. 

évfolyam 

szabad 

13. 

évfolyam 

szabadon 

tervezhető 

Személyes vonatkozások, család 15   

Ember és társadalom 19   

Környezetünk 18   

Az iskola 15   

A munka világa 19   

Életmód 15   

Szabadidő, művelődés, szórakozás 15   

Utazás, turizmus 16   

Tudomány és technika 13   

Gazdaság és pénzügyek 19   
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A mérés 4   

Olvasott szövegértés   16 

Nyelvhelyesség  10  

Hallott szövegértés   15 

Íráskészség  8  

Összesen: 168 óra 18 óra 31 óra 

 

 

 

 

 

 

 13. évfolyam – német nyelv 

Heti tanóra 10%-ának tartalma (18 óra) 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Nyelvhelyesség 

Órakeret 

10 óra  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

 
érettségi típusú feladatok 

megoldása 

Magyar nyelv és 

irodalom 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

kulcsszavak keresése, rövid válaszok adása, specifikus információ 

megkeresése 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Íráskészség 

Órakeret 

8 óra  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

 
különböző típusú levelek és 

szövegek megírása 

Magyar nyelv és 

irodalom 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

hivatalos levél, magánlevél 

 

 

 

13. évfolyam – német nyelv 

szabadon tervezhető (31 óra) 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Olvasott szövegértés 

Órakeret 

16 óra  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

 
olvasott szöveg megértésére 

feladatok gyakorlása 

Magyar nyelv és 

irodalom 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

kulcsszavak keresése, rövid válaszok adása, specifikus információ 

megkeresése 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Hallott szövegértés 

Órakeret 

15 óra  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

 
érettségi típusú feladatok 

gyakorlása 

Magyar nyelv és 

irodalom, ének-zene 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Auditív memória, kulcskifejezések 
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MATEMATIKA 
 

Tantárgyak 12. évf. 

12. 

évfolyam 

szabadon 

tervezhető 

13. évf. 

13. 

évfolyam 

szabadon 

tervezhető 

óraszám 

összesen 

matematika 6 1 6 1 12 

éves óraszám 216 36 186 31 402 

kötelező tartalom 195  168  363 

10% 21  18  39 

 

 

Matematika 12. évfolyam 

 

Kerettantervi óraszámok témakörönként 

Tematikai egység Órakeret 

A tanulók teljesítményének a mérése 11 

1. Gondolkodási és megismerési módszerek 20 

2. Számtan, algebra 66 

3. Összefüggések, függvények, sorozatok 16 

4. Geometria 60 

5. Valószínűség, statisztika 10 

A tananyag rendszerezése 12 

Kötelező összesen: 195 óra 

 

 

Óraszámok bontása évfolyamonként, témakörönként 

Témakör 
12. évfolyam 

kötelező 

12. évfolyam 

szabad 

12. 

évfolyam 

szabadon 

tervezhető 

A tanulók teljesítményének a mérése 11 0  

1. Gondolkodási és megismerési 

módszerek 
20 6 

 

2. Számtan, algebra 66 9 12 

3. Összefüggések, függvények, 

sorozatok 
16 0 

12 

4. Geometria 60 0 12 

5. Valószínűség, statisztika 10 6  

A tananyag rendszerezése 12 0  

Összesen: 195 óra 21 óra 36 óra 
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12. évfolyam – matematika 

Heti tanóra 10%-ának tartalma (21 óra) 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
1. Gondolkodási és megismerési módszerek 

Órakeret 

6 óra  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Halmazműveletek Gyakorló feladatok megoldása 

halmazműveletekre 

 

Kombinatorika Szöveges kombinatorikai 

feladatok megoldása, ismétléses 

és ismétlés nélküli permutáció, 

variáció és kombináció 

felismerése 

 

Gráfelmélet 
Szöveges feladatok megoldása 

gráfok alkalmazásával 

Természetismeret: 

térképolvasás, 

szemléltetés 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

metszet, unió, különbség, permutáció, variáció, kombináció, egyszerű gráf, 

él, fokszám sorozat 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
2. Számtan, algebra 

Órakeret 

9 óra  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Egyenletek, egyenlőtlenségek, 

egyenletrendszerek 

Egyenletek, egyenlőtlenségek, 

egyenletrendszerek megoldásának 

gyakorlása: 

elsőfogú lineárisegyenletek, 

egyenlőtlenségek, 

egyenletrendszerek, algebrai 

törtes, négyzetgyökös, 

abszolútértékes egyenletek, 

egyenlőtlenségek, másodfokú 

egyenletek, egyenlőtlenségek 

Természetismeret: 

szöveges számítási 

feladatok 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

mérleg-elv, ekvivalens átalakítás, diszkrimináns, gyöktényezős alak 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
3. Összefüggések, függvények, sorozatok 

Órakeret 

6 óra  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Függvénytranszformációk 
Elemi függvények 

transzformációi 

Informatika: 

függvényábrázolás 

táblázatkezelő 

diagramjaként 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

érték és változó transzformáció, eltolás, nyújtás, tükrözés 
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12. évfolyam – matematika 

szabadon tervezhető (36 óra) 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
2. Számtan, algebra 

Órakeret 

12 óra  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Érettségi feladatok megoldása   

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

számhalmazok, algebrai kifejezések, nevezetes azonosságok, hatvány, gyök, 

abszolút érték,  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
3. Összefüggések, függvények, sorozatok 

Órakeret 

12 óra  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Érettségi feladatok megoldása   

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

koordináta-rendszer, értelmezési tartomány, értékkészlet, szélsőérték, 

monotonitás 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
4. Geometria 

Órakeret 

12 óra  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Érettségi feladatok megoldása   

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

síkidomok, kerület, terület, hasonlóság, egybevágóság, vektorok 

 

 

 

13. évfolyam 

Matematika 13. évfolyam 

 

Kerettantervi óraszámok témakörönként 

Témakör 

13. 

évfolyam 

kötelező 

A tanulók teljesítményének a mérése 6 

1. Gondolkodási és megismerési módszerek 22 

2. Számtan, algebra 42 

3. Összefüggések, függvények, sorozatok 18 

4. Geometria 22 

5. Valószínűség, statisztika 10 

Rendszerező összefoglalás 48 

Összesen: 168 óra 

 

 

Óraszámok bontása évfolyamonként, témakörönként 
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Témakör 
13. évfolyam 

kötelező 

13. évfolyam 

szabad 

13. 

évfolyam 

szabadon 

tervezhető 

A tanulók teljesítményének a mérése 6   

1. Gondolkodási és megismerési módszerek 22   

2. Számtan, algebra 42  10 

3. Összefüggések, függvények, sorozatok 18 6  

4. Geometria 22 6 10 

5. Valószínűség, statisztika 10 6 11 

Rendszerező összefoglalás 48   

Összesen: 168 óra 18 óra 31 óra 

 

 

13. évfolyam – matematika 

Heti tanóra 10%-ának tartalma (18 óra) 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
3. Összefüggések, függvények, sorozatok 

Órakeret 

6 óra  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Számtani és mértani sorozatok 
Szöveges feladatok számtani és 

mértani sorozatokra 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

számtani és mértani sorozat 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
4. Geometria 

Órakeret 

6 óra  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Koordináta-geometria Egyenes egyenletének alakjai 

közötti összefüggések, a 

megfelelő alak alkalmazása 

 

Térgeometria Hasonló testek felszíne, térfogata  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

egyenes egyenlete, meredekség, normálvektor, irányvektor, hasonlóság 

aránya 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
5. Valószínűség, statisztika 

Órakeret 

6 óra  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Kombinatorikus valószínűség 
Gyakorló feladatok 

kombinatorikus valószínűségre 

 

Statisztikai adatok megjelenítése 
Oszlopdiagram és kördiagram 

átalakítása egymásba 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

diagram, valószínűség, permutáció, variáció, kombináció 

 

 

13. évfolyam – matematika 
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szabadon tervezhető (31 óra) 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
2. Számtan, algebra 

Órakeret 

10 óra  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Érettségi feladatok megoldása   

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

egyenlet, egyenlőtlenség, egyenletrendszer, gyök, logaritmus 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
4. Geometria 

Órakeret 

10 óra  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Érettségi feladatok megoldása   

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

felszín, térfogat, test, koordináta, irányvektor, normálvektor, merőlegesség, 

párhuzamosság, szögfüggvények 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
5. Valószínűség, statisztika 

Órakeret 

11 óra  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Érettségi feladatok megoldása   

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

kedvező eset, összes eset, valószínűség, gyakoriság, átlag, módusz, medián, 

diagram 
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TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK 
 

Tantárgyak 12. évf. 13. évf. 
óraszám 

összesen 

történelem 4+1 5+2 9+3 

éves óraszám 144 155 299 

kötelező tartalom 130 140 270 

10% 14 15 29 

 

 

Történelem 12. évfolyam 

 

Kerettantervi óraszámok témakörönként 

Tematikai egység Órakeret 

A tanulók teljesítményének a mérése 1 

Az őskor és az ókor története 18 

A középkor századai 25 

A magyar nép története az Árpád-ház kihalásáig 20 

Kora újkor és a polgári átalakulás kora 1490–1848/49 30 

Magyarország története (1301–1849) 35 

A tanulók teljesítményének a mérése 1 

Kötelező összesen: 130 óra 

 

Óraszámok bontása évfolyamonként, témakörönként 

Témakör 

12. 

évfolyam 

kötelező 

12. 

évfolyam 

szabad 

12. 

évfolyam 

szabadon 

tervezhető 

A tanulók teljesítményének a mérése 1   

Az őskor és az ókor története 18   

A középkor századai 25  7 

A magyar nép története az Árpád-ház kihalásáig 20  9 

Kora újkor és a polgári átalakulás kora 1490–1848/49 30  10 

Magyarország története (1301–1849) 35  10 

A tanulók teljesítményének a mérése 1 14  

Összesen: 130 óra 14 óra 36 óra 

 

 

 

12. évfolyam – történelem 

Heti tanóra 10%-ának tartalma ( 14 óra) 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A tanulók teljesítményének a mérése 

Órakeret 

14 óra  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 
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A hallgatók legyenek képesek 

egyszerűbb tárgymásolatokat, 

íratlan forrásokról készült 

fényképeket, vázlatrajzokat (pl. 

régészeti lelőhelyről) forrásként 

értelmezni; rövid (kb. 10-15 

sornyi) ókori forrásrészleteket 

feldolgozni. Tudjanak felépített 

feleletet vagy előadást tartani 

történelmi témákról (lecke, 

fejezetrész, leckéken átívelő 

folyamatok, összehasonlítások 

stb.). Tudjanak ábrákat, 

térképeket és egyéb, már tanult 

ismerethordozókat értelmezni 

élőszóban, rövid felkészülés után. 

Legyenek képesek az egyetemes 

és a magyar történelem nagy 

korszakainak és fontosabb 

eseményeinek szinkronban 

látására. Használják a 

tankönyvek, munkafüzetek 

kronológiáit. 

 

 

 

12. évfolyam – történelem szabadon tervezhető (36 óra) 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A középkor századai 

Órakeret 

7 óra  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

 

A szerzett ismeretek elmélyítése: 

─ A nyugati és keleti 

kereszténység eltérő fejlődése. 

─ A Bizánci Birodalom 

fejlődése. Az iszlám és az arab 

világ. 

─ A Frank Birodalom 

kialakulása, a gazdaság és 

társadalom átalakulása. 

─ Az államalapítások kora 

Közép- és Kelet-Európában.  
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─ A középkori egyház és az 

uralkodói hatalom Európában 

(az invesztitúra-harcok). 

─ A középkor társadalma. 

─ A középkori városok.  

─ A lovagkor. 

─ A keresztes háborúk (a 

hadjáratok pusztításai, Európa 

kultúrájára gyakorolt hatásuk). 

─ A szabad költözésű 

jobbágyság és a 

vándormozgalmak. 

─ A gazdaság fejlődése. 

─ A középkor művelődése. 

Mindennapok a középkorban.  

─ A rendi monarchiák. 

─ Császárság és pápaság 

küzdelme. 

Az eretnekmozgalmak. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

gróf-grófság-őrgrófság, ortodox egyház, római katolikus egyház, pápa, 

szerzetes, kolostor, bencés rend, hűbérbirtok, jobbágy, robot, allódium, 

iszlám, Korán, kalifa,királyi udvar, kamara, kancellária, kiközösítés, 

zarándok, ereklye, keresztes hadjáratok, inkvizíció, eretnekség, vallási 

intolerancia, antijudeizmus, kolduló rendek, városi önkormányzat, 

nyomásos hospes, céh, skolasztika, egyetem, lovagi kultúra, romantika, 

gótika, huszitizmus. 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A magyar nép története az Árpád-ház kihalásáig 

Órakeret 

9 óra  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

 

A szerzett ismeretek elmélyítése: 

─ A magyar nép őstörténete és 

vándorlása. 

─ A honfoglalástól az 

államalapításig. 
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─ Géza fejedelem és István 

király életműve. 

─ Az új rend megszilárdítása – 

Szent László és Könyves 

Kálmán. 

─ Az Aranybulla és a tatárjárás. 

─ Gazdasági és társadalmi 

változások a XIII. században 

(nem magyar népelemek a 

középkori Magyarországon). 

─ Az Árpád-kori kultúra.  

Mindennapi élet a középkori 

Magyarországon. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Nomadizmus, kettős fejedelemség, nemzetség törzs, székely, kalandozások, 

szeniorátus, vármegye, ispán, tized. Várnépek, várjobbágyok, bán, vajda, 

nádor, Szent Korona, regálé, serviens, bandérium, báró, nemes, Aranybulla, 

familiaritás, székelyek, szászok, kunok. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Kora újkor és a polgári átalakulás kora 1490–1848/49 

Órakeret 

10 óra  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

 

A szerzett ismeretek elmélyítése: 

─ A nagy földrajzi felfedezések 

és következményei. A modern 

világgazdasági rendszer 

kialakulásának kezdetei. 

─ A modern állam kialakulása. 

─ A parlamentáris monarchia 

kialakulása Angliában. Az 

angol forradalom és 

polgárháború. 

─ Reformáció és katolikus 

megújulás. A barokk. 

─ A tudományos világkép 

átalakulása. Az európai és 

Európán kívüli kultúrák 

találkozása, a gyarmatosítás. 
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─ Az atlanti hatalmak 

felemelkedése. 

─ A felvilágosodás. A 

felvilágosult abszolutizmus 

jellegzetességei. 

─ Az észak-amerikai gyarmatok 

függetlenségi háborúja. Az 

USA létrejötte. 

─ A polgári forradalom 

irányzatai Franciaországban. 

A napóleoni háborúk 

Európája. 

─ Az ipari forradalom és 

társadalmi hatásai 

(életkörülmények, környezet). 

─ XIX. század eszméi. 

Az 1848-as forradalmak. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Gyarmatosítás, konkvisztádor, ültetvény, világkereskedelem, abszolutizmus, 

reformáció, protestáns, evangélikus, református, unitárius, ellenreformáció, 

jezsuiták, manufaktúra, anglikán, monopólium, puritán, merkantilizmus, 

Enciklopédia, jogállam, ráció, a hatalmi ágak megosztása, társadalmi 

szerződés, felvilágosodott abszolutizmus, nacionalizmus, liberalizmus, 

szocializmus, konzervativizmus, alkotmány, „harmadik rend”, girondiak,  

jakobinusok, polgári szabadságjogok, vallási egyenjogúság, ökumenikus 

gondolat, parlamenti rendszer (jobboldal, baloldal), emigráció, reakció, 

terror, kapitalizmus, tőkés, proletár, civil társadalom.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Magyarország története (1301–1849) 

Órakeret 

10 óra  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

 

A szerzett ismeretek elmélyítése: 

─ Az Anjouk Magyarországa. 

─ Luxemburgi Zsigmond. 

─ A Hunyadiak. 

─ A Jagellók kora. A Dózsa-féle 

parasztháború. A mohácsi 

csata. 
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─ A török hódoltság. A 

Habsburgok és a magyar 

rendek. 

─ Az Erdélyi Fejedelemség. 

Függetlenségi harcok és 

országegyesítő kísérletek: 

Bocskai István, Bethlen Gábor 

és Zrínyi Miklós. 

─ A reformáció és a katolikus 

megújulás Magyarországon. 

─ Gazdasági, társadalmi és 

kulturális változások a XVII. 

században. 

─ A török kiűzése. 

─ A Rákóczi-szabadságharc.  

─ Demográfiai változások, az 

etnikai arányok átalakulása. 

─ Gazdaság és társadalom a 

XVIII. század 

Magyarországán. 

─ A felvilágosult abszolutizmus 

és a rendek. A magyar 

királyság a Habsburg 

Birodalomban. 

─ Művelődés, egyházak, 

iskolák. 

─ Új elemek a gazdaságban. Az 

átalakuló társadalom.  

─ A francia forradalom és a 

napóleoni háborúk hatása 

Magyarországra. 

─ A reformmozgalom 

kibontakozása, a 

polgárosodás, nemzetiségi 

kérdés. 
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─ A reformkori művelődés, 

kultúra. 

─ Polgári forradalom 

Magyarországon 1848. 

március–április. 

─ A forradalom belső és külső 

feltételei, problémái. 

─ A nemzeti önvédelem 

megszervezése és a tavaszi 

hadjárat. 

A szabadságharc befejező 

szakasza és veresége. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

örökös jobbágyság, hajdú, hódoltság, kuruc, labanc, rendi konföderáció, 

trónfosztás, Helytartótanács, betelepítés, etnikum, kettős vámrendszer, 

vallási türelem, állandó hadsereg, mágnás, kötelező állami oktatás, úrbéri 

rendezés, pátens, nyelvrendelet, „kalapos király”, Pragmatica Sanctio, 

osztrák örökösödési háború, hétéves háború, „fordított Canossa-járás”, 

jobbágyrendelet, magyar jakobinusok, reform, polgári átalakulás, cenzúra, 

államnyelv, örökváltság, közteherviselés, érdekegyesítés, védővám , 

márciusi ifjak, nemzetőrség, népképviseleti országgyűlés, felelős kormány, 

jobbágyfelszabadítás, választójog, függetlenség, nemzetiségi törvény, 

emancipáció. 

 

 

13. évfolyam 

 

Történelem 13. évfolyam 

 

Kerettantervi óraszámok témakörönként 

Témakör 

13. 

évfolyam 

kötelező 

A tanulók teljesítményének a mérése 1 

A nemzetállamok és az imperializmus kora, a dualizmus 

Magyarországa. Az I. világháború és következményei 
36 

A világ a nagy gazdasági válságtól a második világháború 

végéig. Magyarország a két világháború között (1929–1945) 
30 

A jelenkor és Magyarország a második világháború után 

(1945–napjainkig) 
50 

Társadalomismeret 22 

A tanulók teljesítményének a mérése 1 

Összesen: 140 óra 

 

Óraszámok bontása évfolyamonként, témakörönként 
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Témakör 

13. 

évfolyam 

kötelező 

13. 

évfolyam 

szabad 

13. 

évfolyam 

szabadon 

tervezhető 

A tanulók teljesítményének a 

mérése 
1  

 

A nemzetállamok és az 

imperializmus kora, a dualizmus 

Magyarországa. Az I. világháború 

és következményei 

36  

20 

A világ a nagy gazdasági válságtól 

a második világháború végéig. 

Magyarország a két világháború 

között (1929–1945) 

30  

20 

A jelenkor és Magyarország a 

második világháború után (1945–

napjainkig) 

50  

12 

Társadalomismeret 22  10 

A tanulók teljesítményének a 

mérése 
1 15 

 

Összesen: 140 óra 15 óra 62 óra 

 

 

 

 

 

 

 13. évfolyam – történelem 

Heti tanóra 10%-ának tartalma (15 óra) 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A tanulók teljesítményének a mérése 

Órakeret 

15 óra  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

 

A tanulók legyenek képesek a 

források és a tankönyvi szöveg 

egybevetésére. Tudjanak 

bibliográfiákat készíteni az iskolai 

és közkönyvtárak felhasználásával 

kiselőadások, vitaindítók céljára. 

Tudjanak felépített feleletet adni a 

tanult témákról. Tudjanak ábrákat, 

térképeket és egyéb ismert és új 

ismerethordozókat értelmezni 

élőszóban, rövid felkészülés után. 

Tudjanak méréseket készíteni a 

térképen önállóan, vagy 

szaktanári segítséggel 

(lakosságszám, népsűrűség, 

gazdasági fejlettség). Tudják a 

térképen ábrázolt jelenségeket 
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beépíteni szóbeli és írásbeli 

feladatok megoldásába. 

Felkészülés az érettségi 

követelményeinek a teljesítésére. 

 

 

13. évfolyam – történelem 

szabadon tervezhető (62 óra) 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

A nemzetállamok és az imperializmus kora, a dualizmus 

Magyarországa. Az I. világháború és következményei 

Órakeret 

20 óra  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

 

A megszerzett tudás elmélyítése: 

─ Gazdasági és társadalmi 

változások, a második ipari 

forradalom. 

─ Az egységes Olaszország és 

Németország kialakulása. 

─ Polgárháború az Amerikai 

Egyesült Államokban. 

─ A „keleti kérdés” és a Balkán. 

─ Az orosz reformkísérletek. 

─ Gyarmatosítás: a brit 

gyarmatbirodalom. 

─ Hatalmi viszonyok, katonai-

politikai szövetségek a 

századfordulón. 

A munkásság politikai erővé 

szerveződése. 

─ A megtorlás, a Bach-rendszer. 

─ A kiegyezés. 

─ Gazdasági és társadalmi 

fejlődés a dualizmus korában. 

─ Társadalmi csoportok 

életformái, népesség, 

nemzetiség. 

A városiasodás. A 
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tudományos és művészeti élet 

fejlődése. 

─ A kiegyezés rendszerének 

belső ellentmondásai. 

─ Az első világháború 

kirobbanása, jellege, története. 

─ Az oroszországi politikai 

változások, bolsevik 

hatalomátvétel, a bolsevik 

ideológia és propaganda, a 

Szovjetunió létrejötte. 

─ A Párizs környéki békék, a 

versailles-i békerendszer 

fontosabb pontjai. 

─ A gazdaság és a társadalom új 

jelenségei (pl. a női 

emancipáció, motorizáció). 

─ Magyarország részvétele az 

első világháborúban. 

─ Az őszirózsás forradalom. 

Kísérlet a kommunista 

diktatúra megteremtésére: a 

Tanácsköztársaság. 

─ A trianoni béke, hatása a 

gazdaságra, társadalomra, az 

etnikai viszonyokra. 

─ A határon túli magyarság 

sorsa. 

─ A Horthy-rendszer kialakulása 

és konszolidációja. A Horthy-

rendszer társadalma és a 

revíziós külpolitika. 

A művelődési viszonyok. Az 

életmód változásai. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Internacionálé, keresztényszocializmus, szociáldemokrácia, centrum, 

periféria, részvénytársaság, monopólium, középosztály, politikai 

antiszemitizmus, dualizmus, villámháború – állóháború, ultimátum, 
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egyházellenesség, vallásellenesség, központi hatalmak, pacifizmus, szovjet, 

fasizmus, korporatív állam, egypártrendszer, kommunizmus, kollektivizálás, 

GULAG, kisantant, kisebbségvédelem, őszirózsás forradalom, etnikai és 

történeti elv, proletárdiktatúra, Tanácsköztársaság, vörös- és fehérterror, 

numerus clausus, antiszemitizmus, irredentizmus, revízió, 

társadalombiztosítás, konszolidáció. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

A világ a nagy gazdasági válságtól a második 

világháború végéig. Magyarország a két világháború 

között (1929–1945) 

Órakeret 

20 óra  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

 

A megszerzett tudás elmélyítése: 

─ Az olasz fasizmus ideológiája 

és a fasiszta párt hatalomra 

jutása. 

─ Az 1929-33-as világgazdasági 

válság. Válságkezelés az 

USA-ban. 

─ A nemzeti szocializmus 

ideológiája, a náci párt 

hatalomra jutása és a náci 

diktatúra jellemzői. 

─ A sztálini diktatúra a 30-as 

években. 

─ A második világháború fő 

eseményei, fordulópontjai. A 

szövetségesek győzelme. 

─ A megosztott Európa. 

─ Gazdasági válság és 

jobbratolódás a magyar 

belpolitikában.  

─ Magyarország háborús 

részvétele a II. 

világháborúban. A Kállay-

kormány politikája. 

─ A német megszállás. A 

holokauszt Magyarországon.  
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─ A sikertelen kiugrás. A nyilas 

hatalomátvétel. 

Magyarország szovjet 

felszabadítása és megszállása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

tőzsde, túltermelési válság, New Deal, tervgazdálkodás, totális diktatúra, 

nemzetiszocializmus, politikai antiszemitizmus, Berlin-Róma tengely, 

Anschluss, kirekesztés, zsidóüldözés, koncentrációs tábor, népirtás, 

holokauszt, soá, porrajmos, genocídium, partizán, totális háború, antifasiszta 

koalíció. 

Népi-falukutató mozgalom, nyilasmozgalom, zsidótörvények, fegyveres 

semlegesség, hadigazdaság, „hintapolitika”, „kiugrás”, gettó, deportálás, 

munkaszolgálat, hadifogság. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

A jelenkor és Magyarország a második világháború után 

(1945–napjainkig) 

Órakeret 

12 óra  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

 

A megszerzett tudás elmélyítése: 

─ Hidegháborús szembenállás és 

időszakos enyhülés politikája 

a második világháború után. 

─ A kommunista rendszerek 

kialakulása és bukása. 

─ Az Európán kívüli világ 

(Kína, India, Japán). 

─ Az európai integráció 

története, az EU alapelvei, 

fontosabb intézményei, azok 

működése. 

─ Az emberiség az 

ezredfordulón: a globális világ 

és problémái. 

─ Magyarország újjáépítése a II. 

világháború után, a 

demokratikus közélet 

kiépítésének kísérlete. 

─ A párizsi békeszerződés. 

─ A kommunista diktatúra 

kiépítése. 
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─ A forradalomhoz vezető út. 

Az 1956-os forradalom és 

szabadságharc. 

─ A Kádár-rendszer kiépülése: 

megtorlás és diktatúra. 

─ Az életmód átalakulása. 

Demográfiai változások. 

Társadalmi változások hatásai, 

a roma népesség problémái. 

─ Az ellenzéki mozgalmak 

kialakulása és erősödése. A 

rendszerváltozás. 

─ A határokon túli magyarság 

helyzete. 

A magyarországi nemzetiségek és 

vallási csoportok. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Vasfüggöny, hidegháború, fegyverkezési verseny, Truman-elv, Marshall-

segély, szociális piacgazdaság, európai integráció, NATO, Varsói 

Szerződés, római szerződések, Holdraszállás, Ideiglenes Nemzetgyűlés, 

SZEB, Háborús bűnös, népbíróság, jóvátétel, kollektív büntetés elve, 

kitelepítés, lakosságcsere, beszolgáltatás, ÁVH, pártállam, földosztás, 

ötvenes évek, internálás, munkástanács, ellenzéki mozgalmak, Petőfi Kör, 

reformszocializmus, második gazdaság, harmadik világ, Brezsnyev-

doktrina, globális világ, enyhülési politika, anti-cionizmus. 

 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Társadalomismeret 

Órakeret 

10 óra  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

 

A megszerzett tudás elmélyítése: 

A mai magyar társadalom 

Társadalmi csoportok – 

társadalmi mobilitás. 

A társadalom rétegződése és 

térbeli szerkezete. 

Gazdagság és szegénység. 

Nemzeti és etnikai kisebbségek. 

Szocializáció és társadalmi 

devianciák  

(öngyilkosság, bűnözés, 

alkoholizmus, vandalizmus, 

idegengyűlölet, kábítószer). 

A szocializáció fogalma, tartalma 

és színterei. 
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Problémák a szocializáció 

folyamatában. 

Az iskola világa  

A műveltség társadalmi szerepe. 

Közoktatás – szakoktatás – 

felsőoktatás.  

A művelődés iskolán kívüli formái 

és színterei. 

Az iskolán kívüli művelődésben, 

képzésben részt vevők 

érdekérvényesítési lehetőségei. 

A politika világa  

A politika fogalma. 

Diktatúra és demokrácia. 

Az érdekérvényesítés különféle 

módjai. 

Tömegkommunikáció és politika. 

Rendszerváltás Magyarországon. 

A hazai pártok általános 

jellemzői. 

Érdekképviseleti szervezetek és 

nyomásgyakorló csoportok. 

A közvélemény-kutatás. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Társadalmi mobilizáció, szocializáció, társadalmi rétegződés, kirekesztés, 

fajgyűlölet, politika, pártok, pártrendszerek, média, tömegkommunikáció. 
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TERMÉSZETISMERET 
 

Tantárgyak 12. évf. 13. évf. 
óraszám 

összesen 

természetismeret 2 - 2 

éves óraszám 72 - 72 

kötelező tartalom 64 - 64 

10% 8 - 8 

 

 

Természetismeret 12. évfolyam 

 

Kerettantervi óraszámok témakörönként 

Tematikai egység Órakeret 

I. Egészség és betegség 20 

II. Környezet és egészség – külső hatások 20 

III. Fenntarthatóság 24 

Kötelező összesen: 64 óra 

 

Óraszámok bontása évfolyamonként, témakörönként 

Témakör 

12. 

évfolyam 

kötelező 

12. 

évfolyam 

szabad 

I. Egészség és betegség 20 3 

II. Környezet és egészség – külső hatások 20 3 

III. Fenntarthatóság 24 2 

Összesen: 64 óra 8 óra 

 

 

 

 

 

12. évfolyam – természetismeret 

Heti tanóra 10%-ának tartalma (8 óra) 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
I. Egészség és betegség 

Órakeret 

3 óra  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Ismétlés, számonkérés   

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

A hormonok világa 

Idegrendszer 

Az immunrendszer 

Testi és lelki betegségek. Gyógyszerek és gyógymódok 
 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
II. Környezet és egészség – külső hatások 

Órakeret 

3 óra  
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Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Ismétlés, számonkérés   

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Élelmiszerek 

Víz 

Levegő 

Talaj 

Sugárzás 
 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
III. Fenntarthatóság 

Órakeret 

2 óra  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Ismétlés, számonkérés   

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

A növekedés határai 

A természetvédelem eszközei 

Energiaforrások 

Hulladék 

Autonómia 
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INFORMATIKA 
 

Tantárgyak 12. évf. 13. évf. 
óraszám 

összesen 

informatika 2 2 4 

éves óraszám 72 62 134 

kötelező tartalom 64 55 119 

10% 8 7 15 

 

Informatika 12. évfolyam 

 

Kerettantervi óraszámok témakörönként 

Tematikai egység Órakeret 

A tanulók teljesítményének mérése 6 

1. Az informatikai eszközök használata 25 

2. Alkalmazói ismeretek 26 

3. Problémamegoldás informatikai eszközökkel és 

módszerekkel 
24 

4. Infokommunikáció 20 

5. Az információs társadalom 12 

6. Könyvtári informatika 6 

Rendszerező bevezetés/összefoglalás 0 

Kötelező összesen: 119 óra 

 

Óraszámok bontása évfolyamonként, témakörönként 

Témakör 

12. 

évfolyam 

kötelező 

12. 

évfolyam 

szabad 

A tanulók teljesítményének mérése 3 0 

1. Az informatikai eszközök használata 25 0 

2. Alkalmazói ismeretek 12 6 

3. Problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel 24 0 

4. Infokommunikáció 0 0 

5. Az információs társadalom 0 0 

6. Könyvtári informatika 0 0 

Rendszerező bevezetés/összefoglalás 0 2 

Összesen: 64 óra 8 óra 

 

 

12. évfolyam – informatika 

Heti tanóra 10%-ának tartalma (8 óra) 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Rendszerező bevezetés/összefoglalás 

Órakeret 

2 óra  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va



 

 787 

 

A tananyag és a tematika 

megismerése, korábbi 

informatikai ismeretek 

felelevenítése 

 

 
Tanév végi rendszerező 

összefoglalás 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

2. Alkalmazói ismeretek 

2.1. Írott és audiovizuális dokumentumok elektronikus 

létrehozása 

Órakeret 

6 óra  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Szövegszerkesztés 

Komplex szövegszerkesztés 

feladat megoldása: 

pl. önéletrajz, hivatalos levél, 

szóróanyag, ismertető 

összeállítása 

Magyar nyelv és 

irodalom, 

osztályközösség-építő 

program: önéletrajz, 

hivatalos levél, plakát 

készítése 

Prezentációkészítés 

Komplex prezentáció készítés 

feladat megoldása: 

tetszőleges témájú bemutató 

készítése megadott formai 

követelményekkel  

Természetismeret: 

tanulói bemutató 

készítése 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

kép beszúrása, tabulátor, élőfej, élőláb, oldalszám, animáció, áttűnés, 

diagram 

 

 

 

13. évfolyam 

Informatika 13. évfolyam 

 

Óraszámok bontása évfolyamonként, témakörönként 

Témakör 

13. 

évfolyam 

kötelező 

13. 

évfolyam 

szabad 

A tanulók teljesítményének mérése 3 0 

1. Az informatikai eszközök használata 0 0 

2. Alkalmazói ismeretek 14 5 

3. Problémamegoldás informatikai eszközökkel és 

módszerekkel 
0 0 

4. Infokommunikáció 20 0 

5. Az információs társadalom 12 0 

6. Könyvtári informatika 6 0 

Rendszerező bevezetés/összefoglalás 0 2 

Összesen: 55 óra 7 óra 
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13. évfolyam – informatika 

Heti tanóra 10%-ának tartalma (7 óra) 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
 

Órakeret 

2 óra  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

 

A tananyag és a tematika 

megismerése, korábbi 

informatikai ismeretek 

felelevenítése 

 

 
Tanév végi rendszerező 

összefoglalás 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

2. Alkalmazói ismeretek 

2.2. Adatkezelés, adatfeldolgozás, információmegjelenítés 

Órakeret 

5 óra  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Táblázatkezelés 

Egyszerű képletek, függvények 

gyakorlása 

Statisztikai számítások 

táblázatkezelőben 

Természetismeret 

kémiai, fizikai 

számítások 

Adatbázi-kezelés 
Egyszerű lekérdezések készítése 

adatbázis-kezelőben 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

abszolút és relatív cellahivatkozás, MIN(), MAX(), SZUM(), ÁTLAG(), 

DARAB(), DARABTELI(), SZUMHA() 

tábla, lekérdezés 
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TESTNEVELÉS 
 

Tantárgyak 12. évf. 13. évf. 
óraszám 

összesen 

testnevelés 5 5 10 

éves óraszám 180 155 335 

kötelező tartalom 162 139 301 

10% 18 16 34 

 

 

Testnevelés 12. évfolyam 

 

Kerettantervi óraszámok témakörönként 

Tematikai egység Órakeret 

Sportjátékok 43 

Torna jellegű feladatok és táncos mozgásformák 27 

Atlétikai jellegű feladatok 22 

Alternatív és szabadidős mozgásrendszerek 32 

Önvédelem és küzdősportok 11 

Egészségkultúra és prevenció 27 

Kötelező összesen: 162 óra 

 

Óraszámok bontása évfolyamonként, témakörönként 

Témakör 

12. 

évfolyam 

kötelező 

12. 

évfolyam 

szabad 

Sportjátékok 43 8 

Torna jellegű feladatok és táncos mozgásformák 27 10 

Atlétikai jellegű feladatok 22  

Alternatív és szabadidős mozgásrendszerek 32  

Önvédelem és küzdősportok 11  

Egészségkultúra és prevenció 27  

Összesen: 162 óra 18 óra 
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12. évfolyam – testnevelés 

Heti tanóra 10%-ának tartalma (18 óra) 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
1. Sportjátékok 

Órakeret 

8 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

 Házibajnokság szervezése: röplabda, asztali 

tenisz 

Matematika: logika, 

térbeli alakzatok, 

tájékozódás. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak 

Koordinált együttműködés, kooperatív feladatok, 

játékvezetői jelzések, konstruktív konfliktuskezelés, 

baleset megelőzés. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
2. Torna jellegű feladatok és táncos mozgásformák 

Órakeret 

10 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

 Széki táncok Ének-zene: ritmus, 

ének. 

Etika: társas 

viselkedés, 

kooperatív munka. 

Földrajz: 

Magyarország 

tájegységei. 

Kulcsfogalmak/fogalmak négyes, lassú csárdás, friss csárdás, sűrű tempó, ritka tempó 

 

 

13. évfolyam 

 

Testnevelés 13. évfolyam 

 

Kerettantervi óraszámok témakörönként 

Témakör 

13. 

évfolyam 

kötelező 

13. 

évfolyam 

szabad 

Sportjátékok 37 6 

Torna jellegű feladatok és táncos mozgásformák 24 10 

Atlétikai jellegű feladatok 18  

Alternatív és szabadidős mozgásrendszerek 28  

Önvédelem és küzdősportok 9  

Egészségkultúra és prevenció 23  

Összesen: 139 óra 16 óra 
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Óraszámok bontása évfolyamonként, témakörönként 

Témakör 

13. 

évfolyam 

kötelező 

13. 

évfolyam 

szabad 

Sportjátékok 37 6 

Torna jellegű feladatok és táncos 

mozgásformák 
24 10 

Atlétikai jellegű feladatok 18  

Alternatív és szabadidős 

mozgásrendszerek 
28  

Önvédelem és küzdősportok 9  

Egészségkultúra és prevenció 23  

Összesen: 139 óra 16 óra 

 

 13. évfolyam – testnevelés 

Heti tanóra 10%-ának tartalma (16 óra) 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
1. Sportjátékok 

Órakeret 

6 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

 Házibajnokság szervezése: röplabda, asztali 

tenisz 

Matematika: logika, 

térbeli alakzatok, 

tájékozódás. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak 

Koordinált együttműködés, kooperatív feladatok, 

játékvezetői jelzések, konstruktív konfliktuskezelés, 

baleset megelőzés. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
2. Torna jellegű feladatok és táncos mozgásformák 

Órakeret 

10 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

 Keringő Ének-zene: ritmus, 

ének. 

Etika: társas 

viselkedés, 

kooperatív munka. 

Földrajz: 

Magyarország 

tájegységei. 

Kulcsfogalmak/fogalmak társastánc, bécsi keringő, ¾-es ritmus 
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OSZTÁLYKÖZÖSSÉG-ÉPÍTÉS 

(OSZTÁLYFŐNÖKI PROGRAM) 
 

Tantárgyak 12. évf. 13. évf. 
óraszám 

összesen 

osztályközösség-építés 1 1 2 

éves óraszám 36 31 67 

kötelező tartalom 30 28 58 

10% 6 3 9 

 

 

Osztályközösség-építés 12. évfolyam 

 

Kerettantervi óraszámok témakörönként 

Tematikai egység Órakeret 

A tanulás tanítása 1. 6 

Az iskola és a tanulás szerepe – az élethosszig tartó tanulás 

eszméje 
2 

Ünnepek a társadalomban és a családban 2 

Helyi társadalom és intézményei/civil szervezetek, helyi 

média 
2 

Lokális politikai infrastruktúra/önkormányzat, képviselők, 

pártok 
2 

Egészséges életvitel/életmód kérdései 2 

Gazdaság, munkaerő-piac 2 

Munkavállalás és erkölcsi dilemmák /a fehér és a fekete 

gazdaság szerepe 
2 

A munkanélküliség és az alulképzettség összefüggései 2 

Álláskeresési technikák 4 

Fenntartható fejlődés – helyi szintű környezetvédelem 2 

Konfliktusok és megoldásaik 2 

Kötelező összesen: 30 óra 

 

Óraszámok bontása évfolyamonként, témakörönként 

Témakör 

12. 

évfolyam 

kötelező 

12. 

évfolyam 

szabad 

A tanulás tanítása 1. 6  

Az iskola és a tanulás szerepe – az élethosszig tartó tanulás 

eszméje 
2  

Ünnepek a társadalomban és a családban 2  

Helyi társadalom és intézményei/civil szervezetek, helyi média 2  

Lokális politikai infrastruktúra/önkormányzat, képviselők, 

pártok 
2  

Egészséges életvitel/életmód kérdései 2 2 

Gazdaság, munkaerő-piac 2  
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Munkavállalás és erkölcsi dilemmák /a fehér és a fekete 

gazdaság szerepe 
2  

A munkanélküliség és az alulképzettség összefüggései 2  

Álláskeresési technikák 4  

Fenntartható fejlődés – helyi szintű környezetvédelem 2  

Konfliktusok és megoldásaik 2 4 

Összesen: 30 óra 6 óra 

 

 

 

 

 

12. évfolyam – Osztályközösség-építés 

Heti tanóra 10%-ának tartalma (6 óra) 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Egészséges életvitel/életmód kérdései 

Órakeret 

2 óra  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Egészséges életvitel/életmód 

kérdései. 

Ismerje fel az egészséges életvitel 

fontosságát. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

sport, mozgásformák, pihenés, alvás, vitamin, egészséges táplálkozás 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Konfliktusok és megoldásaik 

Órakeret 

4 óra  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Konfliktusok és megoldásaik. 
Szerezzen gyakorlatot a 

konfliktusok kezelésében. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

agresszió, mentális egészség, kompromisszum, empátia 

 

13. évfolyam 

 

Osztályközösség-építés 13. évfolyam 

 

Kerettantervi óraszámok témakörönként 

Témakör 

13. 

évfolyam 

kötelező 

13. 

évfolyam 

szabad 

Tanulás tanítása 2. 6  

Életpálya-építés, karriertervezés 4  

Társadalmi normák és a deviáns magatartás 2  

Tudatos vásárlási/fogyasztási szokások és az ökológiai lábnyom 2  

Helyi hagyományok, népszokások, hungarikumok 2  

A családi gazdálkodás tervezése 2 3 

Tanulási stratégiák az érettségire (együtt vagy külön? –

tanulóközösségek előnyei és hátrányai) 
2  
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A társadalmi integráció/kohézió (az együttélés dilemmái –

többség/kisebbség) 
2  

Házasság, család, gyermekvállalás (demográfia mikro és makro 

szinten) 
2  

Férfiak és nők a társadalomban (a hagyományos nemi szerepek 

változásai) 
2  

Mit gondolunk a műveltségről? (általános műveltség – az iskolai 

tudás dillemái) 
2  

Összesen: 28 óra 3 óra 

 

 13. évfolyam – Osztályközösség-építés 

Heti tanóra 10%-ának tartalma (3 óra) 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A családi gazdálkodás tervezése 

Órakeret 

3 óra  

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

A családi gazdálkodás tervezése. 
Legyen képes reális családi 

költségvetés megtervezésére. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

bevétel, kiadás, bér, rezsi, kamat, kölcsön 

 
 

 

  

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va



 

 795 

2.3 Az oktatásban alkalmazható tankönyvek és taneszközök kiválasztásának elvei 

 

A Pedagógiai Program közvetlenül tanulókat érintő egyik vonzata a tankönyvek és a tanuláshoz 

szükséges tanulói eszközök meghatározása és beszerzése. Az iskolának feladata, hogy 

tankönyvek tekintetében elveket érvényesítsen: egymásra épülés, megfelelő szakmai minőség, 

optimális ár, több éven történő használhatóság, stb. Ezt tervezni kell és a szülők tájékoztatására 

a tanévek megkezdése előtt kerüljön sor. 

 

A konkrét tankönyvet és egyéb taneszközt a tantárgyat tanító pedagógusok együtt választják ki a 

következő szempontok egyidejű mérlegelésével: 

 A kerettantervi és a kétszintű érettségi követelményeinek, tartalmi elvárásainak feleljen 

meg a tankönyv (Megfelelő szinkronitás) 

 Jól áttekinthető, érthető stílusú, önálló tanulást segítő tankönyv legyen, megfelelő 

gyakorlati utalásokkal 

 Ára legyen reális, nem túl magas, megfizethető 

 A tanulmányi segédleteknél (atlaszok, szótárak, munkafüzetek, példatárak, 

szöveggyűjtemények, táblázatok) elsődleges szempont, hogy jól alkalmazható legyen a 

tankönyvek tartalmi részéhez 

 Tekintettel a magas tankönyvárakra, csak olyan tankönyveket vásároltatunk meg, amelyek 

nélkül az otthoni felkészülés az órai vázlat alapján nem elképzelhető. 

 A példatáraknak csak azokat a köteteit vetetjük meg, amelyek az adott évfolyamon már 

szükségesek 

 A tankönyvrendelésnél figyelembe kell venni a tankönyvpiac rendjéről szóló ill. a 

költségvetési törvényt, hogy az ingyenességre vonatkozó törvényi előírásoknak eleget 

tudjunk tenni 

 A tankönyv illeszkedjen a tantárgy struktúrájához 

 A tankönyvek kiválasztásának felelősei az igazgatóhelyettesek 

 Az esetleges tanárváltás nem járhat a szülő számára többletköltséggel 

 

Iskolánk igyekszik lépést tartani az oktatás technikai eszköztárának rohamos fejlődésével, ezért 

– ahol lehetséges – modern digitális taneszközöket, tananyagokat alkalmazunk. A digitális 

tananyagok további előnyei, hogy nem növelik a szülők kiadásait, hiszen többségük az internetről 

szabadon letölthető, és a beépített automatikus ellenőrző rendszerek segítik a tanulókat 

ismereteik önállóan történő megszerzésében, elmélyítésében, gyakorlásában. 

 

2.4 A Nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok helyi megvalósítása 

 

Pedagógiai feladatok helyi megvalósítása: 

 mintákat adunk az ismeretszerzéshez, a feladat- és problémamegoldáshoz, 

megalapozzuk a tanulók egyéni tanulási módszereit és szokásait;  

 a mozgásigény kielégítésével, a mozgáskultúra, a mozgáskoordináció, a ritmusérzék és 

a hallás fejlesztésével; a koncentráció és a relaxáció képességének alapozásával; 

 az egészséges életvitel kialakításához az egészségtan gyakorlati jellegű oktatásával 

kívánunk hozzájárulni; 

 az értelmi és érzelmi intelligencia mélyítését, gazdagítását a drámapedagógia 

eszköztárának alkalmazásával kívánjuk megvalósítani; 

 az önismeret alakításával, a fejlesztő értékelés és önértékelés képességének 

fejlesztésével, az együttműködés értékének tudatosításával a családban, a társas 

kapcsolatokban, a barátságban, a csoportban; 
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 a tanulási stratégiák megválasztásában kitüntetett szempont: az életkori jellemzők 

figyelembevétele; az ismeretek tapasztalati megalapozása és az ismeretszerzés deduktív 

útjának bemutatása, 

 a kreativitás fejlesztése; az írásbeliség és a szóbeliség egyensúlyára való törekvés; a 

tanulók egészséges terhelése, érési folyamatuk követése, személyre szóló, fejlesztő 

értékelésük; 

 a személyiség erkölcsi arculatának értelmi és érzelmi alapozásával; helyes 

magatartásformák megismertetésével és gyakoroltatásával;  

 a biztonságos szóbeli és írásbeli nyelvhasználat és az alapvető képességek, készségek 

elsajátításával; a mentális képességek célirányos fejlesztésével; az önálló tanulás és az 

önművelés alapozásával; 

 fokozatosan kialakítjuk, bővítjük az együttműködésre építő kooperatív-interaktív tanulási 

technikákat és a tanulásszervezési módokat. 

 

A kompetencia alapú oktatás új szemlélete módszertani megújulást is követel, ez megmutatkozik 

az új tartalmak és eljárások, változatos munkaformák és a módszerek alkalmazásában. 

 

Az országos és nemzetközi felmérések eredményeit figyelembe véve a tanulók eszközjellegű 

tudásszintjének fejlesztése a fő feladata az iskolának. A tanulási folyamatot megkönnyítő 

alapképességek és –készségek közül az alábbiak fejlesztését helyezzük előtérbe:  

 szövegértési-szövegalkotási,  

 matematikai-logikai,  

 idegen nyelvi valamint  

 info-kommunikációs technológia (IKT)  

 

2.5 Mindennapos testnevelés 

 

A mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósításának módját a köznevelési törvény 27. § 

(11) bekezdésében meghatározottak szerint szervezzük meg a következő módon.  

A heti öt testnevelés órát minden osztály esetében beépítjük az órarendbe úgy, hogy ebből heti 

két óra lehetőség szerint első vagy utolsó óra legyen, így a törvényi előírásnak eleget tevő tanulók 

felmentést kaphatnak a két testnevelés órán való részvétel alól. 

 

2.6 A választható tantárgyak, foglalkozások és a pedagógusválasztás szabályai 

 

 

A választható tantárgyak esetében diákjainknak lehetőséget adunk, hogy megjelöljék, melyik 

pedagógusnál szeretnék tanulmányaikat folytatni. Amennyiben a tantárgyfelosztás ezt lehetővé 

teszi, biztosítjuk a többség által megjelölt pedagógust a kurzus vezetésére. 

A választásukat a tanulók és a szülők aláírásukkal megerősítik és tudomásul veszik, hogy az 

értékelés, a mulasztás, továbbá a magasabb évfolyamra lépés tekintetében úgy kell tekinteni, 

mintha kötelező tanórai foglalkozás lenne. 
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2.7 A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések 

 

Esélyegyenlőségi terv 

 

I. Jogszabályi háttér 

 

Az Európai Uniós elvárások alapján a települések, kistérségek, régiók, és egyházi fenntartók  

kiemelt feladata a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése. Az esélyegyenlőség biztosítása és 

előmozdítása nem összemosható, egymást nem helyettesíthető fogalmak, hanem egymás 

kiegészítői. Az esélyegyenlőség biztosítása olyan, általában passzív cselekedet, amely valamit 

kinyit, lehetővé tesz az adott védett csoport számára is. Előmozdítása aktív cselekedet, 

eredménye, hogy a védett csoport tagjai valóban élni tudnak a számukra is nyitott lehetőségekkel. 

Esélyegyenlőség érvényesüléséről csak akkor beszélhetünk, ha mindkét cél egyszerre teljesül: az 

adott védett csoport tényleges résztvevővé válik. 

 

A fenntartónak és intézményeinek fenn kell tartani a 

 megkülönböztetés tilalmát, egyenlő bánásmódot, 

 az emberi méltóság tiszteletben tartását, 

 a társadalmi szolidaritás kialakítását, 
 

Az esélyegyenlőség pozitív befolyásolásához szükséges megerősítő intézkedések készítése, 

ennek stratégiai terve az esélyegyenlőségi program. Az esélyegyenlőségi program része egy 

részletes, alapos helyzetelemzés, az alapelvek, célok meghatározása, a továbblépés 

lehetőségeinek megkeresése, amelyhez elengedhetetlenül szükséges a partnerségi megközelítés.  

 

Az Esélyegyenlőségi program alapja a Köztársasági Esélyegyenlőségi Program, amely kiterjed:  

 a jogi és szociális, szolgáltató és információs rendszer építésére,  

 az érintett köztisztviselők, közalkalmazottak képzésére,  

 a hátrányos helyzetű csoportok tagjainak médiajelenlétét biztosító közvélemény-formáló 

programok szervezésére,  

 a fogyatékkal élő emberek számára a környezet bejárhatóvá tételére,  

 az erőszaktól szenvedőknek komplex jogi, szociális és pszichológiai segítséget nyújtó 

krízisintervenciós központok kialakítására,  

 területi szinten halmozottan megjelenő hátrányok újszerű társadalompolitikai kezelésére.  

 

Az esélyegyenlőség előmozdítása konkrét, a hátrányok kiegyenlítését segítő intézkedések 

végrehajtásával érhető el. A területet érintő szabályozásnak ennek megfelelően az a feladata, 

hogy olyan keretet biztosítson az állami intézkedéseknek, amelyek a közösségi erőforrások 

leghatékonyabb felhasználását teszik lehetővé. 

Fontos, a program megvalósításához a garanciák, módszerek meghatározása, az ehhez 

szükséges intézkedési terv készítése. 

 

II. Az intézmény rövid bemutatása 

 

Iskolánk többcélú, egyházi fenntartású intézmény. Alaptevékenysége a gimnáziumi, 

szakgimnáziumi és a szakiskolai nevelés és oktatás, a gimnáziumi és a szakgimnáziumi tanulók 

felkészítése az érettségi vizsgára a NAT és a törvényi előírásoknak megfelelően megalkotott 

helyi tantervek és az érettségi vizsgakövetelményekben meghatározottak alapján, valamint 

érettségire épülő szakképzés. 
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Gimnáziumban informatika tagozaton, a többi képzési típusban normal tanterv szerint oktatunk, 

így az SNI tanulókat integráltan oktatjuk 

 

III. A fenntartó elvárásai 

 

Az iskola fenntartója elkötelezett az oktatási esélyegyenlőségek felszámolásában, biztosítja az 

oktatási szolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférést. 

 

Ennek érdekében: 

- Az intézményben tilos a hátrányos megkülönböztetés (bármiféle okból), továbbá minden 

olyan különbségtétel, kizárás, korlátozás vagy kedvezés, amelynek célja vagy 

következménye az egyenlő bánásmód megszüntetése vagy akadályozása. A döntések, 

intézkedések meghozatalakor a gyermek, a tanuló mindenekfelett álló érdekét vegye 

figyelembe. 

- Támogatja az iskolát abban, hogy fejleszthesse a szolgáltatás minőségét, és szakmai 

szolgáltatások igénybevételi lehetőségének biztosításával segíti azt olyan új 

kezdeményezések elindításában, amelyek a tanítás és a tudás minőségének javítását 

eredményezik. Ösztönzi az intézményt, hogy különös figyelmet szenteljen a tanulási 

nehézségekkel küzdő fiataloknak, továbbá az integrált nevelésnek, oktatásnak. 

- Ösztönzi az információtechnológiák alkalmazását a tanítás, a tanulás, az intézményirányítás, 

az ügyvitel, a döntés-előkészítés és a kommunikáció terén. 

- Nevelési-oktatási intézmény új integrációs oktatási programok, formák és módszerek 

megismerésével, bevezetésével járuljon hozzá az esélyegyenlőtlenség csökkentéséhez, a 

tehetség ápolásához, a szegregációs és a diszkriminációs jelenségek megszüntetéséhez. 

Törekedjen arra, hogy a nevelőtestületek érintett tagjai pedagógus továbbképzés keretében 

elsajátítsák azokat a kompetenciákat, amelyeket a befogadó környezet személyközpontú 

nevelés elfogadására felkészítése és az e környezetben történő oktatás megkíván. 

- A közoktatás-fejlesztés fókuszában lévő egész életen át tartó tanuláshoz szükséges 

motivációk, képességek kialakítása biztosítja a tudásalapú társadalom létrehozásának egyik 

feltételrendszerét, amelyhez szükséges, hogy az intézmény is a „kompetencia-alapú” nevelés, 

oktatás és képzés irányába fejlődjenek. A nevelő-oktató munka és a helyi programok 

összeállítása során kerüljön előtérbe a kompetencia-alapú képzéshez kapcsolódó 

minőségfejlesztési, intézményértékelési, pedagógiai mérési-értékelési ismeretek fejlesztése, 

az ezekhez szükséges eszközök, módszerek bevezetése. 

- Az alapvető képességek és készségek továbbfejlesztését, az idegen nyelvi kommunikációs 

képességek, az alkalmazás specifikus infokommunikációs készségek, képességek, a 

középszintű karrierépítési kompetenciák és az alkalmazásképes nyelvi kommunikáció 

fejlesztését helyezze előtérbe.  

 

IV. Esélyegyenlőségi programunk célja 

 

Az esélyegyenlőségi programunkkal különösen a közoktatás terén megvalósuló 

esélyegyenlőség előmozdítását kell ösztönöznünk.  

Az esélyegyenlőség érvényesítése érdekében különös figyelmet kell fordítanunk minden 

infrastrukturális és szakmai fejlesztés támogatása esetén a halmozottan hátrányos helyzetű 

tanulók és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatási helyzetére a beruházásokban, 

fejlesztésekben, a közoktatási intézményekben. Kiemelten fontos az érintett intézmények 

oktatásszervezési gyakorlatának áttekintésével, illetve az intézmények tanulói összetételének 
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összehasonlításával annak vizsgálata, hogy érvényesül-e a diszkriminációmentesség, 

szegregációmentesség, és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók oktatási és társadalmi 

integrációjának támogatása. 

A halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek esélyegyenlősége előmozdításának 

elengedhetetlen feltétele az egyenlő hozzáférés biztosításán túl, olyan támogató lépések, 

szolgáltatások tervezése és megvalósítása, amelyek csökkentik meglévő hátrányaikat, javítják 

iskolai sikerességüket. 

 

Általános célok 

 

Az intézmény esélyegyenlőségi programjának alapvető célja, hogy biztosítsa az intézményben a 

szegregációmentesség és az egyenlő bánásmód elvének teljes körű érvényesülését. Az oktatási 

szolgáltatásokhoz való hozzáférés egyenlőségének biztosításán túl célul tűzzük ki az 

esélyteremtést, támogató lépések, szolgáltatások megvalósítását a kerületben élő hátrányos 

helyzetű gyerekek hátrányainak kompenzálása és az esélyegyenlőség előmozdítása érdekében: 

- a beiratkozásnál, felvételinél 

- tanításban, ismeretközvetítésben 

- a gyerekek egyéni fejlesztésében 

- az értékelés gyakorlatában 

- tanulói előmenetelben 

- a fegyelmezés, büntetés gyakorlatában 

- a tananyag kiválasztásában, alkalmazásában és fejlesztésében 

- a továbbtanulásban, pályaorientációban 

- a humánerőforrás-fejlesztésben, pedagógusok szakmai továbbképzésében 

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

társadalmi környezettel.  

 

Célunk az, hogy intézményünkben érvényesüljön a: 

– diszkriminációmentesség, 

– szegregációmentesség,   

– halmozottan hátrányos helyzetű tanulók oktatási és társadalmi integrációjának 

támogatása, 

– minőségi oktatáshoz történő egyenlő hozzáférés biztosítása és az 

– integráció biztosítása. 

 

V. Az intézmény feladatai 

 

1. Pedagógus továbbképzés, önképzés 

2. Az esélyegyenlőtlenségre utaló jelekkel rendelkező gyerekek kiszűrése 

3. Tanórákon kiemelt figyelem 

4. Fejlesztések szaktanár, illetve a szakszolgálat munkatársa segítségével 

5. Szabadidős tevékenységek 

6. Támogatások: étkezési, tankönyv, pályázatok 

7. Partnerekkel történő együttműködés 

 

 

Hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók segítése 

- törvényi támogatások biztosítása 

- egyéni foglalkozásokon való részvétel biztosítása 
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- anyagi támogatáshoz juttatás segítése (Önkormányzati, pályázati) 

 

SNI-s tanulók segítése 

- rendszeres szűrővizsgálatok 

- a szakértői véleményben megfogalmazott javaslatok alkalmazása az iskolában 

- kapcsolattartás a szakszolgálatokkal 

- egyéni bánásmód 

- a tanulmányi előmenetel nyomon követése 
 

VI. Kötelezettségek és felelősség 

 

- Az intézmény vezetője felelős azért, hogy az intézmény minden dolgozója, tanulója, a szülők 

és a társadalmi partnerek számára elérhető legyen a Közoktatási intézményi esélyegyenlőségi 

intézkedési terv, ismerjék és kövessék a benne foglaltakat. Az ő felelőssége annak biztosítása is, 

hogy az intézmény dolgozói minden ponton megkapják a szükséges felkészítést és segítséget az 

intézkedési terv végrehajtásához. Az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben meg kell tennie a 

szükséges lépéseket.  

- Az intézmény minőségirányítási vezetője felelős az intézményi esélyegyenlőségi intézkedési 

terv megvalósításának koordinálásáért, az intézkedési terv végrehajtásának nyomonkövetéséért, 

és az esélyegyenlőség sérülésére vonatkozó esetleges panaszok kivizsgálásáért. 

- A nevelőtestület minden tagja felelős azért, hogy tisztában legyen az egyenlő bánásmódra és 

esélyegyenlőségre vonatkozó jogi előírásokkal, biztosítsa a diszkriminációmentes oktatást, 

nevelést, a befogadó és toleráns légkört, és megragadjon minden alkalmat, hogy az 

esélyegyenlőséggel kapcsolatos ismereteit bővítő képzésen, egyéb programon részt vegyen. A 

nevelőtestület minden tagjának felelőssége továbbá, hogy ismerje az intézkedési tervben 

foglaltakat és közreműködjön annak megvalósításában; illetve az esélyegyenlőség sérülése 

esetén jelezze azt a felettesének, illetve az illetékes munkatársának. 

- Minden, az intézménnyel szerződéses viszonyban álló, szolgáltatást nyújtó fél felelőssége, hogy 

ismerje a Közoktatási intézményi esélyegyenlőségi intézkedési tervet és magára nézve is 

kötelezőként kövesse azt.  
 

VII. Intézkedési terv 

 

A helyzetelemzés alapján az intézkedések csoportosítása: 

• Azonnali beavatkozást igényel: 

 

- Minden olyan helyzet, ami a hatályos törvényeknek nem megfelelő (különös tekintettel Az 

egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 

rendelkezéseire); 

- Minden, az adatok vizsgálatát követően beazonosított szegregált nevelési és 

oktatásszervezési gyakorlat, mivel az alapvetően sérti az esélyegyenlőség elvét és korlátozza 

a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók oktatási sikerességét; 

- Ha igazolódik, hogy az intézmény nyújtotta bármely oktatási szolgáltatáshoz (pl. emelt 

szintű oktatás, egyéb foglalkozások, egyéb programok), vagy az intézményben biztosított 

oktatási feltételekhez (pl. szaktanterem, informatikai eszközök, tanítást, vagy egyéni tanulást 

segítő egyéb eszközök, hiányos szakos ellátottság esetén szaktanár által tartott tanórák) nem 

biztosított egyenlő hozzáférés a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók részére; 

- Ha az intézményben a sajátos nevelési igényű (SNI) és a pszichés fejlődési zavarai miatt a 

nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott (pl. dyslexia, dysgraphia, 

dyscalculia, mutizmus, kóros hyperkinetikus vagy kóros aktivitászavar) tanulók együttes 

aránya jelentősen meghaladja az országos átlagot (vagyis több 7 %-nál), abban az esetben az 
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intézkedéseket, fejlesztési lépéseket úgy kell megtervezni, hogy rövid távon (azaz 1 éven 

belül) mérhető javulást eredményezzenek a helyzetelemzésben rögzített értékekhez 

képest!  

 

• Érzékelhető javulást kell elérni középtávon: 

 

Az oktatás eredményességének javítására olyan mértékű beavatkozások tervezése szükséges, 

amelyek legalább középtávon (3 éven belül) mérhető javulást garantálnak, minden 

esetben, ha az eredményességi mutatók alapján (továbbtanulás, lemorzsolódás, kompetencia-

vizsgálat) az országos átlaghoz képest alulteljesít az intézmény, vagy az intézményben tanuló 

halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek tanulmányi előmenetele az intézmény átlagánál 

rosszabb.  

 

Az eredményességet befolyásoló oktatási feltételek javítása néhol nem biztosítható 

rövidtávon, illetve előfordulhat, hogy középtávon sem (pl. infrastrukturális feltételek, vagy 

szakos ellátottság fejlesztése, új pedagógia, módszertani ismeretek beépülése az oktatási 

gyakorlatba).  

Előfordulhatnak olyan helyzetek is, melyeket nem képes az intézmény saját hatáskörében 

megoldani (pl. SNI tanulók felülvizsgálata és visszahelyezése). Ezeknek az oktatás 

eredményessége és az esélyegyenlőség szempontjából fontos feltételeknek a javítására 

azonban ilyen esetekben is törekednie kell az intézménynek, együttműködve a 

megvalósításhoz szükséges partnerekkel. Középtávon ezekben az esetekben is legalább a 

szükséges fejlesztések elindítását meg kell céloznia az intézménynek, megfelelő 

indikátorokkal alátámasztva. 
 

VIII. Megvalósítás és monitoring 

 

Intézményünk éves munkatervében tervezi az esélyegyenlőségi terv megvalósítását segítő 

esetleges konkrét feladatokat, melyben jelöli a felelősöket és a határidőket. Év végi 

beszámolójában értékeli azok megvalósulását. 
 

 

IX. Nyilvánosság 

 

Az iskola Esélyegyenlőségi intézkedési terve nyilvános, minden érdeklődő számára 

megtekinthető. 

 

Az Esélyegyenlőségi intézkedési terv megtekinthető az iskola igazgatójánál.  
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X. Konzultáció és visszacsatolás 
 

A intézkedési terv kidolgozása elfogadását megelőzően biztosítjuk a konzultáció és 

véleményformálás lehetőségét a fenntartó, szülők, tanulók és a megvalósításban érintett szakmai 

partnerek képviselőinek bevonásával.  

 

A végrehajtás menetében összegyűjtjük és lehetőség szerint figyelembe vesszük minden érintett 

fél (tanulók, dolgozók, szülők, egyéb partnerek) írásban megfogalmazott észrevételeit; 

kiegészítéseit, javaslatait.  
 

XI. Az intézkedési terv módosítása 

 

Ha az év végi értékelés során kiderül, hogy a vállalt célokat nem sikerült teljesíteni, az érintett 

felelősök írásban elemzik a sikertelenség okait, megfogalmazva a következő feladatokat, és a 

javaslatokat az intézkedési terv módosítására. A módosított intézkedési tervet a nevelőtestület 

fogadja el. 

 

Az intézkedési terv betartása az elfogadást és a fenntartó jóváhagyását követően kötelező a 

megvalósításban résztvevőkre nézve. 
 

 

2.8 Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái 

 

A tanulók írásbeli beszámoltatása jellemző formája a középiskolai oktatásnak, de iskolánkban 

kiemelt hangsúlyt kívánunk helyezni diákjaink rendszeres szóbeli feleltetésére is, mert diákjaink 

szóbeli megnyilvánulásának, kommunikációjának szintje jelenleg elmarad a kívánatostól. Az 

iskolában íratott bármely típusú dolgozatot két héten belül ki kell javítani, a kijavított dolgozatot 

a tanulóknak be kell mutatni. A házirend további korlátozásokat írhat elő a témazáró és a 

számonkérő dolgozatok bejelentése és megíratása tárgykörében, így korlátozásokat állíthat föl 

az egy napon íratható témazáró és számonkérő dolgozatok számát illetően.  

 

Az iskolai dolgozatok formái az alábbiak:  

 röpdolgozat az adott óra vagy maximálisan az utolsó három óra tananyagából,  

- érintheti az osztály egyes tanulóit vagy egészét,  

- a röpdolgozat előzetes bejelentése nem kötelező,  

 számonkérő dolgozat háromnál több óra anyagából,  

- érintheti az osztály egyes tanulóit vagy egészét,  

- a számonkérő dolgozat előzetes bejelentése legalább két nappal korábban kell, hogy 

megtörténjék,  

 témazáró dolgozat egy vagy több átfogó témakör anyagából  

- jellemzően az osztály egészét érinti,  

- a témazáró dolgozat előzetes bejelentése a dolgozat íratását megelőzően legalább egy 

héttel korábban kell, hogy megtörténjék,  

 

2.9 Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározása 

 

A tanítási órákon jellemzően rendszeres otthoni szóbeli feladatot határozunk meg, amelyet a 

tanítási órát tartó pedagógusaink egyértelműen közölnek. A szóbeli felkészülés céljából 

meghatározott feladatokat a következő tanítási órákon szóbeli, esetenként írásbeli számonkérési 

formában, illetőleg frontális számonkéréssel ellenőrizzük. A szóbeli feladatok mellett a legtöbb 

tantárgyból rendszeresen írásbeli házi feladatokat határozunk meg, amelyet tanulóinknak 
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általában a következő tanítási órára kell elkészíteniük. Az írásbeli feladatok speciális csoportját 

alkotják egyes tantárgyak olyan feladatai, amelyek hosszabb előkészületeket igényelhetnek, pl. 

olvasónapló írása, fél oldalt meghaladó idegen nyelvi fordítási feladat, alkotómunkát igénylő 

művészeti alkotás elkészítése. Ezekre a tevékenységi formákra általában több időt biztosítunk, 

mint két tanítási óra között eltelt időtartam. A hétvégi időszakra is jelölünk ki írásbeli és szóbeli 

házi feladatot, de ennek mértéke, terjedelme nem haladhatja meg a hétköznapokon is szokásos 

mértéket.  

 

A szóbeli és írásbeli házi feladatok meghatározásakor a következő elveket követjük:  

 

 Egy-egy tantárgyból jellemzően annyi szóbeli és írásbeli házi feladatot úgy jelöljük ki, 

hogy figyelembe vesszük átlagos diákjaink képességét és munkabírását, koncentráló 

képességét. 

 A hosszabb idő-ráfordítást igénylő házi írásbeli feladatokat (olvasónapló, házi dolgozat, 

stb.) legalább egy héttel a kijelölt elkészítési időpont előtt kijelöljük. 

 A tanítási szünetek időtartamára (nyári, őszi, téli és tavaszi szünet, többnapos ünnepek) 

nem adunk az átlagos mennyiséget meghaladó írásbeli és szóbeli házi feladatot.  

 Minden pedagógus köteles figyelembe venni, hogy a tanulónak egy-egy tanítási napra 

több tantárgyból is készülnie kell. 

 A tanulókat (versenyre készülők, a tantárgy iránt aktívan érdeklődők) egyéni választásuk, 

kérésük alapján szorgalmi feladattal segíthetjük, számukra szorgalmi feladatot 

javasolhatunk. 

 A házi feladatok kapcsolódjanak az aktuális tananyaghoz. 

 Az írásbeli és szóbeli feladatok aránya illeszkedjen a számonkérés, ill. az érettségi 

elvárásaihoz. 

 A tanuló rendelkezzen a felkészüléshez szükséges taneszközökkel és egyéb 

segédletekkel. 

 A tanulók szorgalmuk, érdeklődésük, kreativitásuk fejlesztésére kapjanak lehetőséget 

szorgalmi jellegű többletfeladatok teljesítésére. 

 A házi feladatok ellenőrzése lehetőleg minden órán történjen meg. 

 

Elsőrendűen fontosnak tartjuk, hogy diákjaink szellemi terhelése az optimálishoz közelítsen. 

Ennek érdekében nem elegendő az iskolai tanítási órákon való aktív vagy passzív részvétel. 

Szükségesnek tartjuk, hogy tanulóink számára rendszeresen önálló otthoni felkészülésre 

alkalmas írásbeli és szóbeli feladatokat határozzunk meg. 

 

 

A házi feladatok kijelölése az órai munka begyakorlását kívánja elősegíteni. Differenciáltan 

adjuk. A házi feladatok ellenőrzése a szaktanárok számára kötelező, de erre érdemjegy nem 

adható. A szankcionálás hiánya miatt erősíteni szükséges az írásbeli házi feladatok jutalmazását. 

 

2.10 A csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezési elvei 

 

A csoportbontást a tanulók igényei, előzetes ismeretei, az egyes tantárgyak belső logikája, 

valamint a nevelési-oktatási célok határozzák meg. 

 

Csoportbontás idegen nyelvből, informatikából, az idegen nyelven tanított tantárgyakból, illetve 

a szakmai gyakorlati tantárgyakból van. 

Idegen nyelvből előzetes szintfelmérés alapján, közel azonos teljesítményűek kerülnek egy 

csoportba.  
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Informatika tantárgy, szakmai gyakorlati tantárgy esetén a névsor szerinti vagy a nyelvi 

bontással megegyező csoportbontás a kialakult gyakorlat. 

Az idegen nyelven tanított tantárgyak (történelem, földrajz, matematika) esetén a csoportbontás 

megegyezik az idegen nyelv szerinti csoportbontással. 

 

 

2.11 Az iskola egészségnevelési és környezeti nevelési elvei 

 

Egészségnevelési program 

 

I. Bevezetés 

 

A technikai fejlődésnek köszönhetően úgy tűnhet, hogy egyre jobb az életünk. Ennek azonban 

ellentmond, hogy előtérbe kerültek a civilizációs betegségek: daganatok, keringési, légző-és 

emésztőszervi megbetegedések, valamint az erőszakos események (balesetek, öngyilkosság, 

egymás elleni agresszió). Ezek együttesen okozzák a lakosság halálozásának közel 95%-át. Ez 

az oka annak is, hogy a magyar nők születéskor várható élettartama 6 évvel, a férfiaké 8 évvel 

rövidebb, mint nyugat-európai társaiké. 

A civilizációs betegségek kialakulásában csak 20-25%-ban tehetők felelőssé öröklött tényezők, 

kb. 60%-os felelősséggel bírnak életmódi, környezeti tényezők. Ráadásul az életmódi tényezők 

nagyon szoros összefüggésben állnak, hátterük nagyon bonyolult, egymás hatását felerősítik. 

E nagyon összetett probléma gyökerei fiatal életkorban erednek, és meghatározó közegük 

döntően a család, a maga jó és rossz mintáival. 

A család mellett az iskolára háruló nagy feladat és felelősség a felnövekvő nemzedék egészséges 

életmódra nevelése. Az ember testi-lelki egészsége szoros összefüggésben van környezetével. 

Az iskola, mint környezet fontos színtere az egészségfejlesztésnek. 

 

II. Jogszabályi háttér 

 

Az alábbiakban felsoroljuk azokat a jogszabályokat, amelyek az iskola és az egészségvédelem, 

egészségfejlesztés szoros kapcsolatára utalnak, továbbá különböző feladatokat szabnak az 

oktatási és az egészségügyi ágazat számára. 

 a többször módosított 2011. évi CXC. tv. a köznevelésről 

 a NAT kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.).) 

Kormányrendelet 

 a 80/2013 (X. 16) Országgyűlési határozattal kiadott a Nemzeti Drogellenes Stratégiáról 
2013– 

 a 46/2003. sz. (IV. 16.) Országgyűlési határozat az Egészség Évtizedének Johan Béla 

Nemzeti Programjáról 

 a nemdohányzók védelméről és dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes 

szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény 

 az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 38.§ (1) és (2.) bekezdés 

 az iskola egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet 2. és 3. sz. 

melléklete 

 a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető, betegségek megelőzését és korai 

felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és a szűrővizsgálatok igazolásáról 

szóló 51/1997. (XII. 18.) NM rendelet 

 a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 
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III. A stratégiai célok, irányok 

 Racionális gondolkodásmód, megfelelő értékrend, problémamegoldó készség, 

kiegyensúlyozott személyiség formálása, melyben az egyén: 

- ellent tud mondani a káros szenvedélyek kihívásainak 

- felismeri, hogy döntéseinek milyen következményei lehetnek mind a társadalomra, 

mind saját magára nézve. 

 Készségek, képességek kialakítása, melyben az egyén kiegyensúlyozott 

személyiségű, saját szükségleteit felismeri, kontrollt szerez egészségi állapota felett, 

s ezáltal azt javítani, alakítani tudja. 

 Ismerje alapvető életműködéseit, teste, szervezete felépítését, a káros hatások ezekre 

gyakorolt szerepét. 

 Az iskola alapvető fontosságúnak tartja a pozitív önkép kialakítását. 

 Az egészség- és környezeti nevelési program megvalósítása szorosan összefügg a 

biztonságos iskola megteremtésével és működtetésével. 

 Az iskola járuljon hozzá a tanulók személyiségének, képességeinek, készségeinek 

kibontakoztatásához, segítse szellemi, testi fejlődésüket és az egészséges életmód 

kialakítását. 

 Az egészséges életmód, a fizikum fejlesztése olyan tevékenységrendszer, melynek 

célja az optimális testi-lelki fejlődés elősegítése. Ennek érdekében fontos feladatunk, 

hogy a testnevelési órákon és az azon kívül is minél több lehetőséget tudjunk 

biztosítani a mozgásigény kielégítésére. 

 A mozgáskultúra, a mindennapos testedzés, és a testi higiénia váljon a tanulók 

szükségletévé. 

 Valamennyi érdeklődő számára biztosítani kell a versenyzés, a sportolás, a játék 

örömét, azok pozitív hatását. 

 A tanulók szerezzenek ismereteket a helyes táplálkozás lehetőségeiről, a fogápolás 

fontosságáról. 

 Alakuljon ki bennük a kép a média egészségtelen hatásáról, lelki rombolóerejéről, a 

reklámok fogyasztóvá nevelő hatásáról. 

 Fontos feladatunk a családi életre nevelés, a nemek közötti társas kapcsolatok javítása 

és a szexuális felvilágosítás. 

 A különböző összejövetelek, rendezvények erősítsék a kulturált viselkedés szokásait és 

szilárdítsák meg az egymás iránti tiszteletet. 

 

IV. Tevékenységek 

 

Tanórai keretben:  

biológia, kémia, osztályfőnöki, testnevelés, társadalomismeret tantárgyakban 

Tanórán kívül:  

 tanórán kívüli tevékenységek 

 táborozás, kirándulások 

 sportfoglalkozások 

Színterei: 

 oktatás 

 nevelés 

 megelőzés 

 felvilágosítás 

 tájékoztatás 
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A tanórát és a tanórán kívüli tevékenységet össze kell egyeztetni a hatékonyság érdekében. 

A szülők bevonása is szükséges az egészségfejlesztő munkába, részben segítőként, részben pedig 

célszemélyként a gyereken keresztül a távolabbi jövőben. Tanítványainkat rá kell ébresztenünk, 

hogy maguk is felelősek egészségi állapotukért, személyes jólétükért! 

 

V. Emberi erőforrások 

 

V.1. Belső erőforrás 

Az iskola igazgatója, igazgató helyettese, iskolafogorvos, szaktanárok, osztályfőnökök, 

iskolaorvos, védőnő. 

 

V.2. Külső erőforrás 

 • Szülők (önkéntes segítők, szülői szervezet) 

 • Pedagógiai Szakszolgálat 

 • Gyermekjóléti Szolgálat 

 • Gyermek-és Ifjúsági Központ 

 • ÁNTSZ 

 • Családsegítő Intézet 

 

VI. Anyagi erőforrások 

Az iskola fenntartójától, az iskola költségvetéséből, pályázatokból. 

 

VII. Feladatok 

 

Általános: 

 önismeret, önmegvalósítás 

 kommunikáció 

 közösség-egyén kapcsolata 

 értékrend 

 normarendszerek 

 stresszkezelés 

 személyiségfejlesztés 

 sporttevékenység 

Egészségnevelési: 

 testi higiénia 

 test felépítése 

 káros szenvedélyek, kábítószerek 

 mozgáskultúra, mindennapos testmozgás 

 helyes táplálkozás 

 fogápolás 

 szexualitás, nemiség 

 fogamzás, fogamzásgátlás 

 nemi úton terjedő betegségek 

 fertőző megbetegedések 

 társas kapcsolatok 

 barátság, szerelem, szeretet 

 családi életre nevelés 

 elsősegélynyújtás 
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VIII. Alkalmazott módszerek 

 

 előadás 

 audiovizuális lehetőségek 

 olvasás 

 szituációs játékok 

 drámapedagógiai eszközök 

 beszélgetés, vita 

 művészeti nevelés 

 

IX. Megvalósítás 

 

 Programunk kiemelt célja a mindennapos testmozgás, erre udvarunkon és 

tornatermünkben (ha beosztása lehetővé teszi) is lehetőséget biztosítunk. 

 A középiskolai évfolyamokon folyamatosan kerülnek a tényanyagok a tanulók 

birtokába. 

 Párhuzamosan három területen jelenik meg: prevenció, egészségmegőrzés, 

rehabilitáció. A rehabilitáció speciális tevékenységrendszer, mely amennyiben 

szükséges, külső vagy belső szakemberek segítségével történik. 

 Az osztályfőnökök és a szaktanárok határozzák meg, hogy milyen szinten és 

milyen formában oldják meg a feladatokat, tevékenységeket. 

 A program megvalósításának célja, hogy a tanulók saját hitük és meggyőződésük alapján 

alakítsák saját személyiségüket, tudjanak különbséget tenni a képzelt és az észlelt valóság 

között. 

 

X. Drogstratégia 

Tapasztalataink alapján az iskola diákjai alacsony, vagy közepes veszélyeztetettségi szintbe 

sorolhatók. A többség nem, vagy (nyilvánvalóan a tapasztalat hiányából adódóan) téves 

ismeretekkel rendelkezik az illegitim drogok fogyasztásával kapcsolatban. Egy szűkebb rétegnek 

vannak tapasztalatai, de nem tekinthetők rendszeres fogyasztóknak. Iskolánknak nem lehet célja 

a drogfogyasztók kiszűrése. Egészen más a helyzet a legitim drogokkal kapcsolatban. A 

dohányzás nagyon elterjedt iskolánkban. A diákok több mint a fele alkalmilag vagy rendszeresen 

dohányzik, viszont a dohányzást szenvedély szinten űzők aránya jelentősen kisebb. Az 

alkoholfogyasztási szokások feltérképezése még hátra van. 

A legitim és illegitim szerek fogyasztásának fő indítékai a kortárs csoportok befolyásoló 

hatásában, és a kíváncsiságban keresendő. A személyes problémákra „megoldást” kereső 

drogfogyasztói magatartás nem jellemző iskolánkban. 

Városunkban több társadalmi szervezet, és intézmény működik. 

A fentiek ismeretében iskolánk drogstratégiájának legfőbb célja egy szemléletváltás elősegítése. 

Folytatni kell a minél hatékonyabb felvilágosító munkát. A fenti cél megvalósításának érdekében 

végrehajtandó konkrét feladat:  

Osztályfőnöki munkaközösségi továbbképzés keretén belül bemutatni a diákoknak tartott 

drogprevenciós foglalkozások módszereit 

Legfontosabb stratégiai célunk az, hogy minden iskolánkba járó diák tisztában legyen a 

drogfogyasztás veszélyeivel. Tudjon arról, hogy kihez fordulhat, ha mégis drogfogyasztással 

kapcsolatos problémája van. 

Legyen a közelében olyan laikus segítő (tanár), aki ráveheti arra, hogy szakemberhez forduljon 

segítségért. 
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Környezeti nevelési program 

1. Alapok 

 

I.1. Törvényi háttér 

 

1995. évi LIII. Tv. 54§ 

 

I.2. Helyzetkép 

 

 Belső környezet: az iskola 

Az EURO Baptista Két Tanítási Nyelvű Gimnázium, Szakgimnázium és Szakközépiskola 

(Debrecen, Angyalföld tér 7.) a debreceni Tócós-kertben található. A belső udvarunkon az iskolai 

rendezvényeket, az iskola hátsó udvarán jó idő esetén a tornaórákat tartjuk. 

Az iskola helyi adottságai kitűnőek, az épületet egy nagy udvar veszi körül, amelyben a meglévő 

környezeti értékek –fák – megóvása, illetve ezeknek a pótlása kiemelt feladat. Sportpályával 

rendelkezünk, ami a diákok egészséges életmódra való nevelését szolgálja. Az iskola különös 

figyelmet fordít a virágosításra. 

Az iskola épületében is folyamatos fejlesztések történnek. Folyamatban van több pályázat is, 

melynek keretében fel szeretnénk újítani az iskola épületét (pl. a tornaterem borítását). Az 

iskolánk egy nagy teljesítményű vizes takarító gép vásárlását tervezi, mellyel pormentes 

környezetet tudunk biztosítani diákjaink és dolgozóink számára.  

Az iskola bejáratánál kerékpártároló van elhelyezve, mely ösztönzőleg hat diákjainkra és 

dolgozóinkra. Ezáltal is hozzájárulnak a környezeti terhelés csökkentéséhez és saját egészségük 

megőrzéséhez. 

 

Az iskola közvetlen környezete 

Iskolánk Debrecen legnagyobb lakótelepének közepén helyezkedik el, melyet több oldalon fás, 

ligetes parkok vesznek körül. 

 

Külső környezet: a település és a régió 

Debrecen város egészséges környezetet tud biztosítani az itt élő és tanuló embereknek. A 

település rendelkezik szennyvíz- és ivóvíztisztító művel, a települési hulladékot a városban 

szelektíven is gyűjtik. A városhoz közel van a Hortobágy Nemzeti Park, ahova a diákokkal 

könnyen, kis költséggel el tudunk menni kirándulni. A város történelmi műemlékei népszerűek 

és diákjaink által sűrűn látogatottak.  

 

I.3. Erőforrások 

 

 Személyi erőforrások 

 

Belső 

 Az iskolában dolgozó tanár példamutatása adja elsősorban a környezeti nevelés hitelességét.  

 A környezeti nevelés hagyományai között megtaláljuk az önkéntességet, amire a mi 

iskolánkban is tudunk számítani. 

 A belső erőforrás fontos tényezője iskolánk tanulói. 

Külső 

 A helyi intézményekkel, vállalatokkal a kapcsolattartás megfelelő: Önkormányzat,  

 A szakképzés területén a Nyíregyházi Főiskolával vagyunk kapcsolatban. 

 Iskolánk tanulóinak nyelvvizsgáztatását a Pécsi Egyetemmel együttműködve valósítjuk meg. 

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va



 

 809 

 A szülőkkel való kapcsolattartást nagyon fontosnak tartjuk. 

 

Anyagi erőforrások 

 

 A fenntartó támogatása az iskola környezeti nevelés programjának megvalósításához. 

 Az aktuális pályázati lehetőségeket mindig megpróbáljuk szem előtt tartani. 

 A helyi források bevonásában szorosabban együtt kell működni más oktatási intézményekkel 

és civil szervezetekkel.  

 A helyi szolgáltató cégek támogatását – mind anyagi, mind természetbeli – célszerű elnyerni. 

 

II. Alapelvek, célok 

 

II.1. Alapelvek, jövőkép, hosszú távú célok 

 

A környezeti nevelés  

 az emberben eredendően benne rejlő természetes erények kibontakoztatása,  

 természet- és embertisztelő szokásrendszer kialakítása,  

 a belső késztetések esztétikai, érzelmi, erkölcsi megalapozása,  

 a szokásrendszerek elmélyítése intellektuális és érzelmi hatások által  

 s mindezeknek eredményeképpen kialakul az ökológiai gondolkodás és a környezettudatos 

szemlélet.  

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

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

környezetével és kultúrájával együtt. 

 

Célok a 14-23 éves korosztály esetében 

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

 rendszerszemléletre való nevelés, 

 holisztikus (a világ oszthatatlan egész) és globális szemléletmód kialakítása, a szerves kultúra 

fontossága 

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

 a környezettudatos magatartás és életvitel segítése, kialakítása 

 az életminőség fogyasztáson túlra mutató alkotóinak keresése 

 az egészség és a környezet összefüggéseinek vizsgálata 

 helyzetfelismerés, ok–okozati összefüggések, problémamegoldó gondolkodás, 

döntésképesség fejlesztése 

 globális összefüggések megértése 

 fogyasztás helyébe életminőség helyezése  

 létminőség választásához szükséges értékek, viselkedési normák kialakítás 

 

Helyi célok, értékek 

 Természeti, épített, szociális környezetünk ismerete, óvása, fejlesztése 

 Helyi értékek és problémák feltérképezése   

 Helyi célok megfogalmazása (pl. fák megóvása, faültetés, madárvédelem, szelektív 

hulladékgyűjtés, energiatakarékosság, helyi védettség stb.) 

 Lakóhely megismerése (értékek, gondok, a megoldás módjai)  

 Hagyományok védelme: család – iskola – település – nemzet szinteken 

 Azonosságtudat fejlesztése a fenti szinteken 
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 Pozitív értékrend, egészséges életvitel iránti igény alakítása 

 A nevelés fontossága – ami nem helyettesíthető a képzéssel 

 

Iskolánk környezeti nevelés hitvallása: 

 A szemléletformáló, alapozó környezeti ismereteket a szakképzés minden területe tekintse 

feladatának.  

 Az intézmény helyi adottságait (Nagyerdő, Hortobágy) kihasználva, ennek a gyönyörű 

természeti értéknek a minél jobb megismerése szervesen épüljön be a helyi programokba.  

 Az iskolánkban meglévő környezetvédelmi képzés segítse a többi szak környezet tudatos 

szemléletének kialakítását.  

 Az ismereti háttér átadása mellett a környezeti nevelés főként személyiségfejlesztő feladat az 

értékrendszer és magatartás fejlesztésén keresztül!  

 

A környezeti nevelés integráló hatása az iskola tevékenységében 

Az iskola az egyik legfontosabb színtere a környezeti nevelésnek. Az iskola, mint helyszín, mint 

“zöld miliő” jelenjen meg és járuljon hozzá a gyerekek személyiségének formálásához. Az 

intézmény hulladék-, energia- és vízgazdálkodása komoly nevelési erővel hat a diákokra és rajtuk 

keresztül a családok otthoni takarékosságára, életvitelére. A tanárok, dolgozók példamutatása 

nagymértékben segíti a fenntarthatóságra nevelés elveit, az állampolgári és egyéb közösségi 

felelősség tudat kialakulását. 

Kiemelt fejlesztési feladat – köztük a környezeti nevelés – az oktatás valamennyi elemében 

megjelenik, és lehetővé teszi, elősegíti a tantárgyközi kapcsolatok erősítését. A programunkban 

lefektetett elveknek megfelelően a tanmenetekben domináljon a zöld tartalom, a helyi célok, 

elemek konkrétan jelenjenek meg. Próbáljunk minél több egyéb foglalkozást is beépíteni a 

munkánkba, mivel ez nemcsak a közösségformálásra, illetve szabadidős programok szervezésére 

korlátozódhat, hanem a környezeti nevelés színteréül is szolgálhat.  

A nem környezetvédelmi jellegű szakmák esetében a szakma művelőjének ismernie kell az 

alkalmazott technológia környezeti hatásait. Ehhez segítségül alkalmazhatók összefoglaló, 

áttekintő jellegű környezeti modulok, amelyek a hagyományos tanóráktól is eltérhetnek (pl. 

projekt módszer).  

Az intézményben dolgozó pedagógusoknak legyen lehetőségük továbbképzéseken részt venni, 

ahol a környezeti neveléshez is kapcsolható különféle tanórán belüli és tanórán kívüli 

módszereket is elsajátíthatnak. 

 

II.2. Konkrét célok és feladatok 

 

Célok 

 A szakközépiskola és a szakképzés területén – úgy az informatikai, mint a gazdasági 

szakmacsoport esetén – a tantárgyi struktúrába (hagyományos ill. nem hagyományos keretek 

között) minél szélesebb körben legyenek beépítve a környezeti nevelés alapelvei.  

 Ae egyéb foglalkozások előtérbe helyezése, melyek fontosak a közösségformálás, az 

értékrend, a hagyományok tisztelete, az azonosságtudat kialakítása szempontjából a család, az 

iskola, a település és a nemzet színterén. 

 A környezettudatos szemlélet, magatartás és életvitel kialakítása 

 

Konkrét feladatok 

 A szakoktatásban kiemelni a hagyományok megismerését, tiszteletét  

 A szakoktatásban a környezetbarát technológiák fontosságát hangsúlyozni 

 A város, illetve annak környezetének megismerése 
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 A település környezetvédelemmel foglalkozó cégeinek bemutatása 

 A szelektív hulladékgyűjtés beindítása  

 Az iskolai udvar ápolása 

 Az egészséges életmódra való nevelést szem előtt tartva egyre több diákot bevonni a 

mozgáskultúrájuk fejlesztésébe 

 Az iskola komplex egészségfejlesztési programján belül az iskolai drogstratégia kidolgozása, 

s abba a mentálhigiénés nevelés integrálása (pozitív értékrend, reális énkép, önbizalom, pozitív 

önértékelés megvalósítása, döntéshozatali, konfliktuskezelői képességek fejlesztése) 

 

MEGVALÓSÍTÁSI TERV 

 

JELLEMZŐ CÉL FELADAT 

Szemét a padban, udvaron Tiszta környezet 

Szeméttárolók bővítése 

Példamutatás 

Közös takarítás 

Iskola belső Kellemes, tiszta környezet 

Faliújság (hirdetmények) 

Portalanítás 

Szükségszerűen festés 

Lábtörlők 

Energiafelhasználás 
Legyen takarékos és 

egészséges 

Energiatakarékos fénycsövek 

Természetes fény előnyben 

részesítése 

Vízfelhasználás Takarékosság 

Víztakarékos öblítés 

Csöpögő csapok 

karbantartása 

Iskolaudvar 
Kellemes környezet 

kialakítása 

Növényzet kihelyezése, 

öntözése, pótlása 

Öntözés, gyomtalanítás 

Az iskola eszközellátottsága 

Élményközpontúság 

növelése, esztétikai érzék 

fejlesztése 

Technikai eszközök (TV, 

DVD, video, interaktív tábla) 

Tantermi dekorációk 

 

 

 

 

2.12 A tanulók jutalmazásának, magatartásának és szorgalmának értékelési elvei 

 

A tanulók jutalmazása 

 A kimagasló iskolai vagy magasabb szintű eredmények kikerülnek a faliújságra is. 

 „Az év tanulója”- kiváló teljesítményt nyújtó tanulónak.  

 Könyvjutalom és oklevél tanév végén jeles tanulmányi eredményért és kiemelkedő 

iskolai szintű közösségi munkáért. 

 Nevelőtestületi dicséret: 

- városi vagy annál magasabb szintű kulturális, sport vagy tanulmányi versenyen 

elért kimagasló eredményért 

- annak a tanulónak vagy tanuló csoportnak, akik városi vagy magasabb szinten 

meghirdetett pályázatokon sikeresen szerepelnek 

- „Jó tanuló, jó sportoló” címet elért tanulónak 

- iskolai versenyeken elért első helyezésért. 
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 Igazgatói dicséret: 

- városi vagy annál magasabb szintű kulturális, sport vagy tanulmányi versenyen 

elért közepes teljesítményért, amely lelkiismeretes felkészülésen alapszik 

- iskolai rendezvényeken való aktív részvételért 

- iskolai versenyeken elért jó teljesítményért  

 Osztályfőnöki dicséret: 

- az osztályközösségért végzett munka 

- társai segítése a felzárkóztatásban, pótlásban 

- iskolai versenyeken való elfogadható szintű teljesítményért 

 Szaktanári dicséret: 

- szaktárgyi többletmunka 

- szaktárgyi versenyeredmény 

- szaktárgyi vizsgaeredmény 

 Szóbeli dicséretek: amikor aktuális a szaktárgyi órán, osztályfőnöki órán, szülői 

értekezleten, fogadóórán, osztályozó értekezleteken. 

 

Elismerési fokozatok: 

 Osztályfőnöki dicséret írásban. 

 Iskolaközösség előtti dicséret. 

 Igazgatói dicséret. 

 Nevelőtestületi dicséret. 

 

A magatartás és a szorgalom minősítési rendszere iskolánkban 

A tanulók magatartásának és szorgalmának minősítése az osztályfőnök feladata. A minősítésnél 

figyelembe kell venni az osztály véleményét is. A minősítés az osztályban tanító tanárok többségi 

jóváhagyásával válik véglegessé. A tanulók magatartását és szorgalmát félévkor és év végén 

osztályzat minősíti az évközi jegyek alapján, az év végi minősítés az egész tanévre szól. 

A dicséretet és a figyelmeztetést az adott tanévben a magatartás értékelésekor figyelembe kell 

venni. 

 

A magatartás minősítésekor a következőket célszerű mérlegelni, figyelembe venni: 

 Viselkedéskultúra (általános magaviselet, őszinteség, vagy annak hiánya) 

 Kötelességteljesítés, önként vállalt közösségi feladatok, versenyeken való részvétel 

 Késés, hiányzás 

 Az iskola vagyontárgyainak rongálása 

 Viselkedés társaival, tanáraival és az idős emberekkel szemben 

 Környezetkárosító tevékenység 

 

A szorgalom minősítésekor mérlegelni kell a tanuló egyéni képességeit, tanulási körülményeit, 

a tanuláshoz való viszonyát. Egy tantárgyi bukás szorgalmi minősítése hanyag. 

 Órai aktivitás, passzivitás 

 Házi feladat megoldása, illetve elhanyagolás 

 Tantárgyi teljesítmények egyenletessége illetve hullámzása (szóródás). 

 Versenyeken való eredményes szereplés 

A félévi és év végi értékelés osztályzatokkal történik. 

Magatartás: 

Példás:  

 A házirendet betartja, társait is erre ösztönzi. 

 Társaival udvarias, kulturált hangon beszél, elfogadja a másságot. 
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 Nevelőivel tisztelettudó és együttműködő, iskolában és iskolán kívül is. 

 Az iskola felszerelését óvja, megbecsüli. 

 A környezet tisztaságára ügyel, társait is erre kéri. 

 Felszerelése tiszta, rendes, teljes. 

 Az iskola rendezvényeken képességeinek megfelelően részt vesz. 

 Feladatokat vállal és azokat teljesíti. 

 Felelősi munkáját fegyelmezetten, udvariasan végzi. 

 Igazolatlanul nem hiányzik. 

Jó: 

 A házirendet betartja. 

 Társaival kulturált hangon beszél. 

 Nevelőit tiszteli. 

 Az iskola felszerelését óvja, megbecsüli. 

 Saját felszerelése teljes. 

 A környezet tisztaságára ügyel. 

 Iskolai rendezvényeken a rábízott feladatokat elvégzi. 

 Felelősi munkáját megfelelően ellátja. 

 Igazolatlanul nem hiányzik. 

Változó: 

 A házirendet nem mindig tarja be. 

 Előfordul, hogy a nevelővel tiszteletlen hangot üt meg. 

 Társaival néha durva, csúnyán beszél. 

 Közösségi feladatot nem vállal, vagy csak ritkán. Ezeket a feladatokat csak részben 

teljesíti. 

Rossz: 

 A házirendet – többszöri figyelmeztetés ellenére – megszegi. 

 Felszerelése hanyag, rendetlen. 

 Viselkedésével akadályozza a közösség munkáját. 

 Nevelőivel tiszteletlen, társaival szemben durva, erőszakos. 

 

Szorgalom: 

Példás: 

 Képességeit maximálisan kihasználva tanul. 

 A rábízott feladatokat teljesíti, érdeklődő. 

 Az órákon aktívan dolgozik, gyűjtőmunkát példásan végez. 

 Többletmunkát is vállal az őt külön érdeklő tantárgyakból. 

 Házi feladatot rendszeresen készít. 

 Tanulmányi és egyéb versenyekbe aktívan bekapcsolódik, rendszeresen feladatokat 

vállal. 

Jó: 

 Tanulmányi kötelezettségeinek képessége szerint eleget tesz. 

 A házi feladatot rendszerint elkészíti. 

 Az őt érdeklő tantárgyakból jól teljesít. Bekapcsolódik az órai munkába. Az iskolában a 

rábízott feladatokat elvégzi.  

Változó: 

 Tanulmányi kötelezettségének hiányosan tesz eleget. 

 Az órákon munkavégzése változó. Eszközeit az iskolába nem hordja rendszeresen. 

Tanulmányi versenyeken képességei ellenére sem vesz részt. 
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Hanyag: 

 Tanulmányi kötelezettségének nem tesz eleget. 

 Az órákon nem dolgozik. 

 Közönyös. 

 Házi feladatot sorozatosan nem készít. 

 Egy vagy több tantárgyból bukásra áll. 

 

 

2.13 A nevelőtestület által szükségesnek tartott további elvek 

A nevelőtestület nem tartja szükségesnek további elvek megfogalmazását. 

 

2.14 Választható közép és emelt szintű érettségi vizsgatárgyak 

 

Gimnázium 

 

A kötelező érettségi tárgyakból közép és emelt szinten tehető vizsga: 

magyar nyelv és irodalom 

matematika 

történelem 

angol nyelv 

német nyelv 

 

Választható érettségi tantárgyak közül középszintű érettségire informatika, biológia és földrajz, 

míg emelt szintű érettségire informatika és földrajz tantárgyakból készítjük fel a jelentkező 

tanulókat. 

 

 

Szakgimnázium 

 

A kötelező érettségi tárgyakból közép és emelt szinten tehető vizsga: 

magyar nyelv és irodalom 

matematika 

történelem 

angol nyelv 

szakmai ágazati tárgyak: informatika ismeretek, közgazdaság ismeretek, sport ismeretek 

 

Választható érettségi tantárgyak közül középszintű érettségire informatika és földrajz 

tantárgyakból, míg emelt szintű érettségire informatika tantárgyból készítjük fel a jelentkező 

tanulókat. 

 

Szakközépiskola 

 

A kötelező érettségi tárgyakból középszinten tehető vizsga: 

magyar nyelv és irodalom 

matematika 

történelem 

angol nyelv 
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Két tanítási nyelvű gimnázium 

 

A két tanítási nyelvű gimnáziumban három tantárgyból célnyelven kötelező érettségi vizsgát 

tenni. Célnyelven tehető érettségi vizsga matematika, történelem, földrajz és célnyelvi civilizáció 

tantárgyakból. 

 

Amennyiben a tanuló úgy dönt, hogy nem a tanult választható érettségi tárgyak közül választ 

érettségi tárgyat, felkészülését önállóan köteles megoldani. 

 

 

A középszintű érettségi vizsga témakörei és a 11-12. évfolyamon az emelt szintű 

érettségire történő felkészítés követelményei 

 

Érettségi témakörök 

 

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 

 

MAGYAR NYELV 

 Ember és nyelv 

 Kommunikáció 

 A magyar nyelv története 

 Nyelv és társadalom 

 A nyelvi szintek 

 A szöveg 

 A retorika alapjai 

 Stílus és jelentés 

 

IRODALOM 

 Életművek 

o Petőfi Sándor, Arany János, Ady Endre, Babits Mihály, Kosztolányi Dezső, 

József Attila. 

o Az életút, az életmű jelentős tényei. Kronológiai és topográfiai tájékozottság, a 

szerzők jellegzetes regionális, kulturális kötődései, a pályakép főbb jellemzői, 

néhány kortárs megnevezése. 

o A főbb művek szövegismereten alapuló értelmezése, kapcsolatok a művek 

között a művek elhelyezése az életműben, az adott korszakban. 

o Memoriterek szöveghű és kifejező előadása. 

o Művekről szóló olvasatok, vélemények értelmezése. 

 Portrék 

o Balassi Bálint, Csokonai Vitéz Mihály, Berzsenyi Dániel, Kölcsey Ferenc, 

Vörösmarty Mihály, Mikszáth Kálmán, Móricz Zsigmond, Szabó Lőrinc, 

Radnóti Miklós, Weöres Sándor, Ottlik Géza, Márai Sándor, Pilinszky János. 

o Az életmű néhány jellemzője keretében 2-3 lírai és/vagy értelemszerűen egy 

vagy néhány epikai, drámai alkotás bemutatása, értelmezése  

o Memoriterek – legalább három szerzőtől teljes szövegek, összefüggő részletek. 

 Látásmódok 
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o Zrínyi Miklós, Jókai Mór, Krúdy Gyula, Karinthy Frigyes, Kassák Lajos, Illyés 

Gyula, Németh László, Örkény István, Nagy László, Nemes Nagy Ágnes, 

Szilágyi Domokos. 

o Választandó legalább három szerző a felsoroltak közül. (A lista bővíthető 

legfeljebb két, a fentiekhez hasonló jelentőségű szerzővel.) 

o A világlátás és a kifejezésmód sajátosságainak bemutatása egy-két mű lényegre 

törő értelmezésével. 

 A kortárs irodalomból 

o Legalább egy szerző 2-3 lírai és/vagy 1-2 epikai művének értelmezése az 1980-

tól napjainkig tartó időszakból.  

o Tájékozódás a kortárs irodalmi nyilvánosságban  

o Nyomtatott szöveg, digitális közlés. 

 Világirodalom 

o Az európai irodalom alapvető hagyományai: az antikvitás és a Biblia  

o A romantika, a századfordulós modernség (a szimbolizmustól az avantgárdig) 

jellemzőinek és egy-két kiemelkedő képviselőjének bemutatása. 

 Színház- és drámatörténet 

o Színház és dráma különböző korszakokban.  

o Az alábbi műveknek, a szerzők/korszakok 1-1 művének értelmezése az adott 

korszak színházi/irodalmi hagyományainak összefüggésében: Szophoklész, 

Shakespeare, Moliére, Katona József: Bánk bán, Madách Imre: Az ember 

tragédiája 

 Az irodalom határterületei 

o Az irodalom kulturális határterületei – népköltészet, műköltészet, alkalmi 

költészet.  

o Az irodalom filmen, televízióban, dalszövegben, a virtuális valóságban: az 

adaptáció, a műfajcsere jelenségei  

o Az olvasmányok iránti tömegszükséglet és a művészi színvonal/minőség 

összefüggései. 

o A szórakoztató irodalom vonzereje, hatáskeltő eszközei  

o Egy-két tipikus műfaj jellemzőinek bemutatása. 

o Mítosz, mese és kultusz. Film- és könyvsikerek, divatjelenségek korunk 

kultúrájában  

o Az irodalmi ismeretterjesztés főbb nyomtatott és elektronikus műfajai (pl. 

könyvismertetés, ajánlás, kritika, CD-ROM, internetes könyvkínálat). 

 Interkulturális megközelítések és regionális kultúra 

o Interkulturális jelenségek, eltérő szöveghagyományok. 

o A régió, a tájegység, a település kulturális, irodalmi múltbeli és jelen 

hagyományainak bemutatása  

o A tájhoz, a régióhoz, a településhez kötődő szerzők; tájak, régiók irodalmi 

alkotásokban való megjelenítése. 

o Életmódra, kulturális szokásokra utaló dokumentumok alapján következtetések 

megfogalmazása egyes korok kultúrájára nézve. 

 Témák, motívumok 

o Szépirodalmi alkotások gondolati, tematikus, motivikus egyezéseinek és 

különbségeinek összevetése. 

o Az olvasott művekben motívum, téma változatainak felismerése, értelmezése  

 Műfajok, poétika 

o A műnemek és műfajok felismerése. 
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o Alapvető versformák felismerése. 

o Poétika fogalmak alkalmazása művek bemutatásában, értelmezésében. 

o Azonos műfajú alkotások összehasonlítása. 

 Korszakok, stílustörténet 

o A kifejezésmód és világlátás változása a különböző korszakokban a középkortól 

a szimbolizmusig. 

 

MATEMATIKA 

 Halmazok 

 Matematikai logika 

 Kombinatorika 

 Gráfok 

 Alapműveletek 

 A természetes számok halmaza, számelméleti ismeretek 

 Racionális és irracionális számok 

 Valós számok 

 Hatvány, gyök, logaritmus 

 Betűkifejezések 

 Arányosság 

 Egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlőtlenségek, egyenlőtlenség-rendszerek 

 Középértékek, egyenlőtlenségek 

 A függvény 

 Egyváltozós valós függvények 

 Sorozatok 

 Elemi geometria 

 Geometriai transzformációk 

 Síkbeli és térbeli alakzatok 

 Vektorok síkban és térben 

 Trigonometria 

 Koordinátageometria 

 Kerület, terület 

 Felszín, térfogat 

 Leíró statisztika 

 A valószínűségszámítás elemei 

 

TÖRTÉNELEM 

 Vallás és kultúra az ókori Keleten 

 A demokrácia kialakulása Athénban 

 A római köztársaság virágkora és válsága, az egyeduralom kialakulása 

 Az antik hitvilág, művészet, tudomány 

 A kereszténység kialakulása és elterjedése 

 A népvándorlás, az antik civilizáció felbomlása 

 A feudális társadalmi és gazdasági rend jellemzői 
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 A nyugati és keleti kereszténység 

 Az iszlám vallás és az arab világ; a világvallások elterjedése 

 A középkori városok 

 Egyházi és világi kultúra a középkorban 

 A humanizmus és a reneszánsz Itáliában 

 Az angol és a francia rendi állam működése 

 Az Oszmán Birodalom terjeszkedése 

 A magyar nép őstörténete és vándorlása 

 A honfoglalástól az államalapításig 

 Az Árpád-kor 

 Társadalmi és gazdasági változások Károly Róbert, Nagy Lajos, Luxemburgi Zsigmond 

idején 

 A Hunyadiak 

 Kultúra és művelődés 

 A nagy földrajzi felfedezések és következményei 

 Reformáció és katolikus megújulás 

 A kontinentális abszolutizmus és a parlamentáris monarchia megszületése Angliában 

 A tudományos világkép átalakulása, a felvilágosodás 

 A mohácsi csata és az ország három részre szakadása 

 Az Erdélyi Fejedelemség virágkora 

 A török kiűzése és a Rákóczi szabadságharc 

 Magyarország a XVIII. századi Habsburg Birodalomban 

 Művelődés, egyházak, iskolák 

 A francia polgári forradalom politikai irányzatai, az Emberi és Polgári Jogok 

Nyilatkozata 

 A napóleoni háborúk és a Szent Szövetség Európája 

 A XIX. század eszméi 

 Az ipari forradalom és következményei 

 Nagyhatalmak és katonai-politikai szövetségek a századfordulón 

 Tudományos, technikai felfedezések, újítások és következményeik 

 A reformmozgalom kibontakozása, a polgárosodás fő kérdései 

 A reformkori művelődés, kultúra 

 A polgári forradalom 

 A szabadságharc 

 A kiegyezés előzményei és megszületése 

 Gazdasági eredmények és társadalmi változások a dualizmus korában 

 Az életmód, a tudományos és művészeti élet fejlődése 

 Az első világháború jellege, jellemzői; a Párizs környéki békék 

 A gazdaság és a társadalom új jelenségei a fejlett világban 

 Tekintélyuralmi rendszerek Közép-Európában és az olasz fasizmus 

 Az USA és az 1929-33-as gazdasági válság 

 A nemzetiszocializmus hatalomra jutása és működési mechanizmusa 
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 A bolsevik ideológia és a sztálini diktatúra az 1920-30-as években 

 A második világháború előzményei jelentős fordulatai 

 A hidegháború és a kétpólusú világ jellemzői 

 A szocialista rendszerek bukása 

 Az Osztrák-Magyar Monarchia felbomlása és következményei 

 A Horthy-rendszer jellege és jellemzői 

 Művelődési viszonyok és az életmód 

 A magyar külpolitika mozgástere, alternatívái 

 Magyarország részvétele a világháborúban 

 A német megszállás és a holocaust Magyarországon 

 A szovjet felszabadítás és megszállás 

 A határon túli magyarság sorsa 

 A kommunista diktatúra kiépítése és működése 

 Az 1956-os forradalom és szabadságharc 

 A Kádár-rendszer jellege, jellemzői 

 A rendszerváltozás 

 A közép-európai régió jellemzői, távlatai, a posztszovjet rendszerek problémái 

 Az európai integráció története 

 A „harmadik világ” 

 Fogyasztói társadalom; ökológiai problémák, a fenntartható fejlődés 

 A globális világ kihívásai és ellentmondásai 

 Alapvető állampolgári ismeretek 

 Etnikumok és nemzetiségek a magyar társadalomban 

 A magyarországi romák 

 A parlamenti demokrácia működése és az önkormányzatiság 

 Társadalmi, gazdasági és demográfiai változások 

 

ANGOL NYELV 

 Személyes vonatkozások, család 

 Ember és társadalom 

 Környezetünk 

 Az iskola 

 A munka világa 

 Életmód 

 Szabadidő, művelődés, szórakozás 

 Utazás, turizmus 

 Tudomány és technika 

 

NÉMET NYELV 

 Személyes vonatkozások, család 

 Ember és társadalom 

 Környezetünk 
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 Az iskola 

 A munka világa 

 Életmód 

 Szabadidő, művelődés, szórakozás 

 Utazás, turizmus 

 Tudomány és technika 

 

FÖLDRAJZ (FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK) 

 A térképi ábrázolás 

 Térképi gyakorlatok 

 Az űrtérképezés 

 A Naprendszer kialakulása, felépítése, helye a világegyetemben 

 A Nap és kísérői 

 A Föld és mozgásai 

 Űrkutatás az emberiség szolgálatában 

 A kőzetburok 

 A levegőburok 

 A vízburok földrajza 

 A talaj 

 A geoszférák kölcsönhatásai 

 A szoláris és a valódi éghajlati övezetek 

 A vízszintes földrajzi övezetesség 

 A forró övezet 

 Mérsékelt övezet 

 A hideg övezet 

 A függőleges földrajzi övezetesség 

 A népesség földrajzi jellemzői 

 A települések földrajzi jellemzői 

 A világgazdaság általános jellemzése, szerkezetének átalakulása és jellemző folyamatai 

 A termelés, a fogyasztás és a kereskedelem kapcsolata 

 A világ élelmiszergazdaságának jellemzői és folyamatai 

 A világ energiagazdaságának és iparának átalakulása 

 A harmadik és a negyedik szektor jelentőségének növekedése 

 A világgazdasági pólusok 

 A világgazdaság peremterületei 

 Egyedi szerepkörű országcsoportok és országok 

 A Kárpát-medence természet- és társadalomföldrajzi sajátosságai 

 Magyarország természeti adottságai 

 Magyarország társadalmi-gazdasági jellemzői 

 Hazánk nagytájainak eltérő természeti és társadalmi-gazdasági képe 

 Hazánk nagyrégióinak (tervezési-statisztikai régióinak) természet- és 

társadalomföldrajzi képe 

 Magyarország környezeti állapota 

 Európa általános természetföldrajzi képe 

 Európa általános társadalomföldrajzi képe 
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 Az Európai Unió földrajzi vonatkozásai 

 Észak-Európa 

 Nyugat-Európa 

 Dél-Európa 

 Közép-Európa tájainak és országainak természet-és társadalomföldrajzi képe 

 Kelet-Európa természet- és társadalomföldrajzi vonásai 

 A kontinensek általános természet- és társadalomföldrajzi képe 

 Ázsia 

 Ausztrália és Óceánia 

 Afrika általános földrajzi képe 

 Amerika 

 A geoszférák környezeti problémáinak kapcsolatai 

 A népesség, a termelés és a fogyasztás növekedésének földrajzi következményei 

 A környezeti válság kialakulása és az ellene folytatott küzdelem 

 

BIOLÓGIA 

 A biológia tudománya 

 Az élet jellemzői 

 Fizikai, kémiai alapismeretek 

 Szervetlen és szerves alkotóelemek 

 Az anyagcsere folyamatai 

 Sejtalkotók (az eukarióta sejtben) 

 Nem sejtes rendszerek 

 Önálló sejtek 

 Többsejtűség 

 Szövetek, szervek, szervrendszerek, testtájak 

 Homeosztázis 

 Kültakaró 

 A mozgás 

 A táplálkozás 

 A légzés 

 Az anyagszállítás 

 A kiválasztás 

 A szabályozás 

 Szaporodás és egyedfejlődés 

 Populáció 

 Életközösségek (élőhelytípusok) 

 Bioszféra 

 Ökoszisztéma 

 Környezet- és természetvédelem 

 Molekuláris genetika 

 Mendeli genetika 

 Populációgenetika és evolúciós folyamatok 

 A bioszféra evolúciója 
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ANGOL CÉLNYELVI CIVILIZÁCIÓ 

 

 

 Nagy-Britannia 

o földrajzi fekvése; 

o Nagy Britannia, az Egyesült Királyság és a Britszigetek meghatározása; 

o Nagy-Britannia politikai egységeinek bemutatása (Anglia, Skócia, Wales) és 

Észak-Írország és a fővárosok; 

o Államforma és demográfiai adatok (terület, lakosság); 

o A nemzeti jelképek, védőszentek és a hozzájuk fűződő legendák. 

 Az Amerikai Egyesült Államok 
o fekvése, természeti adottságai, földrajzi tájegységeinek jellemzői,természeti 

kincsei; 

o Politikai adatok (államforma, terület, lakosság, államok száma). 

o A nemzeti jelképek. 

 Nagy-Britannia 
o korai történelme: Stonehenge, a kelták, a rómaiak, az angol-szászok, a vikingek; 

o A normannok hatása; 

o Arthur király mondaköre; 

o Robin Hood legendája. 

 Az Amerikai Egyesült Államok 
o kialakulásának előtörténete; 

o Észak-Amerika őslakosságának területi eloszlása, a legjelentősebb törzsek, 

életmódjuk és megélhetési forrásaik. 

 Nagy-Britannia 
o történelme a 17. századig: VIII. Henrik és a protestantizmus; 

o Erzsébet uralkodása; az angol reneszánsz kora, Shakespeare és a Globe Színház; 

o Az anglikán egyház létrejötte. 

 Az Amerikai Egyesült Államok 
o kialakulásának története; 

o Az észak-amerikai kontinens felfedezése és betelepítése; 

o A Mayflower története, az elsőtelepesek; 

o Thanksgiving (a Hálaadás ünnepének története); 

o Az első13 állam megalakulása. 

o A Függetlenségi Háború és a Függetlenségi Nyilatkozat (Thomas Jefferson, 

George Washington). 

o Az indiánok harcai a betelepülőkkel; 

o Az indiánok visszaszorítása és letelepítése. 

o Élet a rezervátumokban. 

 Nagy-Britannia 

o történelme a 19. században; az ipari forradalom hatása. 

o A brit birodalom kialakulása, virágkora (a Viktorianus kor értékrendje, a brit 

önelégültség okai); 

 Az Amerikai Egyesült Államok 
o a 19. században. 

o Az USA terjeszkedése, területi hódítások, szerződések vásárlások; 

o 19. századi vasútépítések és az aranyláz; 

o Az ország mai területének kialakulása; 

o Az USA nagyhatalommá válása 

o A rabszolgaság kialakulásának gyökerei. 
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o Észak és Dél háborúja. 

o A fajgyűlölet alapjai. 

 Nagy-Britannia 
o a 20. században. 

o A gyarmati birodalom fokozatos széthullása. 

o Nagy-Britannia szerepe a két háborúban. 

o A Brit Nemzetközösség megalakulása. 

o A királyság intézménye: látszat és valóság. 

 Az Amerikai Egyesült Államok 

o A 20. században. 

o A 20-as évek Amerikája; 

o Az USA szerepe a két világháborúban 

o A hidegháború; a vietnami és koreai háborúk értékelése; 

o Az USA mint szuperhatalom. 

 Nagy-Britannia 

o A modern brit politikai rendszer; a törvényhozó, végrehajtó és bírói hatalom 

felépítése és intézményei. 

o A legfontosabb brit politikai pártok jellemzői és történelmi gyökerei.  

o A politikai választások menete. 

 Az Amerikai Egyesült Államok  

o politikai rendszere, a demokrácia intézményei; 

o a törvényhozó, a végrehajtó és a bírói hatalom felépítése és feladatköre; 

o a demokrácia biztosítékai: a „checks and balances” rendszere, az elnök szerepe. 

o A két vezetőpolitikai párt jellemzői és történelmi gyökerei. 

o A politikai választások menete. 

 Nagy-Britannia  

o A nemzeti tudat alakulása: született britek, bevándorlók, (multicultural society). 

o Mit jelent ma britnek lenni? 

o Az ír és skót nemzeti tudat formálódása. 

 Az Amerikai Egyesült Államok 

o a bevándorlók országa.  

o A legjelentősebb bevándorlási hullámok felsorolása. 

o Az ’Új haza’ fogalma: európai bevándorlók - európai toló- és amerikai húzóerők; 

o Az Ígéret földje: álom vagy valóság? 

o Mozaik vagy olvasztótégely? 

o A feketék beilleszkedése. 

o Diszkrimináció és fajgyűlölet. 

o Fekete Polgárjogi mozgalmak, polgárjogi harcosok és aktivisták (Martin. L. King, 

Jr.) 

 Nagy-Britannia 

o A brit gazdaság fejlődésének főbb csomópontjai (bekerítések, ipari forradalom, 

feltalálók és ipari találmányok, a gyarmatok majd azok elvesztésének szerepe a 

gazdasági élet alakulásában, brit gazdaság az ezred fordulón, nagy vállalatok, 

pénzrendszer, GBP vagy EURO, tőzsde). 

 Az Amerikai Egyesült Államok 

o gazdasági fejlődésének főbb csomópontjai: az USA gazdaságának növekedése a 

korai időszakban, feltalálók és ipari találmányok, a nagy gazdasági világválság, a 

gazdasági konszolidáció: F. D. 

o Roosevelt és a New Deal, az USA gazdasági élete az ezredfordulón, 

pénzrendszere és a tőzsde. 

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va



 

 824 

 Nagy-Britannia  

o Tradicionális értékek és a brit életszemlélet; 

o Tradiciótisztelet és individualizmus; 

o A britek és mindennapi szokásaik 

o A másság és a privát szféra tiszteletben tartása, tolerancia egymás iránt; 

o A törvény tisztelete, a ’fair play’ elve. 

o A természet szeretete, vágyakozás a vidéki életre, állatbarátság. 

 Az Amerikai Egyesült Államok 

o Tradicionális amerikai értékek 

o A személyi szabadság tiszteletben tartása, az esélyegyenlőség biztosítása, és az 

önmegvalósítás képessége;  

o Voluntartizmus és jótékonyság, az üzleti életben kemény munka és önfegyelem. 

 Nagy-Britannia 

o A vallás szerepe a modern brit életben. 

o Az anglikán egyház, a katolikusok és egyéb felekezetek ezredfordulón. 

 Az Amerikai Egyesült Államok 

o Az amerikai puritanizmus mai hatása, a mormonok, az amisok, quakerek - 

protestánsok és katolikusok, zsidók és mohamedánok - vallási tolerancia vagy 

mégsem? 

 Nagy-Britannia 

o A tömegkommunikáció forrásai: legjelentősebb újságok, és folyóiratok 

ismertetése, a nemzeti napilapok dominanciája, a rádió, és a televízió: a BBC  

o függetlensége és pártatlansága; a média tömegformáló szerepe. 

 Az Amerikai Egyesült Államok 

o A tömegkommunikáció forrásai: legjelentősebb újságok, és folyóiratok 

ismertetése; 

o A kereskedelmi TV csatornák, a hírcsatornák és a közszolgálati TV helyzete; 

o Pártatlan és független sajtó és média. 

o A tömegkommunikációs konglomerátumok megjelenése. 

 Nagy-Britannia  

o Állami ünnepek (Bank Holidays), vallási ünnepek és fesztiválok; 

o St. Valentine’s Day, St. Patrick’s Day, The Queen’s Official Birthday, Halloween, 

Guy Fawkes Day, Rememberance Day, Karácsony (Christmas Eve, Christmas 

Day, Boxing Day), New Year’s Eve; 

 Az Amerikai Egyesült Államok 

o Állami ünnepek, vallási ünnepek és fesztiválok; 

o New Year’s Eve, Valentine’s Day, St. Patrick’s Day, Memorial Day, 

Independence Day, Labor Day, Halloween, Thanksgiving, Christmas Day. 

 Nagy-Britannia 

o Legkedveltebb turisztikai látnivalók: London és környéke, Oxford és Cambridge, 

Stradford, York, Manchester, Liverpool stb. Edinburgh, Glasgow, Cardif. 

 Az Amerikai Egyesült Államok 

o a keleti part: Washington, New York, Boston, Philadelphia stb. 

o a nyugati part: San Francisco, Los Angeles, Las Vegas etc.  

o nevezetes tájegységek: Niagara Falls, The Great Lakes, Grand Canyon, Death 

Valley, Alaska. 

 Nagy Britannia  

o A jólléti állam ’The Welfare State’ 

o Az állami támogatásra, ill. segélyekre jogosultak: 
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o Betegek, munkanélküliek, alacsony jövedelműek, gyermektartási támogatásra 

jogosultak nyugdíjasok stb. 

o Az egészségügyi ellátás helyzete 

o A szociális munkások hálója segíti a rászorulókat, jótékonysági szervezetek, 

adományozások, önkéntes munka. 

o Társadalmi problémák (bűnözés, munkanélküliség, a nők és a fiatalok helyzete a 

társadalomban (drog, alkohol stb.). 

o A hontalanok problémája. 

 Az Amerikai Egyesült Államok 

o A jóléti állam létrejötte. 

o Az amerikai emberek viszonyulása jóléti államhoz - önállóság és rászorultság; az 

egészségügy helyzete.  

o Társadalmi problémák: a kisebbségiek helyzete és a munkanélküliség; a női 

egyenjogúság; a fegyverviselési jog és a bűnözés problémája, a hontalanok 

helyzete. 

 Nagy-Britannia 

o A brit oktatási rendszer sajátosságainak bemutatása (private and public 

education). 

o Az állami iskolarendszer és a magániskolák a decentralizáció elve, a vizsgáztatás 

rendje, megszerezhető vizsgák, beiskolázás 16 éves kor fölött a brit diákélet, híres 

iskolák. 

 Az Amerikai Egyesült Államok 

o Az amerikai iskolarendszer sajátosságai. 

o Eltérés az egyes államok között, vizsgák a különböző szinteken, a továbbtanulás 

lehetőségei, állami és magániskolák. 

 Nagy-Britannia 

o A brit családmodell gyengülése, a magas válások száma, a családon kívül született 

gyermekek növekvő száma, lakáshelyzet, az osztálytársadalom jelenlegi állapota 

(class consciousness) és hatása a mindennapi  életre, szokásokra, társadalmi 

elvárások és etikett az  otthon fogalma sajátos brit megközelítésben, szokások, 

elvárások. 

 Az Amerikai Egyesült Államok  

o Az amerikai családmodell - a legfontosabb érték az egyén tisztelete és érdekeinek 

megőrzése a családon belül, a szűk család fogalma. 

o A nagycsalád jelentősége. 

o Az egyén boldogsághoz való joga - a válás szerepe. 

o Gyermekek a családban - az egyenjogúság elve. 

 Nagy-Britannia 

o A sport jelentősége a britek életében; sportélet az iskolában és a 

lakóközösségekben. 

o A versenyszellem, a sportszerűség, és a veszíteni tudás képessége. 

o A legjellegzetesebb nemzeti sportágak (cricket, futball, golf, rugby és lóverseny). 

 Az Amerikai Egyesült Államok 

o A szervezett sportok (futball, kosárlabda és baseball) jelentősége az amerikai 

társadalomban: a versenyszellem és az esélyegyenlőség megtestesítői. 

o A sport a kiegyensúlyozott élet záloga. 

o A professzionális sportok: a durvaság és a túlzott anyagi ellenérték romboló 

hatásai. 

o Az egészséges életmód és a sportolás: a rekreáció szerepe. 
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 Nagy-Britannia 

o Étkezési szokások, az evés szerepe a britek életében. 

o Vendéglátóhelyek: a tradicionális étterem, a gyorséttermek és a ’pub’ társadalmi 

funkciói. 

o Nemzeti ételek. 

o A brit konyha híre. 

o Az angol sör. 

o Teáznak vagy kávéznak? 

 Az Amerikai Egyesült Államok 

o Az étkezési szokások és a fogyasztói társadalom kapcsolata; 

o a gyorséttermek, a felmelegíthető készételek és a nassolás; 

o fogyókúrák és diétás ételek; 

o a műanyagok országa; 

o nemzeti ételek, változatos, színes étkezési kultúra; 

o a bőség zavara; etnikai hatások, az ízek kavalkádja; 

o az éttermek szerepe az amerikaiak életében a változatosság igénye. 

o kávé vagy tea, alkohol vagy ásványvíz? 

 Nagy Britannia  

o H. Purcell, a barokk kor, az angol színpadi zene, 

o B. Britten - a 20. század klasszikusa. 

o A 20. század könnyűzenei fejlődése, az Angolszász zene népszerűsége, a beat 

generáció és zenei irányzatok keletkezése, zene és politika: a protest song szerepe. 

 Amerikai Egyesült Államok 

o Amerikai klasszikusok: 

o G. Gershwin, L. Bernstein 

o A rádió szerepe a könnyűzene elterjedésében. 

o A könnyűzene százada: a musical, mint műfaj; 

o Hollywood hatása, filmzene, a slágerek nagyjai (Ir. Berlin). Az 50-es évek zenéje, 

Elvis Presley és a rock korszak.  

o Zenei irányzatok Amerikában: a jazz, country, a gospel. 

 Egy brit és egy amerikai film bemutatása a filmművészet kimagasló alkotásainak 

sorából. 

 Nagy Britannia  

o Híres katedrálisok: Westminster Abbey, York, Winchester, Canterbury stb.; Sir 

Ch. Wren és a St. Paul Székesegyház 

o A világi építészet: Hampton Court, Oxford, Cambridge stb. 

o A kastélyok világa. 

o Egy kiemelkedő építészeti műalkotás bemutatása. 

 Amerikai Egyesült Államok 

o F. L.Wright munkássága 

o Washington, a megtervezett város; 

o A Rockefeller Center és Manhattan; 

o Chicago; a felhőkarcolók világa; 

o Copley, J. M. Whistler, Duchamp és O’Keefe munkái. 

o A pop-art művészei: Oldenburg, Warhol és Liechtenstein.  

o Calder mobil szobrai. 

 Egy brit és egy amerikai író vagy költő életének rövid ismertetése és egy mű 

elemzése. 
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INFORMATIKA 

 A kommunikáció 

 Információ és társadalom 

 Jelátalakítás és kódolás 

 A számítógép felépítése 

 Az operációs rendszer és főbb feladatai 

 A szövegszerkesztő használata 

 Szövegszerkesztési alapok 

 Szövegjavítási funkciók 

 Táblázatok, grafikák a szövegben 

 A táblázatkezelő használata 

 A táblázatok felépítése 

 Adatok a táblázatokban 

 Táblázatformázás 

 Táblázatok, szövegek, diagramok 

 Problémamegoldás táblázatkezelővel 

 Az adatbázis-kezelés alapfogalmai 

 Az adatbázis-kezelő program interaktív használata 

 Alapvető adatbázis-kezelési műveletek 

 Képernyő és nyomtatási formátumok 

 Kommunikáció az Interneten 

 Web-lap készítés 

 Prezentáció (bemutató) 

 Grafika 

 Könyvtárak 

 Dokumentumok 

 Tájékoztató eszközök 

 Elemi és összetett adatok, állományszervezés, relációs adatstruktúrák 

 Elemi algoritmusok típusfeladatokra 

 Rekurzió 

 A programkészítés mint termék-előállítási folyamat 

 Számítógép a matematikában, a természet- és társadalomtudományi tantárgyakban 

 Algoritmusleíró eszközök 

 Programozási nyelv 

 Programfejlesztői környezet 
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Emelt szintű érettségire felkészítő óraszámhoz tartozó tantárgyi tartalmak 

 

Angol nyelv 11-12. évfolyam Fakultáció 

A, TÉMAKÖRÖK 

 

Óraszám Témakör Emelt szint 

6 Személyes vonat 

kozások, család 

-A család szerepe az egyén és a társadalom életében 

-Családi munkamegosztás, szerepek a családban, generációk    

  együttélése 

6 
Ember és 

társadalom 

-Az emberi kapcsolatok minősége, fontossága (barátság, szere   

 lem, házasság) 

-Lázadás vagy alkalmazkodás; a tizenévesek útkeresése 

-Előítéletek, társadalmi problémák és azok kezelése 

-Az ünnepek fontossága az egyén és a társadalom életében 

-Az öltözködés mint a társadalmi hovatartozás kifejezése 

-A fogyasztói társadalom, reklámok 

-Társadalmi viselkedésformák 

6 
Környezetünk 

-A lakóhely és környéke fejlődésének problémái 

-A természet és az ember harmóniája 

-A környezetvédelem lehetőségei és problémái 

6 
Az iskola 

-Iskolatípusok és iskolarendszer Magyarországon és más  

országokban 

-Hasonló események és hagyományok külföldi iskolákban 

 

 

4 
A munka világa 

-A munkavállalás körülményei, lehetőségei itthon és más 

országokban, divatszakmák 

6 
Életmód 

-Az étkezési szokások hazánkban és más országokban 

-Ételspecialitások hazánkban és más országokban 

-A kulturált étkezés feltételei, fontossága 

-A szenvedélybetegségek 

-A gyógyítás egyéb módjai 

6 
Szabadidő, 

művelődés, 

szórakozás 

-A szabadidő jelentősége az ember életében 

-A művészet szerepe a mindennnapokban 

-Szabadidősport, élsport, veszélyes sportok 

- A könyvek, a média és az internet szerepe, hatásai. 

 

6 
Utazás, turizmus 

-A motorizáció hatása a környezetre és a társadalomra 

-Az idegenforgalom jelentősége 

4 
Tudomány és 

technika 

-A tudományos és technikai fejlődés pozitív és negatív hatása a 

társadalomra, az emberiségre 
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B, KOMMUNIKÁCIÓS HELYZETEK ÉS SZÁNDÉKOK 

 

Óraszám Helyzet Szerep 

2 Áruházban, üzletben, piacon vevő 

2 Családban, családnál, baráti 

körben 

vendéglátó, vendég 

2 Étteremben, kávéházban, 

vendéglőben 

vendég, egy társaság tagja 

2 Hivatalokban, rendőrségen ügyfél, állampolgár 

2 Ifjúsági szálláson, 

campingben, panzióban, 

szállodában 

vendég 

2 Iskolában tanuló, iskolatárs 

2 Kulturális intézményben, 

sportlétesítményben, klubban 

vendég, látogató, egy 

társaság tagja 

2 Országhatáron turista 

2 Orvosnál beteg, kísérő 

2 Szolgáltatóegységekben  ügyfél 

2 Szünidei munkahelyen munkavállaló 

2 Tájékozódás az utcán, 

útközben 

helyi lakos, turista 

2 Telefonbeszélgetésben hívó és hívott fél 

2 Tömegközlekedési 

eszközökön  

utas, útitárs 

 

C) NYELVTANI SZERKEZETEK 

 

Óraszám Nyelvtani szerkezet 

4 Modal verbs with perfect infinitive 

4 Future Continuous 

4 Future Perfect 

4 Past Perfect Continuous 

4 Present Continuous Passive 

4 Past Continuous Passive 

4 Participle clauses 

4 Would (past habits) 

4 Wish (state verbs/action verbs) 

4 Wish (unfulfilled actions) 

4 Gerund and infinitive in idiomatic expressions 

4 Conditionals- mixed type 

4 Inversion (for emphasis) 

4 Subjunctive 

 

 

 

 

 

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va



 

 830 

 

Magyar irodalom 11-12. évfolyam Fakultáció 

11. évfolyam 

Órakeret: 36x1 óra = 36 óra 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
1. Életművek 

Órakeret 

8 óra 

Ismeretek, fejlesztési követelmények 

Petőfi Sándor, Arany János, Ady Endre, Babits Mihály.  

A pályaszakaszokat jellemző főbb témák, kérdésfeltevések.  

A pályaképre ható irányzatok és szellemi kötődések, világirodalmi párhuzamok.  

Kötetek, ciklusok, témák, motívumok. 

A szerző utóélete, helye és hatása az irodalmi-kulturális hagyományban.  

Kritikák, különböző interpretációk.  

Művek hatása, fogadtatása egy-két példa alapján 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
2. Portrék 

Órakeret 

8 óra  

Ismeretek, fejlesztési követelmények 

Balassi Bálint, Csokonai Vitéz Mihály, Berzsenyi Dániel, Kölcsey Ferenc, Vörösmarty Mihály, 

Mikszáth Kálmán, Móricz Zsigmond.  

Legalább 3-4 lírai és/vagy 1-2 epikai alkotás szövegismereten alapuló több szempontú 

értelmezése. 

Tájékozottság a korszakban, a kortársak között (pl. Berzsenyi és Kazinczy, Berzsenyi és 

Kölcsey; Jókai és kora), az irodalmi hagyományban (pl. az antik hagyomány Berzsenyi, 

Kosztolányi, Radnóti költészetében) 

Műfaji, kifejezésmódbeli, tematikai sajátosságok a korszak szellemi irányzataival, a 

korstílussal való összefüggésben is.  

A művekben felvetett kérdések néhány etikai, esztétikai, filozófiai vonatkozása.  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
3. Látásmódok 

Órakeret 

 6 óra 

Ismeretek, fejlesztési követelmények 

Zrínyi Miklós, Jókai Mór, Krúdy Gyula, Karinthy Frigyes, Kassák Lajos, Illyés Gyula, Németh 

László, Örkény István, Nagy László, Nemes Nagy Ágnes, Szilágyi Domokos 

Legalább 4 szerző a felsoroltak közül. 

A választott szerző 2-3 lírai és/vagy 1-2 epikai, illetve drámai művének értelmezése a korszak 

szellemi irányzataival való összefüggésben is.  

A művekben felvetett kérdések néhány etikai, esztétikai, filozófiai vonatkozása.  

A művek fogadtatása, hatása, utóélete az irodalmi-kulturális hagyományban - egy-egy példa 

(pl. Krúdy Gyula és Huszárik Zoltán Szindbád filmje).  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
5.  Világirodalom 

Órakeret 

5 óra  
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Ismeretek, fejlesztési követelmények 

Az európai irodalom alapvető hagyományai: az antikvitás és a Biblia (pl. műfajok, témák, 

motívumok, hőstípusok).  

Középkor, reneszánsz, barokk, felvilágosodás, romantika, a 19. század második fele. 

Korszakonként legalább két-két mű bemutatása.  

Művek értelmezése - pl. műfaji sajátosságok, a téma, a kompozíció összefüggései, a lehetséges 

és szükséges stíluskorszakbeli, stílustörténeti vonatkozások - a korszak szellemi irányzataival, a 

korstílussal való összefüggésben is.  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
6. Színház- és drámatörténet 

Órakeret 

6 óra  

Ismeretek, fejlesztési követelmények 

Színház és dráma (pl. színpadi megjelenítések összehasonlítása). 

Az alábbi műveknek, a szerzők/korszakok 1-1 művének értelmezése az adott korszak 

színházi/irodalmi hagyományainak összefüggésében: Szophoklész, Shakespeare, Moliére, 

Katona József: Bánk bán, Madách Imre: Az ember tragédiája  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Ismétlés, rendszerezés, gyakorlás, elmélyítés 

Órakeret 

3  óra 

Ismeretek, fejlesztési követelmények 

Érettségi feladatsorok megoldása, felmerülő kérdések megválaszolása 
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12. évfolyam 

 

Órakeret: 31x1 óra = 31 óra 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
1. Életművek 

Órakeret 

6 óra 

Ismeretek, fejlesztési követelmények 

Kosztolányi Dezső, József Attila.  

A pályaszakaszokat jellemző főbb témák, kérdésfeltevések.  

A pályaképre ható irányzatok és szellemi kötődések, világirodalmi párhuzamok.  

Kötetek, ciklusok, témák, motívumok. 

A szerző utóélete, helye és hatása az irodalmi-kulturális hagyományban.  

Kritikák, különböző interpretációk.  

Művek hatása, fogadtatása egy-két példa alapján 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
2. Portrék 

Órakeret 

6 óra  

Ismeretek, fejlesztési követelmények 

Szabó Lőrinc, Radnóti Miklós, Weöres Sándor, Ottlik Géza, Márai Sándor, Pilinszky János.  

Legalább 3-4 lírai és/vagy 1-2 epikai alkotás szövegismereten alapuló több szempontú 

értelmezése. 

Tájékozottság a korszakban, a kortársak között (pl. Berzsenyi és Kazinczy, Berzsenyi és 

Kölcsey; Jókai és kora), az irodalmi hagyományban (pl. az antik hagyomány Berzsenyi, 

Kosztolányi, Radnóti költészetében) 

Műfaji, kifejezésmódbeli, tematikai sajátosságok a korszak szellemi irányzataival, a 

korstílussal való összefüggésben is.  

A művekben felvetett kérdések néhány etikai, esztétikai, filozófiai vonatkozása.  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
3. Látásmódok 

Órakeret 

 6 óra 

Ismeretek, fejlesztési követelmények 

Zrínyi Miklós, Jókai Mór, Krúdy Gyula, Karinthy Frigyes, Kassák Lajos, Illyés Gyula, Németh 

László, Örkény István, Nagy László, Nemes Nagy Ágnes, Szilágyi Domokos 

Legalább 4 szerző a felsoroltak közül. 

A választott szerző 2-3 lírai és/vagy 1-2 epikai, illetve drámai művének értelmezése a korszak 

szellemi irányzataival való összefüggésben is.  

A művekben felvetett kérdések néhány etikai, esztétikai, filozófiai vonatkozása.  

A művek fogadtatása, hatása, utóélete az irodalmi-kulturális hagyományban - egy-egy példa 

(pl. Krúdy Gyula és Huszárik Zoltán Szindbád filmje).  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
4. A kortárs irodalomból 

Órakeret 

2 óra  

Ismeretek, fejlesztési követelmények 

Az 1980-tól napjainkig tartó időszakból: 

egy költő néhány versének; egy-egy drámaíró, illetve prózaíró 1-2 művének értelmezése. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
5.  Világirodalom 

Órakeret 

3 óra  

Ismeretek, fejlesztési követelmények 

Avantgárd és a 20. század első fele, a 20. század második fele és kortárs világirodalom 

jellemzőinek ismerete és korszakonként legalább két-két mű bemutatása.  

Művek értelmezése - pl. műfaji sajátosságok, a téma, a kompozíció összefüggései, a lehetséges 

és szükséges stíluskorszakbeli, stílustörténeti vonatkozások - a korszak szellemi irányzataival, a 

korstílussal való összefüggésben is.  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
6. Színház- és drámatörténet 

Órakeret 

4 óra  

Ismeretek, fejlesztési követelmények 

Színház és dráma (pl. színpadi megjelenítések összehasonlítása).  

Egy-egy dráma elemzése a következő szerzőktől/műfajokból: Ibsen, Csehov, epikus dráma, 

abszurd dráma  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
7. Az irodalom határterületei 

Órakeret 

 2 óra 

Ismeretek, fejlesztési követelmények 

Könyvnyomtatás, sajtó, irodalom (pl. a folytatásos regény jelentősége és példái).  

Egy-egy jellemző nézet az irodalomolvasás szellemi, lelki motivációiról (pl. az olvasásterápia).  

„Magas” (elit) művészet és a tömegkultúra viszonyának problémája egy korszakban.  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Ismétlés, rendszerezés, gyakorlás, elmélyítés 

Órakeret 

 2 óra 

Ismeretek, fejlesztési követelmények 

Érettségi feladatsorok megoldása, felmerülő kérdések megválaszolása 

 

Magyar nyelv 11-12. évfolyam Fakultáció 

11.évfolyam 

 

Órakeret: 36x1 óra = 36 óra 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
1. Ember és nyelv 

Órakeret 

3 óra  

Ismeretek, fejlesztési követelmények 

A nyelvi változás, a nyelv mint változó rendszer.  

A nyelv szerepe a világról formált tudásunkban. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
2. Kommunikáció 

Órakeret 

7 óra  

Ismeretek, fejlesztési követelmények 

A kommunikáció fogalmának interdiszciplináris jellege.  

A nyelvi jel sajátosságai. 

Társadalmak és kultúrák jelrendszereinek történeti eltéréseire egy-két példa (a folklór, az utca, 

az elektronikus kommunikáció jelrendszere). 

A nyelvi és nem nyelvi kommunikációs normák kultúránkénti eltérései példák alapján. 

A kommunikációs funkciók fogalma és szerepe.  

A közvetlen személyközi kommunikáció, az írott és elektronikus tömegkommunikáció 

különbségeinek felismerése és összehasonlítása. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
3. A magyar nyelv története 

Órakeret 

 10 óra 

Ismeretek, fejlesztési követelmények 

A nyelvrokonság kutatásának módszerei. 

Az ősmagyar, az ómagyar, középmagyar korszak, az újmagyar kor.  

A nyelvtörténeti korszakokat jellemző változások néhány példája a hangrendszerből, a 

nyelvtani rendszerből.  

Az életmód, a történelem és a szókincs néhány összefüggése, anyagi és szellemi műveltség 

megjelenése a szókészletben - néhány példával. 

A szókészlet rétegei: ősi örökség, belső keletkezésű elemek, jövevényszók, nemzetközi 

műveltségszók, idegen szavak.  

Néhány szöveg bemutatása a régi magyar irodalom köréből (pl. Pázmány Péter, Mikes 

Kelemen). 

Az egységes írott nyelvi norma kialakulása. 

A könyvnyomtatás, a tudományok fejlődésének szerepe. 

A nyelvművelés szerepe az új nyelvi fejlemények, jelenségek értelmezésében.  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
4. Nyelv és társadalom 

Órakeret 

7 óra  

Ismeretek, fejlesztési követelmények 

A rétegnyelvi szótárak (pl. tájszótár, szaknyelvi szótár). A főbb nyelvváltozatok: a nyelvi 

sztenderd, a köznyelv, a regionális köznyelv, a nyelvjárások és a csoportnyelvek (szaknyelv, 

rétegnyelv, ifjúsági nyelv, szleng). Legalább egy nyelvjárástípus főbb jellemzői (pl. nyugati, 

palóc, déli, tiszai, mezőségi, székely, csángó).  

A szókincs szerepének jellemzése nem irodalmi és irodalmi művekben (pl. újságnyelvben, 

szaknyelvben, szociográfiában). 

A főbb nézetek a kétnyelvűségről, a kettősnyelvűségről.  

Nyelvpolitika, nyelvi tervezés. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Ismétlés, rendszerezés, gyakorlás, elmélyítés 

Órakeret 

 9 óra 

Ismeretek, fejlesztési követelmények 

Érettségi feladatsorok megoldása, felmerülő kérdések megválaszolása 

 

12. évfolyam 

 

Órakeret: 31x1 óra = 31 óra 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
5.  A nyelvi szintek 

Órakeret 

5 óra  

Ismeretek, fejlesztési követelmények 

A leíró grammatika mint a magyar nyelvi rendszer modellje.  

A magyar hangállomány.  

A magyar hangrendszer néhány nyelvtörténeti vonatkozása. 

A magyar helyesírás rendszere, a helyesírás stilisztikai változatai.  

A szófajváltás jelensége, a többszófajúság.  

A mondat fogalma, a rendszermondat és a szövegmondat.  

A szinteződés és a tömbösödés jelenségei.  

Mondatvariánsok közötti különbségek értelmezése, pl. a stílusérték szempontjából.  

Összetett mondatok elemzése szerkezeti rajzzal 

A szóalkotás ritkább módjai: elvonás, tapadás, jelentésmegoszlása, rövidítések.   

A szóteremtés jelentősége, az indulatszók, a hangutánzás és hangulatfestés.  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
6. A szöveg 

Órakeret 

10 óra  

Ismeretek, fejlesztési követelmények 

Lineáris és globális kohézió a szövegben. 

Szövegelemzés megfelelő fogalmak alkalmazásával.  

A szöveg pragmatikai, szemantikai és grammatikai megközelítése.  

A címzett szerepe a szöveg megszerkesztettségében, a kifejtés mélységében. 

A szöveg dinamikus és statikus összetevői.  

A szövegtipológiai elemzés fő szempontjai.  

A beszéd és az írás összehasonlítása (a beszéd mint többdimenziós rendszer).  

Az írott és az elektronikus tömegkommunikáció szövegtípusait elkülönítő nyelvi és nem nyelvi 

tényezők.  

Médiaközlések elemzése (pl. hír, hírmagyarázat, tudósítás, interjú, cikk, glossza, 

ismeretterjesztő szöveg): tartalmi,  

szerkezeti és szövegformálási kritériumai, nyelvhasználati, hatásbeli sajátosságai.  
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
7. A retorika alapjai 

Órakeret 

 5 óra 

Ismeretek, fejlesztési követelmények 

A retorika jelentősége és alkalmazásának társadalmi színterei.  

A retorika mint a szónoklás tudománya 

Néhány történeti értékű és jelenkori szónoki beszéd retorikai eszközei és esztétikai hatása.  

A beszéd felépítése, a szövegszerkesztés lépései az anyaggyűjtéstől a megszólalásig.  

Hangzó szövegek elemzése, összehasonlítása.  

A jelentésrétegek feltárása, megfogalmazása irodalmi és nem irodalmi szövegekben (aktuális 

tagolás, új közlések, implikációk, kontextusok stb.)  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
8. Stílus és jelentés 

Órakeret 

 7 óra 

Ismeretek, fejlesztési követelmények 

A szóhasználat nyelvtani, jelentésbeli és stiláris kötöttségei.  

A jelentés fogalmi megközelítései: szóelemek (grammatikai jelentés), lexémák (szótári 

szavak), szószerkezetek (grammatikai viszonyok) jelentése, állandósult szókapcsolatok, 

szóértékű nyelvi elemek jelentésviszonyai.  

Nyelv, beszéd, szöveg és stílus összefüggése, a stílusérték fogalma, a konnotatív és a denotatív 

jelentéssel összefüggésben is.  

A szóhasználati jelentés alapjai - az alapjelentés, mellékjelentés, alkalmi jelentés közti viszony.  

A szójelentés változásai.  

Stílusvariánsok nyelvi-nyelvtani elemzése és alkalmazása. 

Következtetések megfogalmazása a nyelvi-stilisztikai eszközök lehetőségeiről.  

Összetett képrendszerek, képi hálózatok, jelképrendszerek.  

Az alakzatok egyéb fajtái: paradoxon, oxymoron, inverzió  

Irodalmi és nem irodalmi szövegek stílushatásának komplex értékelése.  

A mondatszerkezet stiláris változatai - a verbális stílus, a nominális stílus, hiányos mondat, 

körmondat.  

A közélet színterei, a közéleti és a hivatalos stílus kritériumai, stiláris kötöttségei.  

A stílusrétegeket elkülönítő tényezők.  

Nyelvi-stilisztikai variánsok összehasonlító elemzése különböző stílusrétegekből vett szövegek 

körében.  

Objektivitás és szubjektivitás, tény és vélemény stílusbeli különbsége a 

tömegkommunikációban.  

A stílus és norma koronkénti változatai - néhány példa bemutatásával. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Ismétlés, rendszerezés, gyakorlás, elmélyítés 

Órakeret 

 4 óra 

Ismeretek, fejlesztési követelmények 

Érettségi feladatsorok megoldása, felmerülő kérdések megválaszolása 
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Matematika 11-12. évfolyam Fakultáció 

11. évfolyam 

11. évfolyam (72 óra) 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
1. Gondolkodási és megismerési módszerek 

Órakeret 

7 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Halmazok Véges, megszámlálhatóan végtelen és nem megszámlálhatóan végtelen 

halmaz 

Fogalmak, tételek 

és bizonyítások a 

matematikában 

Direkt és indirekt bizonyítás, skatulyaelv 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
2. Számtan, algebra 

Órakeret 

13 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Oszthatóság Számelmélet alaptételének pontos megfogalmazása 

Oszthatósági feladatok 

Számrendszerek Számok átírása 10-es alapú számrendszerből n alapú számrendszerbe és 

viszont 

Valós számok Tudja, hogy mit értünk adott műveletekre zárt számhalmazokon 

Hatvány, gyök, 

logaritmus  
Permanencia elv, négyzetgyökvonás azonosságainak bizonyítása, 

logaritmus azonosságainak bizonyítása 

Nevezetes 

azonosságok  
an-bn alkalmazása feladatokban 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
3. Összefüggések, függvények, sorozatok 

Órakeret 

15 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Függvény 
Ismerje és alkalmazza a függvények megszorításának (leszűkítésének) és 

kiterjesztésének fogalmát 

Összetett függvény fogalma. 

Függvények jellemzése korlátosság szempontjából 

Használja a konvexség és konkávság fogalmát a függvények 

jellemzésére. 

Egyszerűbb, másodfokú függvényre vezető szélsőérték feladatok 

megoldása.  

Sorozatok, Kamatos 

kamat, 

járadékszámítás  

 

Sorozat jellemzése (korlátosság, monotonitás), a konvergencia 

szemléletes fogalma.  

Egyszerű rekurzív képlettel megadott sorozatok 

Számtani és a mértani sorozat bizonyítása 

Általános tagjára vonatkozó összefüggéseket, valamint az 

összegképleteket ismerete 

Végtelen mértani sor fogalma, összege 

Gyűjtő járadék és törlesztő részletet számolás 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
4.Geometria 

Órakeret 

24 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Elemi  

geometria  

Alakzatok távolságának értelmezése 

Geometriai  

transzformációk  

 

A geometriai transzformáció mint függvény. 
Egybevágósági transzformációk definíciói, a síkidomok 

egybevágóságának fogalma, valamint a sokszögek egybevágóságának 

elégséges feltételét 

Ismerje és alkalmazza a térbeli egybevágósági transzformációkat 

(eltolás, tengely körüli forgatás, pontra vonatkozó tükrözés, síkra 

vonatkozó tükrözés).  

Merőleges vetítés definíciója, tulajdonságai 

Síkbeli és  

térbeli alakzatok  

 

Bizonyítsa a háromszög nevezetes vonalaira, pontjaira és köreire 

vonatkozó tételeket  

Bizonyítsa a Pitagorasz-tételt és megfordítását 

Bizonyítsa a magasság- és a befogótételt. 

Húrnégyszög, érintő négyszög tételének ismerete (bizonyítással) és 

alkalmazása.  

A konvex sokszög átlóinak száma, a belső és külső szögösszegre 

vonatkozó tétel bizonyítása.  

Bizonyítsa a Thalész-tételt és megfordítását. 

Bizonyítsa, hogy a kör érintője merőleges az érintési pontba húzott 

sugárra, valamint hogy a külső pontból húzott érintő szakaszok  

Egyenlő hosszúak.  

Vektorok síkban és 

térben  

A skalárszorzat koordinátákból való kiszámításának bizonyítása.  
 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
5. Valószínűség, statisztika 

Órakeret 

5 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Leíró statisztika  

 

Hisztogram készítése, és adott hisztogramról információ kiolvasása.  

Adathalmazok egyesítése és átlaguk közötti kapcsolatot 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Ismétlés, rendszerezés 

Órakeret 

8 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Ismétlés A tanévben érintett fejezetek áttekintése, a tanév anyagának 
összefoglalása, rendszerezése 

 

12. évfolyam 

11. évfolyam (62 óra) 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
1. Gondolkodási és megismerési módszerek 

Órakeret 

5 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények 
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Kombinatorika Permutációk, variációk (ismétlés nélkül és ismétléssel), kombinációk 

(ismétlés nélkül) kiszámítására vonatkozó képleteket ismerete és 

alkalmazása 

Binomiális tételt ismerete és alkalmazása 

Gráfok Pont, él, fok, út, kör, összefüggő gráf, fa.  

Egyszerű gráf pontjainak foka és éleinek száma, valamint a fa pontjai és 

élei száma közötti összefüggés ismerete 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
2. Számtan, algebra 

Órakeret 

12 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Racionális és 

irracionális számok 
2 irracionális szám bizonyítása 

Egyenletek, 

egyenletrendszerek,  

egyenlőtlenségek,  

egyenlőtlenség- 

rendszerek  

Másodfokú  

egyenletek,  

Egyenletrendszerek 

Abszolútértékes 

egyenletek 

Exponenciális és 

logaritmikus  

egyenletek  

Paraméteres elsőfokú egyenleteket megoldása 

Két- és háromismeretlenes elsőfokú egyenletrendszerek megoldása 

Egyszerű kétismeretlenes lineáris paraméteres egyenletrendszer 

megoldása 

Másodfokú egyenlet megoldóképlete 

Gyökök és együtthatók közötti összefüggések 

Másodfokú paraméteres feladatok megoldása 

Másodfokúra visszavezethető egyenletrendszerek megoldása 

Abszolútértékes egyenletek algebrai megoldása 

Egyszerű négyzetgyökös, abszolútértékes, exponenciális, logaritmikus és 

trigonometrikus egyenlőtlenségeket megoldása 

Középértékek, 

egyenlőtlenségek 

Szám számított középértékei (aritmetikai, geometriai, négyzetes, 

harmonikus), valamint a nagyságrendi viszonyaikra vonatkozó tételek 

ismerete  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
3. Összefüggések, függvények, sorozatok 

Órakeret 

20 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Az egyváltozós valós 

függvények  

analízisének elemei 

Végesben vett véges, a végtelenben vett véges és a tágabb értelemben 

vett határérték szemléletes fogalmának ismerete 

Differenciálszámítás Differencia- és differenciálhányados definíciója 

Összeg, konstansszoros, szorzat- és hányadosfüggvény deriválási  

szabályai 

Összetett függvény deriválási szabályái 

Trigonometrikus függvények deriváltját.  

Integrálszámítás Folytonos függvényekre a határozott integrál szemléletes fogalma és 

tulajdonságai 

Kétoldali közelítés módszere, az integrálfüggvény fogalma, a primitív 

függvény fogalma, valamint a Newton-Leibniz-tétel 

Polinomfüggvények, illetve a szinusz és koszinusz függvény grafikonja 

alatti területet számolni.  
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
4.Geometria 

Órakeret 

10 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Trigonometria Szögfüggvények kifejezése egymásból 

Addíciós összefüggések alkalmazása 

Koordinátageometria  

 

Szakasz felező pontja és harmadoló pontjai koordinátáinak 

kiszámítására vonatkozó összefüggések igazolása.  

Háromszög súlypontjának koordinátáira vonatkozó összefüggés 

ismerete.  

A kör egyenletének levezetése. 

A kör és a kétismeretlenes másodfokú egyenlet kapcsolata 

Felszín, térfogat  Térgeometriai feladatok megoldása. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
5. Valószínűség, statisztika 

Órakeret 

8 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények 

A 

valószínűségszámítás 

elemei  

 

Események egyesítésének, metszetének és komplementerének 

valószínűsége, feltételes valószínűség, függetlenség, függőség 

A nagy számok törvényének szemléletes tartalma 

A binomiális eloszlás alkalmazása. A minta relatív gyakoriságának 

becslése a sokaság paraméterének ismeretében.  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Ismétlés, rendszerezés 

Órakeret 

7 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Ismétlés A tanévben érintett fejezetek áttekintése, a tanév anyagának 
összefoglalása, rendszerezése 

 

Történelem 11-12. évfolyam Fakultáció 

 

Órakeret: 136 óra 

1. Az ókor és kultúrája 
 

Témák Ismeretek, fejlesztési 

követelmények 

óraszám 

Vallás és  

kultúra az ókori  

Keleten  

 

Egy folyam menti civilizáció 

jellemzői (pl. Egyiptom, 

Kína). Az egyistenhit a zsidó 

vallásban. 

2 óra 

A demokrácia  

kialakulása  

Athénban  

 

Az athéni demokrácia 

kialakulásának  

folyamata.  

A spártai állam  
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A római  

köztársaság  

virágkora és  

válsága, az  

egyeduralom  

kialakulása  

 

Augustus principátusának 

jellemző vonásai  

 

1 óra 

Az antik  

hitvilág, művészet,  

tudomány  

 

A görög tudomány egyes 

területeinek egy- 

egy alkotója (történetírás,  

természettudományok, 

filozófia).  

A római történetírás egy-egy 

jelent ős alkotója.  

(pl. Livius, Tacitus) 

2 óra 

A  

kereszténység  

kialakulása és  

elterjedése  

 

A kereszténység történetének 

néhány  

állomása az ókorban  

(pl. páli fordulat,  

üldöztetés, milánói ediktum, 

niceai zsinat).  

 

2 óra 

A népvándorlás, az  

antik civilizáció  

felbomlása  

 

A népvándorlás legfontosabb 

mozzanatainak  

és résztvevőinek ismerete, 

térbeli elhelyezése  

(pl. germánok, hunok) 

2 óra 

 

2. A középkor 
 

A feudális  

társadalmi és  

gazdasági rend jellemzői  

 

A Frank Birodalom 

történetének főbb állomásai  

(pl. Poitiers, Verdun).  

 

2 óra 

A nyugati és keleti  

kereszténység  

 

A legfontosabb 

szerzetesrendek jellemzői  

(pl. bencések, ferencesek).  

Az ortodox és a nyugati 

kereszténység főbb jellemzői  

(pl. önálló nemzeti egyházak, 

eltérő liturgia és 

egyházművészet).  

 

2 óra 

Az iszlám vallás és az arab  

világ; a világvallások 

elterjedése  

 

Az arab hódítás, az iszlám 

elterjesztésének  

fontosabb szakaszai  

(pl. 635 Damaszkusz, 732  

Poitiers) 

 

2 óra Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va



 

 842 

A középkori városok  

 

A középkori céhes ipar 

bemutatása. 

1 óra 

Egyházi és világi kultúra a  

középkorban  

 

Híres egyetemek Nyugat- és 

Közép-Európában  

(pl. Párizs, Oxford, Prága),az  

egyetemi oktatás jellemzői, a 

skolasztika  

(Aquinói Szent Tamás).  

 

2 óra 

A humanizmus és a  

reneszánsz Itáliában  

 

A humanizmus és a 

reneszánsz jellemzői (pl.  

emberközpontúság, antik 

embereszmény) és  

fontosabb itáliai képviselői 

(pl. Petrarca,  

Machiavelli és Raffaello).  

 

2 óra 

Az angol és a  

francia rendi állam  

működése  

 

A rendi állam kialakulása és 

működése  

Angliában és 

Franciaországban.  

 

2 óra 

Az Oszmán Birodalom  

terjeszkedése  

 

Az Oszmán Birodalom 

jellemző vonásai és  

társadalmi háttere  

(pl. szolgálati birtok,  

szpáhi, gyermekadó, 

janicsár).  

2 óra 

 

3. A középkori magyar állam megteremtése és virágkora 
 

A magyar nép őstörténete és  

vándorlása  

 

A vándorló magyarság képe 

a korabeli forrásokban  

(pl. arab és bizánci források).  

Eltérő tudományos 

elképzelések a magyar  

őstörténettel kapcsolatban  

(pl. eredet, őshaza). 

 

2 óra 

A honfoglalástól az  

államalapításig  

 

A kalandozó magyarok képe 

a korabeli forrásokban.  

Szent István törvényalkotó 

tevékenysége.  

 

2 óra 

Az Árpád-kor Az új rend megszilárdulása 

Szent László és  

Könyves Kálmán idején 

 

2 óra 

Társadalmi és  

gazdasági változások Károly  

Nagy Lajos törvényei és az 

Anjou-kori társadalom.  

2 óra 
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Róbert, Nagy Lajos, 

Luxemburgi Zsigmond 

idején  

 

Zsigmond király 

külpolitikája (pl. a nyugati  

egyházszakadás 

megszüntetése, a huszita  

kérdés kezelése, oszmánok 

elleni védekezés).  

 

A Hunyadiak Mátyás király bel- és 

külpolitikája. 

2 óra 

Kultúra és művelődés  

 

Mátyás király és a 

reneszánsz. 

1 óra 

 

4. Szellemi, társadalmi és politikai változások az újkorban 

 
A nagy földrajzi  

felfedezések és  

következményei  

 

A kapitalista világgazdasági 

rendszer  

kialakulásának kezdetei, a 

legfőbb társadalmi  

és gazdasági folyamatok a 

XVI-XVII.  

században Nyugat-

Európában.  

 

2 óra 

Reformáció és  

katolikus megújulás  

 

Nagyhatalmi konfliktusok és 

vallási  

ellentétek a koraújkori 

Európában  

(pl. francia-Habsburg 

vetélkedés, harmincéves 

háború). 

 

2 óra 

A kontinentális  

abszolutizmus és a  

parlamentáris  

monarchia megszületése  

Angliában  

 

Az angolszász 

kapitalizálódás, a polgári  

fejlődés és a mindennapi élet 

a kora újkori Angliában  

Nagyhatalmi erőviszonyok, 

az európai  

egyensúly a XVIII. 

században 

 

2 óra 

A tudományos világkép  

átalakulása, a felvilágosodás  

 

Az új világszemlélet 

kialakulása  

(pl. racionalizmus), az újkori  

természettudományok  

(pl. mechanika,  

newtoni fizika)  

és társadalomtudományok  

(pl. társadalmi szerződés, 

államelmélet) kibontakozása. 

2 óra 
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5. Magyarország a Habsburg Birodalomban 

 
A mohácsi csata és az ország  

három részre szakadása  

 

Összetartó és elválasztó erők 

a három országrészben  

(pl. törökök elleni védekezés,  

gazdaság, vallás).  

A rendi és vallási törekvések  

összekapcsolódása a 

Bocskai-féle 

szabadságharcban 

 

2 óra 

Az Erdélyi Fejedelemség  

virágkora  

Bethlen Gábor kül- és 

belpolitikája. 
2 óra 

A török kiűzése és a  

Rákóczi szabadságharc  

 

A török kiűzésének kérdései 

és Zrínyi Miklós.  

A spanyol örökösödési 

háború és a Rákóczi  

szabadságharc.  

 

2 óra 

Magyarország  

a XVIII. századi  

Habsburg Birodalomban  

 

Az udvar és a rendek 

viszonyának alakulása. 
2 óra 

Művelődés,  

egyházak, iskolák  

Az állami oktatáspolitika 

főbb intézkedései.  

1 óra 

6. A polgári átalakulás, a nemzetállamok és az imperializmus kora 

 
A francia polgári forradalom  

politikai irányzatai,  

az Emberi és  

Polgári Jogok Nyilatkozata  

A főbb irányzatok  

(pl. alkotmányos  

monarchisták, girondiak),  

valamint  

képviselőik társadalmi és 

politikai elképzeléseinek 

összehasonlítása.  

A jakobinus diktatúra. 

 

2 óra 

A napóleoni háborúk és a 

Szent Szövetség Európája  

 

A napóleoni háborúk 

fordulópontjai  

(pl. Moszkva, Lipcse).  

A nagyhatalmi 

együttműködés céljai és  

rendszere a bécsi 

kongresszus nyomán.  

 

2 óra 

Az ipari forradalom és  

következményei  

Az ipari forradalom 

eredményeinek (pl.  

2 óra 
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 városiasodás, demográfiai 

robbanás) kibontakozása és 

egymásra hatása.  

 
Nagyhatalmak  

és katonai-politikai  

szövetségek a 

századfordulón  

 

A szövetségi rendszerek 

kialakulásának okai  

az első világháború előtt.  

Gyarmatok és gyarmattartók 

a századfordulón.  

 

2 óra 

Tudományos, technikai  

felfedezések, újítások és  

következményeik  

 

Az ipari forradalom 

legfontosabb  

találmányainak és 

felfedezőinek bemutatása  

(pl. Benz, Edison, a 

robbanómotor, telefon).  

A tudományos és technikai 

fejlődés hatása a  

társadalomra, a 

gondolkodásra, az életmódra  

és a környezetre.  

2 óra 

 

7. A polgárosodás kezdetei és kibontakozása Magyarországon 

 
A reformmozgalom  

kibontakozása, a  

polgárosodás fő kérdése 

A rendi országgyűlés és a 

megyerendszer működése.  

A gazdasági átalakulás 

jellemzése és elemzése.  

A magyar társadalom 

rétegződése és  

életformái.  

2 óra 

A reformkori művelődés, 

kultúra  

A nemzeti érzés 

megerősödése a magyarság  

és a nemzetiségek körében.  

2 óra 

A polgári forradalom  A német, az olasz és ausztriai 

mozgalmak hatása a magyar 

szabadságharcra.  

Nemzetiségi törekvések a 

Habsburg birodalomban.  

2 óra 

A szabadságharc  Ausztria és Magyarország 

közjogi viszonyának 

alakulása.  

Nagyhatalmi elképzelések 

Közép-Európa szerepéről. 

2 óra 

A kiegyezés előzményei és 

megszületése  

A kiegyezés alternatívái, a 

kiegyezéshez fűződő viták  

(pl. dunai konföderáció,  

Kasszandra levél) 

 

2 óra 
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Gazdasági eredmények és  

társadalmi változások a  

dualizmus korában  

 

A’ polgári állam kiépülése 

Magyarországon  

(pl. közigazgatás, 

közegészségügy,  

iskolahálózat).  

Magyar nemzetiségi politika 

és nemzetiségi törekvések.  

A környezet átalakításának 

következményei  

(pl. vasútépítés, 

városfejlődés, iparosítás).  

2 óra 

Az életmód, a  

tudományos és  

művészeti élet fejlődése  

A tömegkultúra néhány 

jelensége Magyarországon  

(pl. divat, szórakozás, sport,  

sajtó).  

1 óra 

 

 

 

8. Az első világháborútól a kétpólusú világ felbomlásáig 

 
Az első világháború jellege,  

jellemzői; a Párizs  

környéki békék  

A hátország szerepe a 

háborúban. Nagyhatalmi 

érdekek és ellentétek a 

béketárgyalásokon 

2 óra 

A gazdaság és a társadalom 

új jelenségei a fejlett 

világban  

A világgazdaság 

átrendeződése a háború után.  

A gyarmati világ 

szétesésének kezdetei  

(pl. India, Közel-Kelet) 

2 óra 

Tekintélyuralmi  

rendszerek Közép- 

Európában és az olasz 

fasizmus  

Az olasz fasizmus jellemzői.  

Tekintélyuralmi rendszerek 

bemutatása Közép-

Európában és a Balkánon.  

2 óra 

Az USA és az 1929-33-as  

gazdasági válság  

Az USA gazdasági 

fellendülése és  

nemzetközi szerepe.  

A válság kezelésének módjai 

egy adott országban  

(pl. USA, Nagy-Britannia). 

2 óra 

A nemzetiszocializmus 

hatalomra jutása  

és működési mechanizmusa  

A totális állam kiépítése 

Németországban 
1 óra 

A bolsevik ideológia és a  

sztálini diktatúra az  

1920-30-as években  

A bolsevizmus ideológiája.  

A bolsevik propaganda főbb 

jellemzői.  

A sztálini gazdaságpolitika 

2 óra 

A második világháború  

előzményei jelentős 

fordulatai 

A szövetséges hatalmak 

együttműködésének  

elemzése.  

2 óra 
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Háborúellenes katonai és 

polgári erőfeszítések. 

A hidegháború  

és a kétpólusú világ  

jellemzői  

Nyugat-Európa újjáépítése és 

a közös európai  

intézmények kialakulásának 

kezdetei.  

A gyarmati rendszer 

felbomlása - a „harmadik  

világ” kialakulása.  

Gandhi erőszakmentes 

mozgalma.  

2 óra 

A szocialista  

rendszerek bukása  

A német kérdés. 1 óra 

 

9. Magyarország története az első világháborútól 

a második világháborús összeomlásig 

 
Az Osztrák-Magyar 

Monarchia  

felbomlása és 

következményei  

A Károlyi-kormány bel- és 

külpolitikai  

mozgástere és intézkedései.  

A tanácskormány uralomra 

kerülése,  

politikája, bukásának okai.  

Trianon társadalmi és bel- és 

külpolitikai következményei. 

2 óra 

A Horthy-rendszer jellege és  

jellemzői. 

Politikai életpályák 

bemutatása és elemzése  

(pl. Bethlen István, Teleki 

Pál). Gazdasági válság és 

radikalizálódás a 

belpolitikában  

(Gömbös és kísérlete). 

2 óra 

Művelődési viszonyok és az  

életmód. 

A klebelsbergi kultúrpolitika 

kibontakozása és főbb 

jellemzői  

(pl. kultúrfölény,  

valláserkölcsi nevelés).  

Tudomány és művészet főbb 

képviselői a két  

világháború közötti 

Magyarországon  

(pl. Szent-Györgyi Albert, 

Bartók Béla).  

 

2 óra  

A magyar külpolitika  

mozgástere, alternatívái  

Magyarország a náci 

birodalom árnyékában  

(pl. gazdasági és politikai 

kényszerek, kitörési 

kísérletek).  

2 óra  
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A területi revízió lépései.  

Magyarország részvétele a  

világháborúban.  

Kállay Miklós 

miniszterelnöksége.  

Háborúellenes törekvések  

(pl. Magyar Történelmi 

Emlékbizottság, szárszói 

találkozó). 

2 óra 

A német megszállás és a  

holokauszt Magyarországon  

Az antiszemitizmus és a 

zsidókérdés 

Magyarországon.  

1 óra 

 

10. Magyarország 1945-től a rendszerváltozásig 

 
A szovjet felszabadítás és 

megszállás  

A nemzetközi helyzet hatása 

a magyar belpolitika 

alakulására 1945 és 1948 

között (pl. SZEB 

intézkedései, németek 

kitelepítése).  

2 óra  

A határon túli magyarság 

sorsa  

A magyarság helyzetének 

főbb jellemzői a  

szomszédos országokban.  

1 óra 

A kommunista  

diktatúra kiépítése és 

működése  

Az elnyomás formái és 

„gépezete”. 
1 óra  

Az 1956-os forradalom és  

szabadságharc  

A magyar forradalom 

nemzetközi jelentősége  

és összefüggései  

(pl. szuezi válság szerepe, a  

magyar kérdés az ENSZ-

ben).  

2 óra 

A Kádár-rendszer jellege,  

jellemzői  

A kádári társadalom- és 

kultúrpolitika alakulása  

(pl. „gulyás- vagy  

fridzsiderkommunizmus”, 

három T) 

2 óra 

A rendszerváltozás  Magyarország a kilencvenes 

években (pl. jogalkotás, 

társadalmi változások - 

vesztesek és győztesek).  

2 óra 

 
11. A jelenkor 

 

A közép-európai régió  

jellemzői, távlatai,  

a posztszovjet  

rendszerek problémái  

A balkáni konfliktusok, 

Jugoszlávia felbomlása.  

Nemzeti, etnikai, vallási 

kisebbségek helyzete  

néhány országban  

2 óra  Fen
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(pl. Románia, Magyarország, 

Ukrajna).  

Az európai integráció 

története  

A „Hatok” Közös Piacától az 

Európai Unióig  

(1957-1992), az integráció 

főbb állomásai.  

Együttműködés és eltér 

őérdekek az unióban.  

Az Európai Unió helye a 

világgazdaságban.  

2 óra 

A „harmadik világ” A demográfiai válság 

társadalmi és gazdasági okai.  

1 óra 

Fogyasztói társadalom;  

ökológiai problémák, a  

fenntartható fejlődés  

A környezettudatos 

magatartás kulturális, 

gazdasági és politikai 

feltételei.  

2 óra 

A globális világ kihívásai és 

ellentmondásai  

A tömegkultúra új jelenségei  

(pl. film, reklám).  

1 óra 

 

 

12. A mai magyar társadalom és életmód 

 
Alapvető állampolgári  

ismeretek  

A szociális piacgazdaság 

jellemzői.  

2 óra 

Etnikumok és nemzetiségek 

a magyar társadalomban  

Nemzetiségek a mai magyar 

társadalomban (pl. számuk, 

arányuk, helyzetük, 

intézményeik) 

A hazai romák helyzete 

(oktatás, lakhatás, 

egészségügy, foglalkoztatás). 

A diszkrimináció fogalma.  

3 óra 

A parlamenti demokrácia  

működése és az  

önkormányzatiság  

A magyar alkotmányosság 

elemei (pl. a  

konstruktív bizalmatlanság 

intézménye, népszavazás)  

és intézményei  

(pl. alkotmánybíróság, 

ombudsmani intézmény) 

2 óra 

 Társadalmi, gazdasági és  

demográfiai változások  
 

A magyar társadalom 

szerkezetváltozásai az  

elmúlt fél évszázadban. 

Magyarország  

gazdasága és beilleszkedése 

az európai, illetve 

világgazdaságba..  

2 óra 

 

13. Rendszerezés, ismétlés: 5 óra 
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Német nyelv 11-12. évfolyam Fakultáció 

A, TÉMAKÖRÖK 

 

Óraszám Témakör Emelt szint 

6 Személyes vonat 

kozások, család 

-A család szerepe az egyén és a társadalom életében 

-Családi munkamegosztás, szerepek a családban, generációk    

  együttélése 

6 
Ember és 

társadalom 

-Az emberi kapcsolatok minősége, fontossága (barátság, szere   

 lem, házasság) 

-Lázadás vagy alkalmazkodás; a tizenévesek útkeresése 

-Előítéletek, társadalmi problémák és azok kezelése 

-Az ünnepek fontossága az egyén és a társadalom életében 

-Az öltözködés mint a társadalmi hovatartozás kifejezése 

-A fogyasztói társadalom, reklámok 

-Társadalmi viselkedésformák 

4 
Környezetünk 

-A lakóhely és környéke fejlődésének problémái 

-A természet és az ember harmóniája 

-A környezetvédelem lehetőségei és problémái 

6 
Az iskola 

-Iskolatípusok és iskolarendszer Magyarországon és más  

országokban 

-Hasonló események és hagyományok külföldi iskolákban 

 

 

4 
A munka világa 

-A munkavállalás körülményei, lehetőségei itthon és más 

országokban, divatszakmák 

6 
Életmód 

-Az étkezési szokások hazánkban és más országokban 

-Ételspecialitások hazánkban és más országokban 

-A kulturált étkezés feltételei, fontossága 

-A szenvedélybetegségek 

-A gyógyítás egyéb módjai 

6 
Szabadidő, 

művelődés, 

szórakozás 

-A szabadidő jelentősége az ember életében 

-A művészet szerepe a mindennnapokban 

-Szabadidősport, élsport, veszélyes sportok 

- A könyvek, a média és az internet szerepe, hatásai. 

 

6 
Utazás, turizmus 

-A motorizáció hatása a környezetre és a társadalomra 

-Az idegenforgalom jelentősége 

6 
Tudomány és 

technika 

-A tudományos és technikai fejlődés pozitív és negatív hatása a 

társadalomra, az emberiségre 

 

B, KOMMUNIKÁCIÓS HELYZETEK ÉS SZÁNDÉKOK 

 

Óraszám Helyzet Szerep 

2 Áruházban, üzletben, piacon vevő 

2 Családban, családnál, baráti 

körben 

vendéglátó, vendég 
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2 Étteremben, kávéházban, 

vendéglőben 

vendég, egy társaság tagja 

2 Hivatalokban, rendőrségen ügyfél, állampolgár 

2 Ifjúsági szálláson, 

campingben, panzióban, 

szállodában 

vendég 

2 Iskolában tanuló, iskolatárs 

2 Kulturális intézményben, 

sportlétesítményben, klubban 

vendég, látogató, egy 

társaság tagja 

2 Országhatáron turista 

2 Orvosnál beteg, kísérő 

2 Szolgáltatóegységekben 

(fodrász, utazási iroda, 

jegyiroda, benzinkút, bank, 

posta, cipész, gyógyszertár) 

ügyfél 

2 Szünidei munkahelyen munkavállaló 

2 Tájékozódás az utcán, 

útközben 

helyi lakos, turista 

2 Telefonbeszélgetésben hívó és hívott fél 

2 Tömegközlekedési 

eszközökön (vasúton, 

buszon, villamoson, taxiban, 

repülőn, hajón) 

utas, útitárs 

 

C) NYELVTANI SZERKEZETEK 

 

Óraszám Nyelvtani szerkezet 

4 I.Morphologie,  

1. Das Verb 

4 2. Partizipien 

4 3. Substantiv 

4 4. Adjektiv 

4 5. Numeralien 

4 6.Adverbien 

4 7. Pronomina 

4 8. Prapositionen 

4 9. Konjunktionen 

4 10. Partikeln 

4 11.Wortbildung 

 II. SYNTAX 

4 1. Satzbau, Satzrahmen 

4 2.Satzglieder 

4 3. Der Zusammengesetzte Satz 

4 4. Satztypen 

 III.Übergreifende (Morphosyntaktische) 

Phanomene 

4 1. Verneinung 

4 2. Kongruenz 
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Informatika 11-12. évfolyam Fakultáció 

11. évfolyam 

 

Órakeret: 37 x 2 = 74 óra 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
1. Az informatikai eszközök használata 

Órakeret 

10 óra 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Logikai műveletek 

és, megengedő vagy, kizáró vagy, tagadás, implikáció műveletek 

ismerete (igazságtáblák) 

logikai kifejezések kiértékelése 

Matematika: 

matematikai logika 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

AND, OR, XOR, NOT, logikai érték 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
2. Alkalmazói ismeretek 

Órakeret 

30 óra 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Adatbázis kezelés 

Adatbázis tervezése, adattáblák készítése, a megfelelő kapcsolatok 

létrehozása táblák között 

Relációs adatmodell 

Adatbázis kezelő használata 

Űrlapok, jelentések készítése 

SQL lekérdezések 

 

Weblapszerkesztés 

HTML nyelv ismerete 

Egyszerű weboldal készítése a HTML leíró nyelv segítségével, 

egyszerű szövegszerkesztővel 

Fizika, kémia, biológia, 

földrajz: 

ismeretterjesztő honlap 

készítése 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

adattábla, rekord, mező, kulcs, kapcsolat, select utasítás, HTML, tag 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

3. Problémamegoldás informatikai eszközökkel és 

módszerekkel 

Órakeret 

20 óra 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Adatszerkezetek: 

Adattípusok osztályozása 

Egyszerű és összetett adattípusok, az egyes típusokhoz tartozó 

műveletek (aritmetikai, logikai, karakter-, szöveg és tömb 

műveletek) 

Táblázatkezelés, 

adatbázis kezelés 

Algoritmizálás 

Algoritmus leíró módok (folyamatábra, mondatszerű leírás, 

stuktogram) 

Elemi algoritmusok (keresés, rendezés, minimum, maximum 

kiválasztás) 

 

Programozási nyelvek 

Programozási nyelvek csoportosítása, jellemzői 
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Strukturált programozási nyelvek alapelemei 

Program szerkezete 

Standard input / output használata 

Változók, konstansok, műveletek, kifejezések 

Egyszerű, szekvenciális program készítése, tervezése 

Matematika, fizika: 

egyszerű számításokat, 

átváltásokat végző 

program írása 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Adattípus, algoritmus, változó, konstans, szekvencia, kifejezés, 

kiértékelés 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Rendszerezés, elmélyítés 

Órakeret 

14 óra 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Emelt szintű érettségi feladatok megoldása  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 

 

 

12. évfolyam 

Órakeret: 32 x 2 = 64 óra 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

3. Problémamegoldás informatikai eszközökkel és 

módszerekkel 

Órakeret 

50 óra 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Programfejlesztői környezet 

A tanult IDE használata, működése 

 

Programírás 

Program szerkezete 

Típusdefiníció, változódeklaráció 

Input és output utasítások 

Alapvető programszerkezetek (szekvencia, elágazás, ciklus) 

Összetett adattípusok kezelése (tömb, rekord, struktúra…) 

Eljárások, állományból adatbeviteli és -kiviteli műveletek 

 

Összetett, strukturált programozási feladat megvalósítása 

A probléma felmérése, a megoldás helyes megtervezése, 

strukturálása 

 

Program tesztelése 

A felhasználóval kulturáltan kommunikáló adatbevitelt és  

adatkivitelt megvalósítása 

A program különböző kimeneteinek tesztelésére alkalmas 

mintaadatokat megadása 

Matematika, fizika, 

kémia: egyszerű 

számításokat, 

átváltásokat végző 

program írása 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Adattípus, változó, elágazás, ciklus, tömb, fájl, eljárás 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Rendszerezés, elmélyítés 

Órakeret 

14 óra 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Emelt szintű érettségi feladatok megoldása  
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Földrajz 11-12. évfolyam Fakultáció 

11.évfolyam 

 

Órakeret: 36x2 óra =72 óra 

1. Térképi ismeretek 10 óra 

 

1.1. A térkép 
térképkészítés fejlődése, vetület fogalma, típusok és jellemzőik 

1.2. Tájékozódás a térképen és a 

térképpel 

távolság meghatározása, területszámítás, arányszám, 

méretarány 

1.3. Távérzékelés és 

térinformatika 

műholdak, műholdfelvételek, földrajzi információs rendszer 

(GIS) 

 

2. Kozmikus környezetünk 12 óra 

 

2.1. A csillagászati ismeretek 

fejlődése. A Világegyetem 

naptávolság, hőmérséklet, anyageloszlás, csillagászat 

történelmi fejlődése, csillagképek 

2.2. A Nap és kísérői Nap, Naprendszer, Hold, üstökös 

2.3. A Föld és mozgásai 

 

Tengely körüli forgás 

Nap körüli keringés 
2.4. Az űrkutatás szerepe a 

Naprendszer megismerésében 

űrkutatás, mesterséges holdak, mesterséges égitestek 

 

3. A geoszférák földrajza 30 óra 

 
3.1. A kőzetburok  
3.1.1. Földtörténet kormeghatározás, őskontinensek, jégkorszak 

3.1.2. A Föld gömbhéjas 

szerkezetének jellemzői 

geoszférák, gömbhéjak, földmágnesesség 

3.1.3. A kőzetlemezek és – 

mozgásaik következményei 

kőzetburok, kőzetlemez, vulkáni működés 

 

3.1.4. A hegység- képződés hegységképződési szakaszok 

3.1.5. A kőzet- burok (litoszféra) 

építőkövei, ásványkincsek 

lemezmozgások, kőzetek keletkezése és átalakulása, 

kéregszerkezet, magmás kőzetek 

3.1.6. A Föld nagyszerkezeti 

egységei 

Főld nagyszerkezeti egységeinek kialakulása, átalakulása 

3.1.7. A földfelszín 

formálódása 

geológiai és földrajzi erők harca 

3.1.8. A talaj talajképződés, zonális és azonális talaj 

3.2. A levegŐburok  
3.2.1. A légkör kialakulása, 

anyaga és szerkezete 

a légkör fejlődése, változása, gazdasági jelentősége, 

ózonréteg 

3.2.2. A levegŐ felmelegedése 
hőmérséklet gazdasági jelentősége, felmelegedés 

3.2.3. A levegŐ mozgása trópusi ciklon, helyi szelek, szélrendszerek, főn, futóáramlás 
3.2.4. FelhŐ- és csapadékképzŐdés felhőtípusok, vízgőztartalom- számítás 

3.2.5. Az idŐjárás és az éghajlat légkör, időjárás- változások biológiai hatásai 

3.2.6. A szél és a csapadék 

felszínformáló tevékenysége 

felszínformáló tevékenységeket befolyásoló tényezők 

3.2.7. A légszennyezés légköri folyamatok egyensúlya, társadalmi eredetű 
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következményei éghajlatváltozás 

3.3. A vízburok földrajza  
3.3.1. A vízburok kialakulása és 

tagolódása, tulajdonságai és 

mozgásai 

vízburok kialakulása, tengervíz sótartalma, édes és sós víz, 

légkörzési és vízkörzési rendszer, tengri üledék 

3.3.2. A felszíni vizek és 

felszínalakító hatásuk 

 

A tavak, A folyóvizek 

3.3.3. A felszín alatti vizek víztípusok, kőzetminőség szerepe, geotermikus gradiens 

3.3.4. A víz és a jég 

felszínformáló munkája 
A karsztosodás 

A vízburok mint gazdasági 

erŐforrás 

jégképződés, jégtakaró, mészkő oldódása, karsztformák 

3.4. A geoszférák kölcsönhatásai geoszférák, környezeti ártalmak 
 

4. A földrajzi övezetesség 20 óra 

 

4.1. A szoláris és a valódi 

éghajlati övezetek 

 

Szoláris éghajlati övezetek, Valódi éghajlati övezetek 

4.2. A vízszintes földrajzi 

övezetesség 

földrajzi övezetesség 

4.3. Az egyes övezetek egyedi 

jellemzŐi 
 

4.3.1. A forró övezet 

 

Egyenlítői öv, Átmeneti öv, Térítői öv, Monszun vidék 

4.3.2. Mérsékelt övezet mérsékelt övezet sajátosságai 

Meleg-mérsékelt öv 

 

Mediterrán terület 

Monszun terület 

Valódi mérsékelt öv 

 

Óceáni terület 

Mérsékelten szárazföldi terület 

Szárazföldi terület 

Szélsőségesen szárazföldi terület 

4.3.5. Hideg- mérsékelt öv az öv gazdasági hasznosítása, vízháztartás 

4.3.6. A hideg övezet 

 
Sarkköri öv 

Sarkvidéki öv 

4.4. A függŐleges földrajzi 

övezetesség 

földrajzi erők magassággal változó felszínformáló szerepe, 

keresztszelvény 
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12.évfolyam 

Órakeret: 31x2 óra =62 óra 

 

5. Társadalmi folyamatok a 21. század elején 4 óra 

 

5.1. A népesség földrajzi jellemzŐi 

 

Demográfiai folyamatok, A népesség területi eloszlása 

5.2. 

Településtípusok, urbanizáció 

település, deurbanizáció, elővárosodás 

 

6. A világgazdaság jellemzŐ folyamatai 6 óra 

 

6.1. A nemzetgazdaságok és a 

világgazdaság 

piacgazdaság, nemzetgazdaság, világgazdasági pólusok, 

periféria- térségek 

6.2. Integrációs folyamatok integrációk kialakulása, szükségessége, NAFTA, Európai Unió 

6.3. A globalizáció 
globális világgazdaság, globalizáció,  

6.4. A monetáris világ működőtőke, eladósodás, adósságválság 
 

7. Magyarország – 

helyünk a Kárpát-medencében és Európában 12 óra 
7.1. A Kárpát- medence 

természet- és társadalomföld- 

rajzi sajátosságai 

Kárpát- medence szerkezete, domborzata 

7.2. Magyarország természeti 

adottságai 

Kárpát- medence földtörténeti fejlődése, éghajlati elemek, 

vízszennyezés 

7.3. Magyarország társadalmi 

jellemzŐi 

nemzetiségi összetétel, népességmozgás,  

7.4. A hazai gazdasági fejlŐdés 

jellemzŐi 

gazdasági szerkezet, fejlettség és életmód, munkanélküliség, 

külföldi tőke szerepe 

7.5. Hazánk nagytájainak eltérŐ 

természeti és társadalmi- 

gazdasági képe 

a nagytáj szerepe, résztájak 

7.6.  A magyarországi régiók 

földrajzi jellemzŐi 
nagyrégiók, védett természeti, kultúrális értékek 

7.7.  Természeti, kulturális és 

történelmi értékek védelme 

hungarikumok 

7.8. Magyarország környezeti 

állapota 
adatok összehasonlítása, előrejelzés, gazdasági fejlesztés 

7.9. Az országhatárokon átívelŐ 

kapcsolatok 

regionális szerveződés, nemzetközi gazdasági kapcsolatok 

 

8. Európa földrajza. A társadalmi-gazdasági fejlŐdés 

regionális különbségei Európában 14 óra 
 

8.1. Európa általános 

természetföldrajzi képe 

a kontinens kialakulása, lemeztektonikai folyamatok 

8.2. Európa általános 

társadalomföldrajzi képe 

transzkontinentális infrastruktúra, integrációs 

folyamatok,  

8.3. Az Európai Unió európai integráció kialakulása, fejlődésének története 

8.4.1. Az Európai Unió Egyesült Királyság, Franciaország, Benelux államok, 
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magterületei 

 

Németország 

8.4.2. Fejlett gazdaságú 

országok Európa közepén 

 

Ausztria 

Svájc 

8.4.3. A gazdasági 

felzárkózás lehetőségeinek 

példái 

 

Olaszország, Spanyolország, Görögország 

8.4.4.  Kelet- 

Közép- és Délkelet- Európa 

rendszerváltó országai 
 

Lengyelország, Csehország, Szlovákia, Románia, Délszláv 
államok,  
Szlovénia, Horvátország, Szerbia 

8.5. Kelet- Európa 
 

 

Oroszország 

Ukrajna 

 

9. Az Európán kívüli kontinensek, tájak, országok 

társadalmi-gazdasági jellemzŐi 14 óra 

 

9.1. A kontinensek általános 

természet- és társadalomföld- 

rajzi képe 

a kontinens szerkezeti felépítése, keresztmetszet elemzése 

9.2. Ázsia földrajza  
9.2.1. Ázsia általános földrajzi 

jellemzői 

a kontinens vallási- kultúrális sokszínűsége, élelmezési 

problémák 

9.2.2.  Ázsia országai Kína, Japán, India, Délkelet-Ázsia iparosodott és iparosodó 
országai, Délnyugat-Ázsia 

9.3. Ausztrália és Óceánia 

földrajza 

elszigetelt fekvés, természeti adottságok, gazdaság 

9.4. A sarkvidék földrajza kutatóállomások 

9.5. Afrika földrajza  
9.5.1. Afrika általános földrajzi 

jellemzői 

gyarmatosítás, népesedési problémák, világgazdasági szerep 

9.5.2. Afrika regionális földrajza Száhel-öv, Dél-afrikai Köztársaság 

9.6.1. Amerikai általános 

földrajza 
szerkezeti felépítése, technológiai övezet, technopolisz 

9.6.2.  Amerika országai 

regionális földrajza 
 

Amerikai Egyesült 
Államok, Kanada, Latin-Amerika, Mexikó, Brazília, 

„Banánköztársaságok”, adóparadicsomok 

 

10. Globális kihívások – a fenntarthatóság kérdőjelei 12 

óra 

 

10.1. A globálissá váló 

környezetszennyezés és 

következményei 

környezeti válság, földrajzi környezetek, társadalmi 

tevékenységek 

10.2. A demográfiai és 

urbanizációs válság 
népességszám, urbanizációs folyamatok 

10.3. Élelmezési válság élelmezési válság, bioszféra,élelmiszerellátás,  biogazdálkodás 
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10.4. A mind nagyobb méretű 

fogyasztás és a gazdasági 

növekedés következményei 

alternatív energiaforrások, fogyasztói társadalom, tudatos 

fogyasztói magatartás  

10.5. A környezet- és a 

természetvédelem feladatai 

környezet állapota, nemzetközi környezetvédelmi 

egyezmények, fenntarthatóság, fenntartható fejlődés 

 

 

Informatika ismeretek 11-12. évfolyam Fakultáció 
11.évfolyam 

 

Órakeret: 36x2 óra =72 óra 

Információtechnológiai alapok 20 óra 

1.1.1. Bevezetés a számítógépes 

architektúrákba 
 

Kettes és tizenhatos számrendszer, 

Neumann-elv 

számrendszerek szerepe, számokat ábrázolása, 

átváltása, összeadása a kettes és tizenhatos 

számrendszerben. Neumann elvű számítógép 

felépítését és működése. 

Számítógép egységei processzortípusok, foglalatok, memóriatípusok,  

buszrendszert, illesztőkártyák típusait,  

firmware  

BIOS feladatai, beállítási lehetőségei. 

Háttértárak és típusaik a háttértárak típusai (merevlemez, optikai 

meghajtó, elektronikus háttértár), a merevlemez 

adattárolási struktúrája 

Nyomtatók típusai (mátrix, tintasugaras, lézer), működési elv, 

jellemző paraméterek. 

Hordozható eszközök jellemző alkatrészei és a bővítőkártyák, a 

táblagépek, okostelefonok hardvereszközei 

1.1.2. Szoftverismeretek  

Szoftver fogalma, szoftverek csoportosítása 

Operációs rendszer fogalma, feladatai, típusai és jellemzői, operációs 

rendszer kiválasztása 

Partíció, formázás, fájlrendszerek partíció fogalma, típusai, formázás művelete, 

fájlrendszer,  rendszerbetöltési folyamat és indítási 

módok 

Könyvtárstruktúra felhasználói és rendszerkönyvtárak,  

fájlkiterjesztések és az attribútumok. 

1.2.1. Számítógép összeszerelése  
Számítógép szakszerű 

összeszerelésének folyamata 

konfiguráció meghatározása, alkatrészek 

kiválasztása, telepítése, csatlakoztatása, BIOS 

alapszintű beállítása, memória bővítése  

1.2.2. Telepítés és konfigurálás  

Operációs rendszerek telepítése és 

karbantartása 

hardverkövetelményei, kompatibilitás ellenőrzése,  

particionálás,  formázás, telepítés 

Operációs rendszer beállításai felhasználói fiók, virtuális memória beállításai, 
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eseménynapló, biztonsági  másolatok , archiválás 

Számítógép védelme tűzfal beállítására. biztonságos böngészés 

beállítása 

 
 

Adatbázis- és szoftverfejlesztés 30 óra 

2.1.1. Programozási alapismeretek programkészítés elvei és lépései, 

feladatspecifikáció elemei, folyamatábra és a 

mondatszerű leírás 

2.1.2. Adattípusok  

Egyszerű adattípusok adattípus fogalma és jellemzői, értéktípus és 

referenciatípus fogalma, egyszerű  adattípusok, 

műveletek  

Összetett adattípusok összetett adattípusok: karakterlánc, tömb (vektor és 

mátrix) és struktúra (rekord) adattípusok, 

műveletek 

Kifejezések típusai, készítésének szabályai 

2.1.3. Programozás elemei  

Értékadás értékadás művelete egyszerű és összetett típusú 

változók esetén. 

Vezérlési szerkezetek szekvencia, szelekciók, iterációk. 

Metódusok és jellemzők beépített alprogramok és jellemzők, véletlen 

számokat előállítása és kezelése, alprogram 

(metódus) definiálására és hívására 

(paraméterezésére) egyszerűbb programozási 

feladatokhoz, paraméterek fajtái, jellemzői, a 

paraméterátadás folyamata 

2.1.4. Programozási tételek  

Egy sorozathoz egy értéket rendelő 

programozási tételek 
eldöntés, összegzés, kiválasztás, megszámlálás, 
lineáris keresés, szélsőérték-kiválasztás. 

Egy sorozathoz egy sorozatot rendelő 

programozási tételek 
kiválogatás, rendezések (buborék, minimum 
kiválasztásos), metszetképzés, unióképzés, 
összefuttatás. 

Rekurzió fogalma, fajtái, előnyei és hátrányai. rekurzív 

algoritmusok 

2.2.1. Programozási nyelvek  

Alapismeretek programozási nyelvek csoportosítása, 

programkészítés alapfogalmai, adattípusok 

csoportosítása 

Adattípusok egész, valós, logikai, karakter és felsorolt típusok, 

összetett adattípusok: karakterlánc, tömb (vektor és 

mátrix) és struktúra (rekord) adattípusok. 

típuskonverzió,műveleteket (OOP nyelvek esetén 

jellemzőket és metódusot). 

Kifejezések egyszerű és összetett aritmetikai és logikai 
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kifejezések  

Algoritmus kódolása program,  alprogram  készítése mondatszerű 

leírásból 

2.2.2. Objektumorientált 

programozás 
 

OOP alapok objektum orientált programozás (OOP) fogalma, 

jellemzői (egységbezárás, öröklés, sokalakúság). 

osztály fogalma,  definíciója  és  a legfontosabb 

tagtípusot: mezők, konstansok, 

jellemzők, konstruktorok, metódusok, események. 

osztályok hierarchiája, a statikus és a dinamikus 

osztályoka 

Saját osztály alkalmazása osztály definíciója és a legfontosabb tagtípusok 

(mezők, konstansok, jellemzők, konstruktorok, 

metódusok, események). 

Adatelrejtés láthatósági szintek (private, public) 

Objektumok beépített és saját készítésű osztályokból példányok 

létrehozása 

2.2.3. Programozási nyelv „A”  
Konzol típusú alkalmazások konzolablakban  futó  alkalmazás készítése a 

tanult fejlesztői környezetben. 

Grafikus típusú alkalmazások grafikus felületű alkalmazás készítése 

grafikus vezérlők fajtái (címkék, beviteli mezők, 

opciógombok, kapcsolónégyzetek, listák, 

parancsgombok) 

Hibakeresés és kivételek alkalmazni a hibakeresési módszerek, 

technikák 

kivétel  fogalat, a kivételek kezelése feladatok 

megoldásánál. 

2.2.4. Állománykezelés  
Állományok állományok típusai, kezelésük módjai, a különböző 

típusú fájlok kezelésére alkalmas fontosabb 

osztályok vagy alprogramok 

Műveletek állományokkal szöveges állományok kezelésére (létrehozás, 

megnyitás, olvasás, írás, hozzáfűzés, lezárás, 

átnevezés, törlés) alkalmas osztályok vagy 

alprogramok 
 

Hálózati ismeretek I. 22 óra 

3.1.1. Otthoni és kisvállalati 

hálózatok 
 

Kapcsolódás a helyi hálózathoz és az 

internethez 

hálózati kommunikáció  lehetőségei  a helyi 

vezetékes hálózaton és interneten, hálózati 

összetevőke 

Helyi hálózat tervezése és 

csatlakoztatása 

LAN technológiák, Ethernet hálózat hozzáférési és 

elosztási rétege 

Hálózati eszközök és átviteli közegek helyi hálózatok alapvető eszközei, hálózati   

közegek, tulajdonságak és jellemzőik 
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Hálózati címzés fizikai cím és a logikai cím fogalma, IPv4 és IPv6-

cím szerkezete, felépítése 

Hálózati szolgáltatások egyenrangú (peer-to-peer) és az ügyfél/kiszolgáló 

típusú hálózatok jellemzői, egyenrangú és 

ügyfél/kiszolgáló típusú szolgáltatások 

Hálózati modellek és protokollok OSI és TCP/IP modell,  hálózati protokollok 

Vezeték nélküli hálózatok vezeték nélküli technológiák, eszközök és 

szabványok, biztonsági kérdések 

Hálózatbiztonsági alapok, 

hibaelhárítás, biztonságpolitika 

hálózati veszélyek, támadási módszerek, 

védekezési lehetőségek, hibaelhárítási módszerek,a 

szisztematikus hibaelhárítási lehetőségeket. 

Otthoni vagy kisvállalati hálózat 

tervezése 

otthoni  vagy  kisvállalati  hálózat tervezése 

3.2.1. Otthoni és kisvállalati 

hálózatok gyakorlat 
 

Kapcsolódás helyi hálózathoz és az 

internethez 

kommunikáció  megvalósulását  a  helyi vezetékes 

hálózaton és az interneten, vezetékes és vezeték 

nélküli helyi hálózat tervezése és csatlakoztatása, 

hálózati eszközök üzembe helyezése 

Kábelkészítés, tesztelés csavart érpáras kábelek készítése, kábelek 

tesztelése, hibák beazonosítása. 

IP címzés IP címek kiosztásának tervezése, beállítása, IP cím 

statikus beállítása, DHCP szolgáltatás konfigurálása 

hálózati eszközökön és klienseken. 

Vezeték nélküli hálózatok beállítása hozzáférési pont és vezeték nélküli ügyfél 

konfigurálása, forgalomszűrés megvalósítása 

WLAN-okban. 

Hálózatbiztonsági alapok hibaelhárítás, személyes tűzfal beállítása 

 

 

12.évfolyam 

Órakeret: 31x2 óra =62 óra 

Információtechnológiai alapok 20 óra 

1.1.3. Információtechnológiai 

biztonság 

alapjai 

 

Rosszindulatú szoftverek vírus,  a  trójai,  féreg,  adware, spyware, spam 

fogalma jellemzői 

Támadástípusok alapvető támadástípusok, megtévesztési technikák 

Védekezési módok a rosszindulatú 

szoftverek ellen 

frissítések, a kártékony szoftverek szűrésének 

lehetőségei 

Biztonsági szabályzat felhasználói nevek, jelszavak, fájlmegosztás, 

fájlszintű védelem 

1.2.3. Megelőző karbantartás  
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Hardver- és szoftverkarbantartás 

feladatai, karbantartási terv 

a ház, a belső alkatrészek, a monitorok és 

nyomtatók szakszerű tisztítása, festékszint 

ellenőrzésére, a festékkazetta és a festékpatron 

cseréjére, csatlakozások ellenőrzése, merevlemez 

karbantartása, lemezellenőrzés, töredezettség-

mentesítés, ütemezett karbantartás 

 

Adatbázis- és szoftverfejlesztés 22 óra 

2.1.5. Adatstruktúrák egy irányban láncolt lista, két irányban láncolt lista, 

sor, verem. 

2.1.6. Programtervezés  

UML alapjai Unified  Modeling  Language  (UML) fogalma, 

tervezési alapelvei, diagramtípusai,  osztálydiagram 

Rendszertervezés szoftverprojektek életciklusa, felhasználói és 

fejlesztői dokumentációk tartalma. 

Tesztelés és hibakeresés tesztelési és hibakeresési technikák 

2.1.7. Adatbázisok  

Relációs adatbázisok adatbázis, relációs adatbázis, redundancia, 

anomáliák, elsődleges kulcsok, idegenkulcsok és 

indexek, mezőtípusok 

Adatmodellezés relációs adatmodell szerepét, egyed, egyedtípus, 

tulajdonság, tulajdonságtípus, kapcsolat, 

kapcsolattípus, mező, rekord, adatintegritás. 

 2.2.5. Webprogramozás alapjai  

HTML dokumentumok HTML- dokumentumok szerkezete, tagek,  

attribútumok, oldalak létrehozása, hivatkozások és 

képek beillesztése, táblázatok készítése. 

Stíluslapok használata stílusok és stíluslapok (CSS) használata, CSS leírók 

szintaxisát, stíluslapok (CSS) készítése, módosítása, 

CSS jellemzők 

Űrlapok szerepe, vezérlők (beviteli mezők, 

opciógombok, kapcsolókeretek, listák, 

parancsgombok). 

HTML oldalak programozása egyszerű feladatok megoldása (vezérlők 

állapotának, tartalmának ellenőrzése, vezérlők 

tartalmának olvasása, egyszerű számítások 

elvégzése, eredmények megjelenítése). 

2.2.6. Adatbázis-fejlesztés  
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Adatdefiníciós parancsok új adatbázist létrehozni SQL parancsfájl (script) 

táblák létrehozását (CREATE TABLE) és 

feltöltését (INSERT INTO). 

adattípusokat:). 

idegenkulcsokat kijelölni. 

indexet létrehozni és törölni. 

CREATE TABLE, UPDATE, DELETE  

Lekérdező parancs SELECT parancsot. számított mezőket létrehozni, 

táblákat összekapcsolni  

Záradékok és módosítók NOT NULL, UNIQUE, PRIMARY KEY, 

DEFAULT, FROM, DISTINCT, AS, WHERE, 

ORDER BY, GROUP BY, HAVING, LIMIT 

(TOP). 

 
 

Hálózati ismeretek I.  20 óra 

3.1.2. Kis- és közepes üzleti 

hálózatok, internetszolgáltatók (ISP) 

 

Internet szolgáltatásai, 

internetszolgáltatók (ISP) 

interneten használatos alapvető szállítási és 

alkalmazási protokollok, ISP-hez kapcsolódás 

lehetőségei 

Hálózati címzési struktúra VLSM és CIDR fogalma, alkalmazása a hálózat 

tervezésekor. NAT és PAT 

Hálózati eszközök konfigurálási 

feladatai 

forgalomirányítók és kapcsolók felépítése, 

jellemzőit, indulási folyamata, konfigurációs 

beállításai 

Forgalomirányítás irányító protokollok (belső, külső). 

kis- és közepes méretű hálózatokban a 

forgalomirányítási lehetőségei. 

3.2.2. Kis- és közepes üzleti 

hálózatok, internetszolgáltatók (ISP) 

gyakorlat 

 

Az internet feltérképezése eszközök, parancsok és segédprogramok 

IP címzés a LAN-ban VLSM, a NAT és PAT. 

Hálózati eszközök konfigurálása forgalomirányító konfigurálása. a kapcsoló 

konfigurálása, hálózati eszközök összekötése, 

CPE csatlakoztatása az ISP-hez és a WAN 

csatlakozás beállítása,  forgalomirányítás 

Kifejezések, operátorok, függvények kifejezések összeállítására, aritmetikai operátorok, 

relációs operátorok, NOT, LIKE, AND, OR, IN, 

BETWEEN, IS NULL, IS NOT NULL, AVG(), 

COUNT(),  MIN(),  MAX(),  SUM 
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konfigurálása (RIP, RIPv2, statikus). 

Hálózati biztonság adatvédelmi lehetőségek. adattitkosítás 

fogalma, hozzáférés vezérlés listák, alapszintű 

szűrési feladatok, hozzáférési listák  

Mentések és katasztrófahelyzet. hálózati eszközök konfigurációjának és operációs 

rendszerének mentése, helyreállítása. 

katasztrófahelyzethelyreállítási terv fogalma 

 

 

Közgazdaság ismeretek 11-12. évfolyam Fakultáció 

11.évfolyam 

Órakeret: 36x2 óra =72 óra 

1. Gazdasági és jogi alapismeretek 20 óra 
 

  

1.1. Mikrogazdasági alapok gazdasági alapfogalmak, termelési tényezők, 

gazdasági körforgás, piaci alapfogalmak, 

szereplők, kereslet, kínálat, piac 

1.2. A vállalat termelői 

magatartása és a kínálat 

vállalat környezete, piaci kapcsolatai, költségek, 

gazdaságosság, profit, fedezet értékelés, piacszabályozás 

1.3. A nemzetgazdaság fogalma, ágazati rendszere, szereplők, csoportok, 

tulajdonviszonyok, fiskális és minetáris politika, 

nominális mérőszámok 

1.4. Jogi alapismeretek jogalkotás, jogrend, jogi normák, vállalkozás alapítása, 

társasági normák, szerződés 

1.5. Marketing alapfogalmak, piackutatás, marketing-mix, 

marketingstratégia, reklámtevékenység 
 

2. Általános statisztika és statisztika gyakorlat 20 óra 

 
 

  

2.1. Statisztikai alapfogalmak fogalma, ágai, sokaság, ismérv, 

csoportosítás, statisztikai sorok, táblák, 

információforrások 

2.2. Viszonyszámok és 

alkalmazásuk 

viszonyszám,  fajtái, összefüggései, mutatók, 

elemzések, következtetések 

2.3. Középértékek és 

alkalmazásuk 

fogalma, fajtái, helyzeti és számított közepek, 

számítások, elemzések, következtetések 

2.4. Index számítás egyedi és együttes érték-, ár-, és volumenindex, 

aggregátumok, összefüggések, elemzések, 

kövekeztetések 

2.5. Grafikus ábrázolás célja, eszközei, alkalmazási területei 
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3. Pénzügyi alapismeretek 20 óra 
 

  

3.1. Pénzügyi 

intézményrendszer és a 

pénzügyi szolgáltatások 

pénz fogalma, funkciói, bankok, bankműveletek, 

bankügyletek (semleges, aktív), egy és kétszintű 

bankrendszer, jegybank, pénzügyi intézményrendszer, 

nem monetásris közvevtítők, pénzintézetek felügyelete, 

befektetők védelme, nemzetközi pénzügyi intézmények 

3.2. Pénzforgalom általános szabályai, fizetési számlák, pénzforgalmi 

szolgáltatások, banki titoktartás, különböző fizetési 

módok, készpénzforgalom lebonyolítása, pénztár, 

pénzkezelés, likviditás 

3.3. Pénzügyi piac és termékei fogalma, szerepe, pénzügyi piacok, értékpapírok 

fogalma, csoportosítása, kötvény, részvény, váltó, 

állampapír, banki értékpapír, prompt és termin ügyletek 

3.4. Biztosítási alapismeretek alapfogalmak, szerepe, jelentősége, biztosítási 

módszerek, biztosítási ágazatok, biztosítási szerződés, 

biztosítási díj 
 

4. Pénzügy gyakorlat 12 óra 

 

TÉMAKÖRÖK  

4.1. A pénz időértéke pénz időértéke, jelen és jövőérték számítások, időtényező 

táblázat, egyszerű diszkontálás, kamatos kamat 

4.2. Valuta, deviza 

árfolyama 

valuta, deviza, árfolyam, számítási feladatok 

4.3. Pénzforgalom alapadatokból likviditási mutatók kiszámítása 

 

 

 

 

12.évfolyam 

Órakeret: 31x2 óra =62 óra 

5. Adózási alapismeretek 10 óra 
 

  

5.1. Az államháztartás 

rendszere 

állam szerep, közfeladatok ellátása, finanszírozási 

formák, államháztartás alrendszerei, költségvetési 

bevételek, kiadások, költségvetés egyenlege 

5.2. Adózási alapfogalmak adó, adórendszer fogalma, jellemzői, adóalany, adótárgy, 

adóalap, adómérték, adómentesség, adókedvezmény, 

adókötelezettség, adójog forrásai, adók csoportosítása 

5.3 Kiemelt adónemek SZJA, ÁFA, helyi adók 
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6. Adózás gyakorlat 12 óra 
 

  

6.1. Személyi jövedelemadó össszevont adóalap, adószámítás, adóbevallás 

értelmezése 

6.2. Általános forgalmi adó adó összegének meghatározása, általános adókulcstól 

eltérő adómértékek, fizetendő adó kiszámítása, 

vállakozást terhető ÁFA kiszámítása 

6.3. Helyi adók egyszerű adószámítási feladatok elvégzése az 

adóalap és adómérték alapján 

 

 
 

7. Számviteli alapismeretek 25 óra 
 

  

7.1. Számviteli törvény feladatai, területei, külső és belső szabályozása, 

számviteli bizonylatok, számviteli beszámoló, 

beszámolás, könyvvezetés 

7.2. Vállalkozás vagyona leltár, mérleg, mérlegfőcsoportok, 

eredménykimutatás, bekerülési érték, könyv szerinti 

érték 

7.3. Könyvelési tételek 

szerkesztése, a számlakeret 

könyvviteli számlák, egységes zsámlakeret, vállalati 

számlarend, főkönyvi számlák,, idősoros és 

számlasoros köyvelés, mérleg-, költség- és 

eredményszámlák, analitikus és szintetikus könyvelés 

7.4. Tárgyi eszközök 

elszámolása 

csoportosítása, értékelése, bekerülési érték, 

fordulónapi mérlegérték, amortizáció, belföldi 

beruházási szállítókkal kapcsolatos tételek könyvelése, 

tárgyi eszköz üzembehelyezése, értékcsökkenés 

főkönyvi elszámolása  

7.5. Vásárolt készletek 

elszámolása 

fajtái, jellemzői, bekerülési érték, raktári és analitikus 

nyilvántartás, anyagbeszerzés könyvelése, leltározás, 

áru fogalma 

7.6. Jövedelem elszámolás analitikus nyilvántartások, jövedelem részei, 

levonások, bérfeladás számítása, bérek közterhei, 

jövedelem kifizetése  

7.7. A saját termelésű 

készletek elszámolása 

fogalma, csoportosítása, értékelés, önköltség, 

analitikus és főkönyvi nyilvántartás, termelési 

költségek típusai, könyvviteli elszámolás, 

költségnemek, saját termelésű készletek 

7.8. Termékértékesítés 

elszámolása 

bizonylatolás, bevétel, forgalmi adó, készletcsökkenés, 

esemény könyvelése, visszaküldés, minőségi 

engedmény, saját termelésű készletek 

állományváltozása, tárgyévi eredmény 
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8. Számvitel gyakorlat 15 óra 
 

  

8.1. Pénzkezeléshez 

kapcsolódó bizonylatok 

kiadási és bevételi pénztárbizonylat, 

készpénzfizetési számla, bankhoz kötődő események 

bizonylatai 

8.2. A tárgyi eszköz 

nyilvántartása 

egyedi nyilvántartó, üzembehelyezési okmány, 

időarányos lineáris, teljesítményarányos amortizáció 

számítások, eszköz érték meghatározása 

8.3. A készletek (vásárolt és 

saját termelésű) bizonylatai 

- készlet bevételezési, kivételezési bizonylat, 
készletnyilvántartó lap, szállítóvevél, számla 

8.4. A jövedelem-elszámolás 

bizonylatai 
bérszámfejtő lapon nettó bér kiszámítása 

 

Sport ismeretek 11-12. évfolyam Fakultáció 

11.évfolyam 

Órakeret: 36x2 óra =72 óra 

1.1. Anatómiai-élettani 

ismeretek 

14 óra 

1.1.1. Szervek, szervrendszerek emberi szervezet felépítésének és 

működésének alapjai 

 

 
1.1.2. Szervrendszerek működése 

egyes szervek működése,  folyamatok, kiemelten a 

mozgatórendszer, légzőrendszer és a keringési 

rendszer folyamatai 

1.2. Egészségtan 14 óra 
 

1.2.1. Sport és az életmód 

életmód, a jól-lét, a sport és az egészségi állapot 

közti kapcsolódások és összefüggések különböző 

életkorú és képességű személyeknél. 

1.2.2. Sportártalmak, 

sportsérülések megelőzése 

a sportártalmak, sportsérülések típusai és az ezekre 

vonatkozó prevenciós tevékenységek 

1.2.3. Táplálkozás a tápanyagok összetevői és az egészséges 

táplálkozás főbb jellemzői 

1.3. Terhelésélettan 14 óra 
1.3.1. A terhelés hatása a 

szervrendszerekre 
edzés hatása a mozgató-, keringési-, valamint a 

légzőrendszerre 

 

1.3.2. Speciális terhelés-élettani 

sajátosságok 

fogyatékkal élők sportolási lehetőségei, a terhesség 

alatti sportolás sajátosságai, továbbá a különböző 

életkorúak és képességűek lényegi terhelésének 

élettani jellemzői 

 

1.3.3. Teljesítményfokozás 
teljesítményfokozás elvei, engedett és tiltott 

módszerei és az eszközei, antidopping program 
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fontosabb elemei 

1.4. Elsősegélynyújtás 

gyakorlat 

14 óra 

1.4.1. 

Elsősegélynyújtás 

módszerei 

általános és speciális feladatok a sporttevékenység 

során fellépő egészségkárosodások és sérülések 

esetén 

1.5. Funkcionális anatómia 16 óra 
 

1.5.1. A mozgás szervrendszere 
aktív és passzív rész általános jellemzői és 

működése 

 

1.5.2. A sportmozgások 

anatómiai-élettani 

alapjai 

az eltérő edzésfajták hatása a mozgató 

szervrendszerre, a komplex mozgások tanulása és 

rögzülése, a mozgásszabályozás anatómiai 

szerveződése 

 

 

 

12.évfolyam 

Órakeret: 31x2 óra =62 óra 

2.1. Edzéselméleti ismeretek 15 óra 
2.1.1. Az edzéselmélet 

alapfogalmai 

edzéselmélet fő jellemzői és alapfogalmai (edzés, 

teljesítmény, terhelés, alkalmazkodás, fáradás, 

mozgásszerkezet, mozgástípusok és fajták, motoros 

képességek és fejlesztésük, ciklusok, stratégia és 

taktika). 

2.1.2. Motoros képességek a kondicionális és koordinációs képességek fajtái, 

az ízületi mozgékonyság fogalma, jellegzetességei 

2.1.3. Edzésmódszertan kondicionális, koordinációs képességek és ízületi 

mozgékonyság fejlesztésének módszerei és 

lehetőségei, m ozgástanulás fázisai, elvei,  

teljesítményértékelés lehetőségei,  

edzésdokumentáció jellemző, a sportformát 

befolyásoló tényezők, a gerinc- és ízületvédelem 

lényegi elemei 

2.2. Edzésprogramok 15 óra 

 
2.2.1. Motoros képességfejlesztés 

motoros képességeket fejlesztő módszerek és 

eszközök elsajátításának jellemzői, folyamatát. 

2.3. Gimnasztika elmélet 15 óra 
2.3.1. A gimnasztika 

mozgásrendszere 

testhelyzetek, mozdulatok, helyes szakkifejezések 

alkalmazása,  gyakorlatok ábrázolása. 

2.3.2. Gyakorlatelemzés és 

tervezés 

általános és speciális hatású képességfejlesztő 

gyakorlatok összeállítása 

2.4. Gimnasztika gyakorlat 17 óra 
2.4.1. Szabad gyakorlatok gimnasztika mozgásrendszere,  gyakorlatok helyes 

technikai kivitelezésének magyarázata,  

edzésfeladatnak megfelelő szabad gyakorlatok 
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összeállítása, gyakorlat irányításának módja 

2.4.2. Eszközös gyakorlatok kézisúlyzó, labda, bot, bordásfal, rugalmas 

ellenállás, zsámoly, pad, ugrókötél, egyéb sportszer 

(TRX) használatával páros gyakorlatok összeállítása 
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2.15 Az értékelés elvei 

 

Amit értékelnünk kell Akik értékelik Az értékelés 

rendszeressége 

Az értékelés 

formája 

Osztályközösség értékelése 

Neveltségi szint 

(megjelenés, kapcsolatok, 

értékrend, kommunikáció, 

viselkedés, hiányzások, 

stb.) 

osztályfőnök, 

szaktanárok, szülők 

rendszeres, 

félévente átfogó 

értékelés 

szóban 

(osztályfőnöki 

óra, szülői 

értekezlet) 

Tanulmányi eredmény osztályfőnök, 

szaktanárok 

félévente szóban 

Tanórán kívüli 

tevékenységek 

osztályfőnök, tanulók félévente szóban 

Közösségformálás osztályfőnök, 

szaktanárok, tanulók 

félévente szóban 

Beilleszkedés az iskolai 

életbe 

nevelőtestület, 

osztályfőnök, tanulók 

félévente szóban 

Egyéni értékelés 

Magatartás és szorgalom osztályfőnök, 

szaktanárok, 

osztályközösség 

Rendszeres 

félévente 

szóban és írásban 

Tanulmányi eredmény osztályfőnök, 

szaktanárok 

havonta legalább 

egyszer, átfogó 

értékelés 

félévente 

szóban és írásban 

 

A tanulók egyéni teljesítményének értékelése 

 

A tanulmányi munka értékelése: 

 

a) Az értékelés alapelvei: 

 személyre szóló legyen 

 fejlesztő, ösztönző legyen 

 ne legyen megtorló, fegyelmező jellegű 

 iskolai egységes követelményrendszerre épüljön 

 szorongásmentes légkörben történjen 

 az érdemjegyekhez szóbeli értékelés is társuljon 

 fejlessze a tanulók önértékelő képességét, önismeretét 

 folyamatosságot biztosítson 

 

b) Az értékelés funkciói: 

 rendszerszabályozó legyen 

 helyzetfeltárás, visszacsatolás, kategorizálás 

 tájékoztatás 

 személyiségfejlesztés 

 minősítés, szelektálás, megmérettetés 

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va



 

 871 

c) A tantárgyi tanulmányi előmenetel értékelése: 

A szaktanárok minden tanév első óráján a tantárgy követelményrendszere, a tananyag éves 

felépítése, a házi feladat elkészítésének módja, az adott tantárgy helyes tanulási módszere, a 

füzetvezetésre vonatkozó utasítások mellett ismertetik az iskolai és saját értékelési 

rendszerüket. Az értékelés nem azonos az osztályzással, az értékelés különböző típusai 

jelenjenek meg minden tantárgyból a tanév során! Diagnosztikus értékelést végzünk a 

kiindulási állapot rögzítésekor, új témakörök elején; formatív értékeléseket (visszacsatolás, 

hogy mit értett meg eddig a tanuló) végzünk folyamat közben; ezt követheti, a szakasz végén 

a tanulók kategorizálása vagyis az osztályzás, a szummatív értékelés. A diagnosztikus 

mérésekhez ne rendeljünk osztályzatot! 

 

Az osztályozásról: 

 A szaktanárok a tanulók teljesítményét a tanév közben érdemjegyekkel (1-3 db), félévkor 

és a tanév végén osztályzatokkal (jeles, jó, közepes, elégséges, elégtelen) értékelik. 

 A tanulói teljesítményeket ötfokú skálán értékeljük. 

Jeles: Ha a tanuló a helyi tanterv követelményeit megbízhatóan elsajátította, tudását 

önállóan alkalmazni képes. 

Jó: Ha a tanuló kevés hibával sajátította el a követelményeket, kisebb 

bizonytalanságokkal alkalmazni tudja. 

Közepes: Ha pontatlanul, esetenként felszínesen, több hibával, csak tanári segítséggel 

tudja alkalmazni a tanultakat. 

Elégséges: Ha csak minimális szinten, de a továbbhaladáshoz szükséges mértékben 

sajátította el az ismereteket. Kizárólag tanári segítséggel képes feladatvégzésre. 

Elégtelen: Ha a követelmények minimális szintjét sem sajátította el, tanári segítséggel 

sem képes feladatvégzésre 

 

 A félévi és év végi osztályzatokban az évközi jegyeknek kell visszatükröződnie, de az 

órai felelet nem azonos értékű a témazáró dolgozatra kapott osztályzattal. Az egyes 

tanulók év végi osztályzatát a nevelőtestület osztályozó értekezleten áttekinti, és a 

pedagógus, illetve az osztályfőnök által megállapított osztályzatok alapján dönt a tanuló 

magasabb évfolyamba lépéséről. Abban az esetben, ha az év végi osztályzat a tanuló 

hátrányára lényegesen eltér a tanítási év közben adott érdemjegyek átlagától, a 

nevelőtestület felhívja az érdekelt pedagógust, hogy adjon tájékoztatást ennek okáról, és 

indokolt esetben változtassa meg döntését. Ha a pedagógus nem változtatja meg döntését, 

és a nevelőtestület ennek indokaival nem ért egyet, az osztályzatot az évközi érdemjegyek 

alapján a tanuló javára módosítja. 

 A témazáró dolgozatokra kapott érdemjegyet megkülönböztetve kell a naplóba beírni! 

 A témazáró dolgozatot mindenkivel meg kell íratni! (Az év elején azt is tisztázni kell, 

hogy a hiányzók hogyan pótolhatják!) 

 Hosszabb hiányzás (egy hét vagy annál több) esetén időt kell hagyni a tanulónak a 

pótlásra (legalább egy hét)! 

 A témazáró dolgozatról történő igazolatlan mulasztás esetén nem lehet elégtelen 

osztályzatot adni! 

 A dolgozatot két héten belül ki kell javítani és az értékelést valamint az érdemjegyet a 

tanulókkal ismertetni kell! 

 A tanév végén az egész éves teljesítményt értékeljük. Bizonytalanság esetén vegyük 

figyelembe a tanulók képességeit, szorgalmát, a folyamatosságot, a tanulmányi 

munkában mutatkozó javuló vagy romló tendenciát, az órai aktivitást! 

 Házi feladat el nem készítése esetén elégtelen csak akkor adható, ha egyértelműen 

tisztázódik, hogy a tanuló nem készült az órára! 
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 Hiányzó taneszközök miatt a tanuló nem kaphat elégtelen osztályzatot! 

 Minden tantárgyból törekedni kell arra, hogy a tanuló legalább egyszer szóban is feleljen 

a tanév során! Szóbeli érettségi tantárgyak esetén ez követelmény. 

 A szóbeli évközi feleletek értékelésekor vegyük figyelembe az órai aktivitást és a 

többletmunkát is! 

 Készségtantárgyak osztályozásakor vegyük figyelembe a tanuló egyéni adottságait és 

hozzáállását is! 

 C típusú középfokú állami nyelvvizsgával rendelkező tanuló az idegen nyelv óráinak 

látogatása alól nem mentesül csak abban az esetben, ha előrehozott érettségi vizsgán az 

előírt követelményeket sikeresen teljesítette. 

 A vagy B típusú középfokú állami nyelvvizsgával rendelkezők, valamint az egynyelvű 

vizsgával rendelkező tanulók kötelesek az órákat látogatni. 

 Aki középfokú állami nyelvvizsgára megy, C típusú vizsga esetén 4 nap felkészülési időt, 

A és B típusú vizsgák esetén 2 napot vehet igénybe, tetszés szerint megosztva a szóbeli 

és írásbeli vizsgák előtt, nyelvenként egy alkalommal. 

 Alapfokú nyelvvizsgákért nem járnak a fenti kedvezmények. 

 A tanuló tanulmányi követelményeinek teljesítéséről bizonyítványt kap. A bizonyítvány 

közokirat. A bizonyítvány kiadását az iskola semmilyen indokkal nem tagadhatja meg. 

 

A magasabb évfolyamba lépés feltételei 

 

A tanuló az iskola magasabb évfolyamába, illetve szakképzési évfolyamába akkor léphet, ha az 

előírt tanulmányi követelményeket sikeresen teljesítette. Az iskola helyi tantervében rögzített 

értékelési szempontok és konkrét követelmények alapján határozható meg, hogy mi minősül 

sikeres teljesítésnek. Ha a tanuló nem teljesítette az évfolyam követelményeit, akkor a tantestület 

dönthet a javítóvizsga előírásáról, illetve az évfolyam megismétléséről sikertelen javítóvizsga 

esetén. 

 

 Az évfolyam megismétlésére utasítható az a tanuló is, akit fegyelmi büntetésként 

határozatban eltiltottak a tanév folytatásától.  

 Ha a tanuló igazolt vagy igazolatlan mulasztása egy tanévben együttesen meghaladja a 

250 kötelező tanítási órát, valamint egy tantárgyból az éves Heti tanóra 30 %-át, emiatt a 

teljesítménye tanítási év közben nem volt értékelhető, egy adott tantárgyból a tanítási 

órák harminc százalékát meghaladja, és emiatt a tanuló teljesítménye tanítási év közben 

nem volt érdemjeggyel értékelhető, a tanítási év végén nem minősíthető, kivéve, ha a 

nevelőtestület engedélyezi, hogy osztályozóvizsgát tegyen. A nevelőtestület az 

osztályozóvizsga letételét akkor tagadhatja meg, ha a tanuló igazolatlan mulasztásainak 

száma meghaladja a húsz tanórai foglalkozást, és az iskola eleget tett a meghatározott 

értesítési kötelezettségének. Ha a tanuló teljesítménye a tanítási év végén nem 

minősíthető, tanulmányait évfolyamismétléssel folytathatja.  

 A sajátos nevelési igénylő tanulók esetében, ha a szakértői javaslat alapján valamelyik 

tantárgyból értékelés alól teljes vagy részleges felmentést kaptak, az adott tantárgy, illetve 

tantárgyi terület félévi és év végi osztályozásától eltekintünk.  

 A tanuló az iskola magasabb évfolyamára akkor léphet, ha az előírt tanulmányi 

követelményeket sikeresen teljesítette. 

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

megállapított tanulmányi követelményeket egy tanévben, illetve az előírtnál rövidebb idő 

alatt is teljesítheti.  
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 A tanuló részére engedélyezhető az iskola évfolyamának megismétlése abban az esetben 

is, ha egyébként felsőbb évfolyamra léphetne.  

 Az egyes tanulók év végi osztályzatát a nevelőtestület osztályozó értekezleten áttekinti, 

és a pedagógus, illetve az osztályfőnök által megállapított osztályzatok alapján dönt a 

tanuló magasabb évfolyamra lépéséről. 

 

2.16 A kritikus kognitív készségek egyénre szabott mérési és fejlesztési rendszere 

 

A 2012/2013. tanévtől lehetőség nyílik iskolánkban a kritikus kognitív készségek egyénre szabott 

mérésére és fejlesztésére. Ezt felmenő rendszerben minden gimnáziumi és szakközépiskolai 

osztályunkban bevezetjük. 

 

A mérési és fejlesztési rendszer lényege, hogy minden gyermeknél a hétköznapi boldoguláshoz 

szükséges alapvető képességeket (ún. kritikus kognitív készségeket) egyénre szabottan 

fejlesszük. 

Napjaink általános problémája, hogy a középiskolába érkező gyermekek alapvető 

hiányosságokkal rendelkeznek. Nehézkesen megy az olvasás, az olvasott szöveg értése, a négy 

matematikai alapművelet gyors, helyes megoldása, a logikus gondolkodás, stb. 

Ezen készségek hiányában a középiskolai továbbhaladás problémás, a komolyabb összefüggések 

megértése, elmélyítése nehézségekbe ütközik. 

 

A méréseket a 9. évfolyamon kezdjük a következő készségek vizsgálatával: műveleti sebesség, 

íráskészség, olvasás készség, szókincs, figyelem, verbális emlékezet, vizuális emlékezet. A 

további évfolyamok mérései és fejlesztési területeit mindig az előző tanév végi kontrollmérések 

eredményei határozzák meg. 

A program keretében nem csak a tanulók képességeit szeretnénk feltérképezni, hanem kérdőívek 

segítségével tanulási szokásaikat, motivációjukat is. Így komplex képet kaphatunk a gyermek 

tanulási attitűdjéről és a tőle elvárható teljesítményről. 

 

Fontos hangsúlyozni, hogy a gyermekek eredményeit nem szükséges összehasonlítani 

egymással, nem a versenyhelyzet teremtés, vagy a kategorizálás a cél. A fejlesztés során arra 

törekszünk, hogy a tanulók egyénenként, a saját, korábbi eredményeikhez képest mutassanak 

jelentős fejlődést. 

 

A mérési és fejlesztési rendszer működése ciklikus: 

 A készségek, a motiváció és a tanulási stílus felmérése tesztek segítségével. 

Mind a készségek mérésére, mind a tanulási szokások, módszerek felmérésére 

szakemberek által kidolgozott teszteket használunk. 

 A tesztek szakszerű kiértékelése után a gyermekek egyéni profiljának elkészítése. 

Minden gyermekről készül egy szemléletes diagram, melyből könnyen kiolvasható, mely 

területeken milyen mértékben kell fejlődnie. Ezekhez az eredményekhez a gyermek, a 

szülők és a gyermeket tanító pedagógusok egyaránt hozzáférnek. 

 Fejlesztés: egyéni feladatok gyakoroltatása, a gyermek profiljának megfelelő 

tanulási/tanítási technikák alkalmazása 

A gyerekek minden napra személyre szabott gyakorló feladatsort kapnak, melynek 

megoldása rövid időt vesz igénybe, ugyanakkor a kívánt készségek begyakorlását 

biztosítja, továbbá mindenki számára a saját stílusának megfelelő tanulási technikákat 

javasolunk 

 Újabb mérés, a fejlődés fokának megállapítása, szükség esetén további fejlesztés. 
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Célunk, hogy a gyermekek elérjék képességeik maximumát. 

A rendszer várható eredménye, hogy minimálisra csökken a lemaradók száma, javulnak a 

tanulmányi eredmények, és sikereik eredményeképpen a gyermekek jobban érzik magukat az 

iskolában. 
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3. SZAKMAI PROGRAM 

 

Jogszabályi háttér 

 

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (Nkt.) 

2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről (Szt.) 

Rendeletek: 

229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 

150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési 

Jegyzék módosításának eljárásrendjéről 

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

köznevelési intézmények névhasználatáról 

14/2013. (IV.5.) NGM rendelet a szakképzési kerettantervekről 

30/2016. (VIII.31.) NGM rendelet a szakképzési kerettantervekről 

35/2016. (VIII.31.) NFM rendelet a szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről 

315/2013. (VIII.28.) Kormányrendelet a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól 

40/2002. (V.24.) OM rendelet az érettségi vizsga részletes követelményeiről 

 

 

3.1 SZAKKÉPZÉSÜNK ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI 

 

A szakgimnáziumban folyó szakképzés célja 

A nemzeti köznevelési törvény alapján a szakgimnázium célja és feladata: a szakmai érettségi 

végzettséget adó érettségire és ehhez kapcsolódó szakképesítés megszerzésére, a szakirányú 

felsőfokú iskolai továbbtanulásra, szakirányú munkába állásra történő felkészítés, valamint az 

általános műveltség megalapozása. 

A kilencedik évfolyamtól kezdődően szakmai elméleti és gyakorlati oktatás is folyik.  

A szakgimnáziumban a tizenkettedik évfolyamot követően az Országos Képzési Jegyzékben 

meghatározottak szerint érettségi végzettséghez kötött, a szakmai érettségi vizsga ágazatához 

tartozó szakképesítés szakmai vizsgájára történő felkészítés folyik.  

A szakgimnáziumban az érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítéshez 

kapcsolódóan tehető szakmai érettségi vizsga, továbbá az Országos Képzési Jegyzékben 

meghatározott, a szakmai érettségi vizsga ágazatához tartozó szakképesítés szerezhető. 

A szakképesítés ágazata szerinti szakmai érettségi vizsgával nem rendelkező, érettségi 

végzettséget szerzett tanulók részére a szakgimnáziumban az érettségi végzettséghez kötött 

szakképesítésre történő felkészítés keretében a szakképzési évfolyamok száma kettő. Ebben az 

esetben a szakgimnázium a komplex szakmai vizsgára történő felkészítést a tizenharmadik-

tizennegyedik (első-második szakképzési) évfolyamon szervezi meg. 

 

A szakközépiskolai szakmai program célja 

A szakközépiskolában folyó szakképzés célja olyan általánosan művelt korszerű szakelméleti és 

gyakorlati felkészültségű szakemberek képzése, akik képesek ellátni a szakképesítés 

munkaterületének megfelelő munkaköröket, foglalkozásokat. 

Célunk továbbá, hogy a 9-11. évfolyamokon kialakuljon a tanulókban az érettségire történő 

felkészülés igénye, melyet iskolánkban a nappali rendszerű, vagy – munka mellett – az esti 

munkarend szerint megszervezett 12-13. évfolyamokon teljesíthetnek. 
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A képzés a hatályos szakmai és vizsgakövetelményeknek (SZVK), valamint a szakminiszter által 

kiadott szakképzési kerettantervek – képzési programoknak megfelelően történik. A 

közleményben kiadott központi programok a képzés folyamatát, a rendeletben kiadott szakmai 

és vizsgakövetelmények a kimenetet, vagyis a szakmai vizsgáztatást szabályozzák. 

A hároméves, duális, komplex szakmai vizsgával záruló szakképzés esetében a közismereti tan-

tárgyak óraszámait és helyi tantervét a szakiskolai közismereti program alapján készítettük el. 

A három évfolyamos szakmai képzésre – a tanuló választása alapján – ráépül a kétéves, érettségit 

adó képzés, melyet azok választhatnak, akik iskolai rendszerű képzésben szereztek államilag 

elismert szakképesítést. A szakközépiskolában négy vizsgatárgyból kell érettségi vizsgát 

tenniük, ugyanis a kötelezően választandó vizsgatárgyból nem kell számot adniuk a tudásukról. 

 

 

3.2 A KÉPZÉSI SZAKASZOK JELLEMZŐI, IDŐTARTAMA 

 

Intézményünkben a szakképzés iskolarendszerű, nappali munkarend szerinti formában folyik. 

 

Szakgimnázium 

 

• A 9 - 13. évfolyamon kerettanterv szerinti informatika, közgazdaság, rendészet és közszolgálat, 

illetve sport ágazati alapozó oktatás folyik, az ágazatnak megfelelő elméleti és gyakorlati 

tartalommal, helyi tantervekben meghatározott heti óraszámban. 

• A 12. évfolyam végén tett sikeres érettségi vizsga után egyéves vagy kétéves szakképző 

szakasz következik, mely OKJ szerinti szakmai vizsgára készít fel. 

 

Szakmai kerettantervek (kifutó képzések) 

Jogszabályi háttér: 

14/2013. (IV. 5.) NGM rendelet 

 

Informatika ágazat kerettanterve, 9-12. évfolyam 

 

Szakmai kerettantervek (2016. szeptember 1-től) 

Jogszabályi háttér: 

30/2016. (VIII. 31.)  NGM rendelet 

 

Informatika ágazat kerettanterve, 9-12. évfolyam 

Közgazdaság ágazat kerettanterve, 9-12. évfolyam 

Rendészet és közszolgálat kerettanterve, 9-12. évfolyam 

Sport ágazat kerettanterve, 9-12. évfolyam 

Informatikai rendszergazda 

Műszaki informatikus 

Gazdasági informatikus 

Szoftverfejlesztő 

Irodai titkár 

Vállalkozási és bérügyintéző 

Közszolgálati ügyintéző 

Sportedző (ökölvívás) 
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Szakközépiskola 

• A 9 - 11. évfolyamon kerettanterv szerinti informatika ágazati alapozó oktatás folyik 

• 12-13. évfolyamon érettségire felkészítő oktatás folyik 

 

Szakmai kerettantervek (2016. szeptember 1-től) 

Jogszabályi háttér: 

30/2016. (VIII. 31.)  NGM rendelet 

 

Számítógép-kezelő, karbantartó 

 

 

3.3 BELÉPÉS, ÁTJÁRHATÓSÁG, TOVÁBBHALADÁS, SZAKMAI VIZSGA 

KÖVETELMÉNYEI 

 

a) Belépés iskolarendszerű, nappali rendszerű szakgimnáziumi képzésünkbe: 

- az általános iskola 8. évfolyama után (az adott tanévre miniszteri rendelettel előírt felvételi 

eljárás alapján); 

- különbözeti vizsgával a 9-12. évfolyamos képzés során más iskolából, vagy más ágazatból 

egyedi elbírálás alapján; 

- érettségi után a nappali tagozatos szakképző évfolyamokra az adott ágazatban saját iskolánkban 

érettségizett tanulók „alanyi jogon” nyerhetnek felvételt; 

- a nappali tagozatos szakképzési évfolyamokra más – az adott ágazatnak megfelelő - iskolában 

érettségizett tanulók egyedi elbírálás alapján - a szakképző osztályok létszámkereteinek 

lehetőségeit figyelembe véve - nyerhetnek felvételt. 

b) Átjárhatóság iskolán belül 

- két ágazat között - egyéni elbírálás alapján - kérelemre és szükség esetén különbözeti vizsga 

letételével lehetséges. 

c) Továbbhaladás: a magasabb évfolyamra lépés feltételeit a tantárgyak helyi tantervei 

tartalmazzák. 

 

A képzési szakaszok követelményei: 

- a vonatkozó jogszabályok szerint az ágazati képzés végén szakmai tárgyból is kell érettségi 

vizsgát tenni; 

- az érettségi vizsga követelményeit az érettségi vizsga szabályzata írja elő; 

- a szakmai vizsgán az érvényes követelményeket az adott OKJ-s szakmára az illetékes miniszter 

által kiadott – hivatalos közlönyben is megjelentetett - szakmai és vizsgakövetelmények, 

valamint a szakképesítés keretanterve írja elő. 

 

A SZAKMAI VIZSGÁZTATÁS RENDSZERE, SZABÁLYAI 

A szakképző évfolyam(ok) követelményeinek teljesítése után a tanulók szakmai vizsgát 

tehetnek, melyet az iskola a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól szóló 315/2013. 

(VIII.28.) Kormányrendelet alapján köteles szervezni. 

A vizsga részei: írásbeli, gyakorlati, szóbeli és interaktív vizsgatevékenység lehet. A vizsga 

időpontja a tanév rendjében meghatározott időpont. 

Ha a vizsgázó a szakmai vizsga valamely részét a vizsgán nem tudja teljesíteni, javítóvizsgát 

tehet. 
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3.4 MULASZTÁSOK KEZELÉSE, A SZÁMONKÉRÉS ELVEI, A MENTOR 

FELADATAI 

 

Mulasztások kezelése 

 

Szakképzés esetén a mulasztások kezelése az alábbiakkal egészül ki a Szakképzési törvény 39. 

§-a alapján: 

(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 

tanévzáró értekezleten a fenti előírásokat teljesítő tanulók esetében dönt arról, hogy a tanuló 

milyen határidőig és hogyan tudja pótolni mulasztását és teljesíteni az előírt gyakorlati 

követelményeket. Gyakorlati képzést folytató szervezetnél folyó gyakorlati képzés esetén a 

tantestület döntésénél figyelembe veszi a gyakorlati képzést folytató szervezet javaslatát. 

 

A számonkérés elvei 

 

A modulok, illetve az óratervben rögzített tantárgyak értékelése és minősítése a vonatkozó 

jogszabály és a nevelési programban rögzített elvek szerint történik kiegészítve az alábbiakkal: 

 

• A számonkérések feladatközpontúak legyenek, induljanak ki valamilyen valós 

munkahelyzetből, tartalmazzák a megoldáshoz szükséges szakmai ismereteket és készségeket, 

módszereket, társas és személyes kompetenciákat. 

• Az egyes modulok, illetve hozzátartozó tantárgyak esetében kiemelten figyelni kell az egyes 

vizsgatevékenységek (írásbeli, szóbeli, gyakorlati) szerinti számonkérésekre a sikeres OKJ-s 

vizsga érdekében. 

•  Az egyes modulok, illetve hozzátartozó tantárgyak értékelésekor figyelembe kell venni a 

vizsgakövetelményekben a vizsgafeladatokra meghatározott súlyokat is. 

• A tanév közbeni számonkérésekben, az érdemjegyek megállapítására javasolt az szakképesítő 

vizsgákon használt értékelési táblázat használata. 

• A szakképző évfolyam sikeres befejezésének igazolása és egyben az OKJ-s vizsgára 

bocsáthatóság igazolása a vonatkozó vizsgáztatási rendelet alapján, iskolai rendszerű szakképzés 

esetén a szakképzés befejezését igazoló bizonyítványban történik. 

 

A mentor feladatai 

 

A szakképzési törvény 30. § (6) bekezdése szerint: 
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"A szakképző iskolában szakmai elméleti, gyakorlati tárgyat oktató szakember munkáját két éven 

keresztül a szakképző iskola által kijelölt szakmai mentor pedagógus módszertani kérdésekben 

segíti és értékeli, amennyiben a szakember pedagógus végzettséggel, szakoktatói végzettséggel 

vagy legalább két év pedagógus munkakörben szerzett gyakorlattal nem rendelkezik." 

 

A mentorok feladatai: 

- támogatja a gyakornokot az általa ellátott pedagógus-munkakörrel kapcsolatos 

tevékenységében 

- segítséget nyújt a pedagógiai tervezés folyamatában (óraterv, tanmenet készítése) 

- órákat látogat, ezeket módszertani szempontból értékeli 

- módszertani probléma esetén segítséget nyújt 

- figyelemmel kíséri a tananyagban való haladást és az értékelést 

- minden tanév végén beszámol az éves tevékenységről, értékeli a módszertani munkát 
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3.5 SZAKGIMNÁZIUM (SZAKKÖZÉPISKOLAI ÁGAZATI KÉPZÉS RÉGI) 

3.5.1 Informatika ágazat 

 

Informatika ágazat 

Szakmai modul neve 
Tantárgy neve 9. 10. 11. 12. 

11500-12 Munkahelyi 

egészség és biztonság 
Munkahelyi egészség és 

biztonság 

0,5 

+0,5 
       

10815-12 Információtechnológiai 

alapok 
1               

Információtechnológiai 

alapok 
Információtechnológiai 

gyakorlat 
  2              

10826-12 
Munkaszervezési 

ismeretek 
             1   

Szakmai életpálya-

építés, munkaszervezés, 

munkahelyi 

kommunikáció 

Munkaszervezési 

gyakorlat 
              2  

10817-12 

Hálózatok, programozás 

és adatbázis-kezelés 

Adatbázis- és 

szoftverfejlesztés 

0,5 

+0,5 
   1    2   1    

Adatbázis- és 

szoftverfejlesztés 

gyakorlat 

  1   2   2   2 

Hálózati ismeretek I.      1+1   1   2   

Hálózati ismeretek I. 

gyakorlat 
      2    

2 

+1  
  

2 

+1  

összes óra 2+1 3 2+1 4 3 
4+

1 
4 

6+

1  

összes óra 5+1 6+1 7+1 10+1 

Szabadon  tervezhető 1 1 1 1 

Összesen 6 7 8 11 
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2.54. 

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV ALAPJÁN KÉSZÜLT HELYI TANTERV 

TARTALMA 

XIII. INFORMATIKA 

ÁGAZATHOZ 

 

 

A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4 évfolyamos képzésben négy 

évfolyamra, azaz a 9-12. középiskolai évfolyamokra előírt tartalom) a XIII. Informatika 

ágazat szakképesítéseire egységesen vonatkozik: 

 

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,  

alapján készült.  

 

 

II. A szakképesítés alapadatai 

 

A szakmacsoport száma és megnevezése: 7. Informatika 

 

Ágazati besorolás száma és megnevezése:  XIII. Informatika 

 

Elméleti képzési idő aránya: 40% 

 

Gyakorlati képzési idő aránya: 60% 

 

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 

4 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 70 óra, a 10. évfolyamot követen 

105 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra; 

 

III. A szakképzésbe történő belépés feltételei 

 

Bemeneti kompetenciák: -  
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Szakmai előképzettség: -  

 

Előírt gyakorlat: -  

 

Egészségügyi alkalmassági követelmények:-  

 

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. A megfelelő végzettségű szakemberekkel rendelkezünk, adataik a 

tantárgyfelosztásban, illetve a személyi feltételeket tartalmazó táblázatban. 

Ezen túl az alábbi tantárgyak oktatására az alábbi végzettséggel rendelkező 

szakember alkalmazható: 

 

Tantárgy Szakképesítés/Szakképzettség 

Gazdasági ismeretek (elmélet) 

Jog, gazdasági jog témakör 

jogi egyetemi szintű végzettség 

 

Tárgyi feltételek 

A szakmai képzés lebonyolításához szükséges eszközök és felszerelések 

felsorolását a szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (szvk) tartalmazza. 

A tárgyi feltételek biztosítottak. A szükséges eszközök és felszerelések az 

intézményi eszközjegyzékben megtalálhatók. 
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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 5 óra/hét 180 óra/év 6 óra/hét 216 óra/év 

Ögy.  70 óra  70 óra 

10. évfolyam 6 óra/hét 216 óra/év 7 óra/hét 252 óra/év 

Ögy.  105 óra  105 óra 

11. évfolyam 7 óra/hét 252 óra/év 8 óra/hét 288 óra/év 

Ögy.  140 óra  140 óra 

12. évfolyam 10 óra/hét 320 óra/év 11 óra/hét 352 óra/év 
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A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma 

évfolyamonként 

Szakmai 

követelménymodulo

k 

Tantárgyak 

Ágazati szakképzés a közismereti oktatással 

párhuzamosan 

9. 10. 11. 12. 

heti 

óraszá

m 
ög

y 

heti 

óraszá

m 
ög

y 

heti 

óraszá

m 
ög

y 

heti 

óraszá

m 

e gy e gy e gy e gy 

11500-12 Munkahelyi 

egészség és biztonság 
Munkahelyi egészség 

és biztonság 
0,5           

10815-12 Információtechnológia

i alapok 
1                     

Információtechnológia

i alapok 
Információtechnológia

i gyakorlat 
  2                    

10826-12 
Munkaszervezési 

ismeretek 
                   1   

Szakmai életpálya-

építés, 

munkaszervezés, 

munkahelyi 

kommunikáció 

Munkaszervezési 

gyakorlat 
                    2  

10817-12 

Hálózatok, 

programozás és 

adatbázis-kezelés 

Adatbázis- és 

szoftverfejlesztés 
0,5      1      2     1    

Adatbázis- és 

szoftverfejlesztés 

gyakorlat 

  1     2     2     2 

Hálózati ismeretek I.        1     1     2   

Hálózati ismeretek I. 

gyakorlat 
        2      2      2  

összes óra 2 3 
70 

2 4 
105 

3 4 
140 

4 6  

összes óra 5 6 7 10 
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Modulok, tantárgyak 

 

A 11500-12 azonosító számú 

Munkahelyi egészség és biztonság 

Megnevezésű szakmai követelménymodul tantárgyai, témakörei 

 

1. Munkahelyi egészség és biztonság tantárgy    18 óra 

 

9. évfolyam: heti 0,5 óra, éves 18 óra 

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. 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak  

- 

 

A 10815-12 azonosító számú 

Információtechnológiai alapok 

megnevezésű szakmai követelménymodul tantárgyai, témakörei 

 

2.  Információtechnológiai alapok tantárgy            36 óra 

 

9. évfolyam: heti 1 óra, éves 36 óra 

 

A tantárgy tanításának célja 

Az Információtechnológiai ismeretek tantárgy tanításának célja, hogy alapozó 

információtechnológiai ismereteket biztosítson az informatikai szakképesítések 

megszerzéséhez, valamint lehetőséget biztosítson belépő szintű IT munkakörök 

betöltéséhez szükséges ismeretek elsajátítására, ipari minősítő vizsga letételére. 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Számítógép-kezelés felhasználói szintű ismerete 

 

3. Információtechnológiai gyakorlat tantárgy 

72 óra+70 óra ÖGY 

9. évfolyam: heti 2 óra, éves 72 óra + 70 óra összefüggő gyakorlat 

 

A tantárgy tanításának célja 

Az Információtechnológiai gyakorlat tantárgy tanításának célja, hogy alapozó 

információtechnológiai gyakorlati készségeket biztosítson az informatikai 
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szakképesítések megszerzéséhez, valamint lehetőséget biztosítson belépő szintű IT 

munkakörök betöltéséhez szükséges készségek elsajátítására, ipari minősítő vizsga 

letételére. 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Számítógép-kezelés felhasználói szintű ismerete. 

 

 
A 10826-12 azonosító számú 

Szakmai életpálya-építés, munkaszervezés, munkahelyi kommunikáció 

megnevezésű szakmai követelménymodul tantárgyai, témakörei 

 

4. Munkaszervezési ismeretek tantárgy            32 óra 

 

12. évfolyam: heti 1 óra, éves 32 óra 

 

A tantárgy tanításának célja 

A Foglalkoztatás követelménymodulra építve a tanuló megismeri a jellemző 

informatikai munkaköröket, az informatikai munkakörökre jellemző munkaadói 

elvárásokat, és a személyes portfólió sajátosságait, és az informatikai álláshelyekkel 

kapcsolatos információforrásokat. 

Megismeri a különböző szervezeti típusokat, azok jellemző ügyviteli és információs 

folyamatait és szabályait. Elsajátítja a szervezeti kommunikációra vonatkozó alapvető 

szabályokat, fejleszti írásbeli és szóbeli kommunikációs készségét. Megismeri a 

személyes hatékonyságnövelés, időgazdálkodás alapjait, megismeri a saját feladatai 

tervezésére, súlyozására, nyomon követésére alkalmas módszereket. Jártasságot 

szerez saját munkája elvégzéséhez szükséges információk felkutatatásában, és 

visszakereshető tárolásában. Elsajátítja a projektmenedzsment alapismereteket, 

felkészül arra, hogy tevékenységét projekt keretek között végezze. Elsajátítja az 

alapvető pénzügyi, számviteli ismereteket: bankszámlanyitás, bankszámla-vezetés, 

számla formája, kiállítása, alapvető adók, közterhek. A Munkahelyi egészség és 

biztonság megnevezésű modulhoz kapcsolódóan megismeri a szakképesítésére, 

szakmacsoportjára jellemző munkavédelmi munkaegészségügyi kockázatokat és 

azokat a szabályokat, amelyek alkalmasak a veszély és a kockázat minimalizálására.  

Megismeri a minőségirányítás helyét, szerepét a munkaszervezeten belül.  

Képet kap a szakmacsoportjára jellemző, a tevékenységek során keletkező veszélyes 

hulladékokról és azok kezelésének módjáról a jogszabályok tükrében. 

 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

11499-12 Foglalkoztatás II. modul – Foglalkoztatás tantárgy: Munkavállaló jogai, 

kötelezettségei; Munkavállalás. 
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11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság – Munkavédelmi alapismeretek tantárgy: 

Munkahelyi egészség és biztonság, munkavédelem. 

 

5. Munkaszervezési gyakorlat                    64 óra 

12. évfolyam: heti 2 óra, éves 32 óra 
 

A tantárgy tanításának célja 

A tanuló elsajátítsa és gyakorolja a szaktudásának, személyes karrier elképzeléseinek 

megfelelő állás, munkahely felkutatásához, elnyeréséhez szükséges készségeket, 

kompetenciákat. Elemzi, értelmezi a különböző szervezeti típusokra jellemző 

ügyviteli és információs folyamatokat. Fejleszti írásbeli és szóbeli kommunikációs 

készségét. Kipróbálja a személyes hatékonyságnövelés, időgazdálkodás módszereit, 

és a saját feladatai tervezésére, súlyozására, nyomon követésére alkalmas 

módszereket. Jártasságot szerez saját munkája elvégzéséhez szükséges információk 

felkutatásában, és visszakereshető tárolásában. Felkészül arra, hogy tevékenységét 

projekt keretek között végezze. Gyakorlatot szerez alapvető pénzügyi, számviteli 

tevékenységekben: bankszámla-nyitás, bankszámla-vezetés, számla kiállítása, 

önköltségszámítás, árajánlat készítés. Értelmezi és elemzi a szakképesítésére, 

szakmacsoportjára jellemző munkavédelmi, munkaegészségügyi kockázatokat és 

azokat a szabályokat, amelyek alkalmasak a veszély és a kockázat minimalizálására. 

A minőségirányítási eljárásokhoz kapcsolódóan folyamatokat elemez, egyszerű 

folyamatokat ír le, szakmacsoportjára jellemző szabványokat keres.  

Veszélyes hulladékokkal kapcsolatban szakmacsoportjára jellemző helyzetekben a 

jogszabályok figyelembe vételével kockázatokat elemez. 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

11499-12 Foglalkoztatás II. modul – Foglalkoztatás tantárgy: Munkavállaló jogai, 

kötelezettségei; Munkavállalás. 

11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság – Munkavédelmi alapismeretek tantárgy: 

Munkahelyi egészség és biztonság, munkavédelem. 

 
A 10817-12 azonosító számú 

Hálózatok, programozás és adatbázis-kezelés 

megnevezésű szakmai követelménymodul tantárgyai, témakörei 

 

6. Adatbázis- és szoftverfejlesztés tantárgy         158 óra 

9. évfolyam: heti 0,5 óra, éves 18 óra 

10. évfolyam: heti 1 óra, éves 36 óra 

11. évfolyam: heti 2 óra, éves 72 óra 

12. évfolyam: heti 1 óra, éves 32 óra 

 

A tantárgy tanításának célja 
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A tantárgy oktatásának alapvető célja azoknak az ismereteknek, képességeknek a 

fejlesztése, amelyek képessé teszik a tanulót egy egyszerű algoritmus elkészítésére, a 

megvalósításhoz szükséges adattípusok és adatszerkezetek kiválasztására, a fejlesztői 

és felhasználói dokumentáció elkészítésére, egy egyszerű adatmodell logikai tervének 

megvalósítására. 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Informatika: Algoritmizálás és adatmodellezés 

 

 

7. Adatbázis- és szoftverfejlesztés gyakorlat tantárgy 

244 óra+120 óra ÖGY 

9. évfolyam: heti 1 óra, éves 36 óra 

10. évfolyam: heti 2 óra, éves 72 óra 

11. évfolyam: heti 2 óra, éves 72 óra 

12. évfolyam: heti 2 óra, éves 64 óra 

+ 120 óra összefüggő gyakorlat 

 

A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy oktatásának alapvető célja azoknak az ismereteknek, képességeknek a 

fejlesztése, amelyek képessé teszik a tanulót egy komplex szoftver elkészítésére 

(kódolására), a szükséges komponensek kiválasztására, egy adott programnyelven 

történő implementálására, az adatmodell fizikai megvalósítására. 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Informatika: A weblapkészítés alapjai; Adatok tárolásához szükséges egyszerű 

adatbázis kialakítása; Algoritmizálás és adatmodellezés;  

 

 

 

 

8. Hálózati ismeretek I. tantárgy          136 óra 

10. évfolyam: heti 1 óra, éves 36 óra 

11. évfolyam: heti 1 óra, éves 36 óra 

12. évfolyam: heti 2 óra, éves 64 óra 
 

A tantárgy tanításának célja 

A Hálózati ismeretek I. tantárgy tanításának célja, hogy a(z) Informatikai 

rendszergazda szakma gyakorlása során végrehajtandó feladatok elméleti hátterére, 

szakmai ismeretek elsajátítására és a kapcsolódó ipari minősítés megszerzésére 

felkészítse a tanulókat. A tantárgy további célja, hogy az otthoni, kis- és közepes 

vállalati hálózatokra, és internet szolgáltatásokra fókuszálva megismertesse a 

hálózatokban telepített eszközök és alkalmazások telepítésének, üzemeltetésének, 
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biztonságnak és hibaelhárításnak elméleti alapjait, valamint bevezetést nyújt a 

hálózatok tervezési folyamatába és a hálózatfelügyeleti feladatokba is. 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

10815-12 Információtechnológiai alapok szakmai követelménymodul 

Információtechnológiai alapok tantárgy 

Bináris és hexadecimális számrendszer 

Személyi számítógépek felépítése  

Operációs rendszerek 

 

 

9. Hálózati ismeretek (gyakorlat) 

208 óra+125 óra ÖGY 

10. évfolyam: heti 2 óra, éves 72 óra 

11. évfolyam: heti 2 óra, éves 72 óra 

12. évfolyam: heti 2 óra, éves 64 óra 

+ 125 óra összefüggő gyakorlat 
 

 

A tantárgy tanításának célja 

A Hálózati ismeretek I. gyakorlat tantárgy tanításának célja, hogy a(z) Informatikai 

rendszergazda szakma gyakorlása során végrehajtandó gyakorlati feladatok 

elsajátítására és a kapcsolódó ipari minősítés megszerzésére felkészítse a tanulókat. A 

tantárgy további célja, hogy az otthoni, kis- és közepes vállalati hálózatokra, és Internet 

szolgáltatásokra fókuszálva a tanulók meg tudják oldani a hálózatokban telepített 

eszközök és alkalmazások telepítésének, üzemeltetésének, biztonságnak és 

hibaelhárításnak gyakorlati feladatait, valamint bevezetést nyújt a hálózatok tervezési 

folyamatába és a hálózatfelügyeleti feladatokba is. 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

10815-12 Információtechnológiai alapok szakmai követelménymodul 

Információtechnológiai gyakorlat tantárgy 

Személyi számítógépek felépítése  

Operációs rendszerek témakörök 
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Tantárgyi tartalmak évfolyamonként 

 

9. évfolyam 

 

Heti 3 óra elmélet: 

1. Munkahelyi egészség és biztonság (0,5 óra+0,5 óra) 

2. Információtechnológiai alapok (1 óra) 

3. Adatbázis- és szoftverfejlesztés (0,5 óra+0,5 óra) 

 

Heti 3 óra gyakorlat: 

4. Információtechnológiai gyakorlat (2 óra) 

5. Adatbázis- és szoftverfejlesztés gyakorlat (1 óra) 

 

1. Munkahelyi egészség és biztonság (18 óra+18 óra) 

 

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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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. 

 

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. 

 

Munkaeszközök biztonsága      2 óra 

Munkaeszközök halmazai 

Szerszám, készülék, gép, berendezés fogalom meghatározása. 

 

Munkaeszközök dokumentációi 
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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, 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. 

 

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 

 

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. 
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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.  

 

Szabadon választott tartalom: 18 óra 

 

Munkavédelmi alapismeretek       12 óra 

Projektmunka: ergonomikus munkakörnyezet kialakítása    8 óra 

Rendszerezés, számonkérés        4 óra 

Munkahelyek kialakítása        4 óra 

Rendszerezés, számonkérés        4 óra 

Munkaeszközök biztonsága       2 óra 

Rendszerezés, számonkérés        2 óra 

 

2. Információtechnológiai alapok (36 óra) 

 

Bevezetés a számítógépes architektúrákba          18 óra 

 Kettes- és tizenhatos számrendszer. 

 Neumann-elvű számítógép felépítése. 

 Hardver és firmware fogalma. 

 Számítógép házak és tápegységek. 

 Processzortípusok, foglalatok. 

 Hőelvezetési technológiák. 

 Memóriák típusai, memória modulok, memóriahibák kezelése. 

 Illesztőkártyák és csatlakozási felületeik. 

 BIOS feladatai, beállításai. 

 Input perifériák, KVM kapcsolók. 

 Háttértárak és típusaik. 

 Merevlemezek adattárolási struktúrája. 

 Redundáns adattárolás fogalma, RAID. 

 Megjelenítők típusai, paraméterei, alapvető működési elveik. 

 Nyomtatók típusai, működési elveik. 

 Nyomtatók csatlakozási felületei, jellemző paramétereik. 

 Lapleíró nyelvek, PCL és PostScript összehasonlítása. 

 Szkennerek típusai, működési elveik. 
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 Multifunkciós nyomtatók. 

 Portok és csatlakozók típusai, belső- és külső kábeltípusok. 

 Hálózati eszközök, hálózati kártya feladata és beállításai. 

 Hálózati topológiák. 

 Speciális számítógépes rendszerek (CAD/CAM, virtualizáció, játék, 

HTPC). 

 Laptop és asztali számítógép alkatrészek összehasonlítása. 

 Laptopokra jellemző adapterek, bővítőkártyák. 

 Dokkoló állomás és portismétlő. 

 Energiagazdálkodási beállítások, APM és ACPI szabványok. 

 Táblagépek és okos telefonok hardvereszközei. 

 

Szoftverismeretek              12 óra 

 Szoftver fogalma, szoftverek csoportosítása. 

 Zárt- é nyílt forráskódú rendszerek, GPL. 

 Operációs rendszer fogalma, feladatai. 

 Operációs rendszerek típusai és jellemzőik. 

 GUI és CLI felhasználói felületek. 

 Megfelelő operációs rendszer kiválasztásának szempontjai. 

 Partíció fogalma, típusai. 

 Formázás, fontosabb fájlrendszerek. 

 Rendszerbetöltés folyamata. 

 Windows indítási módok. 

 Regisztráció adatbázis. 

 Multi-boot rendszerek. 

 Könyvtárstruktúra, felhasználói és rendszerkönyvtárak. 

 Fájlkiterjesztések és attribútumok. 

 Vezérlőpult beállításai. 

 Archiválási módok. 

 Kliensoldali virtualizáció, hypervisor. 

 Táblagépek és okos telefonok operációs rendszerei. 

 Adatszinkronizáció. 

 Hibakeresési folyamat lépései. 

 

Információtechnológiai biztonság alapjai   6 óra 

 Rosszindulatú szoftverek (vírus, trójai, féreg, adware, spyware). 

 Védekezési módok a rosszindulatú szoftverek ellen. 

 Támadástípusok (felderítés, DoS, DDoS, hozzáférési támadás). 

 Megtévesztési technikák (socialengineering, phishing). 

 Kéretlen és reklámlevelek, SPAM szűrés lehetőségei. 

 Biztonságos böngészés, böngésző biztonsági beállításai. 

 Biztonságos adatmegsemmisítés módszerei. 

 Biztonsági szabályzat. 
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 Felhasználói nevek és jelszavak (BIOS, számítógép, hálózati 

hozzáférés). 

 Fájlmegosztás, fájlok és mappák fájlrendszer szintű védelme. 

 Tűzfalak feladata, típusai. 

 Mobil eszközök védelme, biometrikus azonosítási módszerek. 

 IT eszközök fizikai védelme.  

 

3. Adatbázis- és szoftverfejlesztés (18 óra+18 óra) 

 

Programozás alapismeretek        8 óra 

A programkészítés lépései: feladat kitűzése, specifikáció, 

algoritmuskészítés, kódolás, tesztelés, hatékonyságvizsgálat, 

dokumentálás 

Specifikáció: a probléma megfogalmazása; bemenő és kimenő adatok 

pontosítása, elő- és utófeltételek megfogalmazása 

Algoritmusleíró eszközök: folyamatábra, stuktogram, mondatszerű leírás, 

Jackson diagram 

A programkészítés elvei: stratégiai elv: lépésenkénti finomítás, Top-Down 

módszer; taktikai, technológiai, technikai elvek 

 

Adattípusok      10 óra 

Adatok jellemzői: azonosító; hozzáférési jog (konstans, változó); hatáskör 

(globális, lokális, privát, publikus), kezdőérték; helyfoglalás, műveletek. 

Elemi adattípusok: egész, valós, logikai, karakter, felsorolt, részintervallum. 

Felépítésük, ábrázolásuk, helyfoglalásuk, műveleteik. 

 

Szabadon választott tartalom: 18 óra 
Szakmai követelménymodul: 10817-12 Hálózatok, programozás és adatbázis-kezelés 

Tantárgy: Adatbázis- és szoftverfejlesztés 

Óraszám: 18 óra 

 

Témakörök 

Programozás alapismeretek 5 óra 

Algoritmus leíró eszközök 4 óra 

Számonkérés 1 óra 

Adattípusok 9 óra 

Elemi adattípusok használata 2 óra 

Adatok kiíratása 2 óra 

Adatok beolvasása 2 óra 

Számonkérés 3 óra 

Tanév végi rendszerező összefoglalás 4 óra 
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4. Információtechnológiai gyakorlat (72 óra) 

 

Számítógép összeszerelése 

24 óra+35 óra ÖGY 

 Számítógép szétszerelése. 

 Pontos konfiguráció meghatározása, megfelelő alkatrészek kiválasztása. 

 Számítógép szakszerű összeszerelésének folyamata. 

 Tápegység telepítése. 

 Alaplapi alkatrészek telepítése, alaplap házba helyezése. 

 Belső alkatrészek telepítése, kábelek csatlakoztatása. 

 Perifériák csatlakoztatása. 

 BIOS funkciója és beállításai. 

 Memóriabővítés asztali számítógépben és laptopban. 

 Számítógép alkatrészek cseréje. 

 Számítógép hálózatra csatlakoztatása, IP cím beállítása. 

 SOHO útválasztó hálózatra csatlakoztatása. 

 Laptopok felhasználó, illetve szerviz által cserélhető alkatrészei. 

 Hibakeresési folyamat lépései, kézenfekvő problémák kiszűrése. 

 Áramellátás zavarai, túlfeszültség levezető bekötése. 

 UPS típusok, UPS üzembe helyezése. 

 

Telepítés és konfigurálás 

36 óra+35 óra ÖGY 

 Operációs rendszerek hardverkövetelményeinek meghatározása. 

 Operációs rendszer hardver kompatibilitásának ellenőrzése. 

 Particionálás. 

 Kötetek formázása.  

 Operációs rendszerek telepítése. 

 Meghajtó programok telepítése. 

 Frissítések és hibajavító csomagok telepítése. 

 Operációs rendszer upgrade-je, felhasználói adatok költöztetése. 

 Regisztrációs adatbázis biztonsági mentése, helyreállítása. 

 Lemezkezelés. 

 Alkalmazások és folyamatok kezelése, feladatkezelő használata. 

 Alkalmazások telepítése, eltávolítása. 

 Felhasználói fiókok kezelése. 

 Virtuális memória beállítása. 

 Illesztőprogramok frissítése, eszközkezelő használta. 

 Területi és nyelvi beállítások. 

 Eseménynapló ellenőrzése. 

 Rendszer erőforrásainak monitorozása, szolgáltatások beállításai. 

 Kezelőpult (MMC) használata. 
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 Biztonsági másolatok készítése, archiválási típusok. 

 Személyes tűzfal beállítása. 

 Antivírus alkalmazás telepítése, frissítése, vírusellenőrzés. 

 Lemezklónozás. 

 Virtuális gép telepítése. 

 

Megelőző karbantartás             12 óra 

 Megelőző karbantartás jelentősége, karbantartási terv. 

 Hardver- és szoftverkarbantartás feladatai. 

 Ház és a belső alkatrészek szakszerű tisztítása. 

 Monitorok szakszerű tisztítása. 

 Festékszint ellenőrzése, toner és festékpatron cseréje. 

 Nyomtatók és szkennerek szakszerű tisztítása. 

 Alkatrészek csatlakozásának ellenőrzése. 

 Számítógépek működésének környezeti feltételei. 

 Operációs rendszer frissítése, javítócsomagok telepítése. 

 Merevlemez karbantartása, lemezellenőrzés, töredezettség-mentesítés. 

 Helyreállítási pontok készítése, rendszer visszaállítása korábbi időpontra. 

 Távoli asztalkapcsolat és távsegítség konfigurálása. 

 Ütemezett karbantartási feladatok. 

 Laptopok szakszerű tisztítása. 

 

5. Adatbázis- és szoftverfejlesztés gyakorlat (36 óra) 

Programozási nyelvek                24 óra 

A programozási nyelvek csoportosítása: Neumann-elvű, automata, 

funkcionális, objektum-orientált. 

A programozási nyelvek fejlődése, generációk, általános és speciális 

programnyelvek és felhasználási területeik. Általános és speciális 

programnyelvek és jellemzőik 

Programok készítése és futtatása: forrásnyelvű programok fordítása, 

fordítási technikák, interpreter és compiler típusú nyelvek. Programok 

futtatása: natív futtatás, virtuális gépek. 

Programozási nyelvek alapfogalmai: szintaxis, szemantika, interpreter, 

fordítóprogram, byte-kód fordítási egység, specifikációs rész, törzs, 

deklarációs rész kiértékelése statikusan, ill. dinamikusan, blokkstruktúra, 

szigorúan típusos nyelv definíciója 

Típusok, a programozási nyelvek típusossága, típuskonverzió. A típusok 

osztályozása: skalár (diszkrét, egész, karakter és logikai típusok), valós 

(fixpontos, lebegőpontos, kétszeres pontosságú típusok). Konstansok és 

változók. Deklaráció hatásköre, láthatósági köre; Globális és lokális 

azonosító, változók allokálása, élettartama. Mutató típusok.  

Kifejezések, kifejezések szerkezete, kifejezések kiértékelése 

 

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va



 

 898 

Objektumorientált programozás     12 óra 

Objektumorientált paradigma  

Az objektumorientált programozás alapjai: osztály, objektum. Adatmezők, 

tulajdonságok. Metódusok, üzenetek. Statikus és dinamikus objektumok.  
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10. évfolyam 

 

Heti 3 óra elmélet: 

1. Adatbázis- és szoftverfejlesztés (1 óra) 

2. Hálózati ismeretek I. (1 óra + 1 óra) 

 

Heti 4 óra gyakorlat: 

3. Adatbázis- és szoftverfejlesztés gyakorlat (2 óra) 

4. Hálózati ismeretek I. gyakorlat (2 óra) 

 

1. Adatbázis- és szoftverfejlesztés (36 óra) 

 

Adattípusok      14 óra 

Összetett adattípusok: karakterlánc (string) adattípus felépítése, 

ábrázolása, helyfoglalása, felhasználása. Rögzített hosszúságú és nulla 

végű karakterláncok. Karakterlánc műveletek: hosszúság, részkarakterlánc, 

karakterláncok egymáshoz kapcsolása, beszúrás, törlés, csere. 

Összetett adattípusok: tömb adattípus felépítése, ábrázolása, helyfoglalása, 

felhasználása. Indexelés. Egydimenziós tömbök tárolása, helyfoglalás, 

alkalmazása. Többdimenziós tömbök tárolása, helyfoglalás, alkalmazása. 

Összetett adattípusok: rekordok. Rekordszerkezetek, mező fogalma. 

Rekordok tárolása (párhuzamos tömbök, változó hosszúságú rekordok), 

helyfoglalás. Műveletek rekordokkal. 

 

Programozás elemei         8 óra 

Utasítások: értékadás, feltöltés (egyszerű és összetett változó esetén), 

aritmetikai műveletek, matematikai függvények, véletlenszámok, 

típuskonverziók. 

Eljárások, függvények: egyszerű eljáráshívás, paraméterezett eljáráshívás, 

függvényhívás; eljárás, függvény-definiálás 

Összetett utasítások: szekvencia, elágazások. szekvencia (BEGIN-END); 

elágazás (IF-THEN-ELSE); feltételek (=,<,>,>=,<=,<>, NOT); összetett 

feltételek (AND, OR); választás (CASE) 

Összetett utasítások - Iterációk: Hátultesztelős ciklus (REPEAT-UNTIL). 

Elöltesztelős ciklus (WHILE-DO). Számlálós ciklus (FOR-DO)  

 

Programozási tételek     14 óra 

Programozási tételek - Egy sorozathoz egy érték rendelése: összegzés tétele, 

eldöntés tétele, kiválasztás tétele, megszámlálás tétele, 

maximumkiválasztás tétele 

Programozási tételek – Keresések: lineáris keresés tétele, logaritmikus 

(bináris) keresés tétele 
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2. Hálózati ismeretek I. (36 óra + 36 óra) 

 

Otthoni és kisvállalati hálózatok   36 óra 

Személyi számítógép típusok, hardver összetevők, operációs rendszerek és 

alkalmazások 

Számítógépes rendszer összetevői, számítógép alkotóelemei és perifériái  

Operációs rendszer kiválasztása  

Kapcsolódás helyi hálózathoz és az internethez 

Bevezetés a hálózatokba  

Hálózati kommunikáció helyi vezetékes hálózaton és interneten 

LAN technológiák, Ethernet hálózat hozzáférési rétege és elosztási rétege 

Helyi hálózat tervezése és csatlakoztatása 

Hálózati eszközök és átviteli közegek 

Hálózati címzés (fizikai és logikai cím), IP címek szerkezete, csoportosítása, 

alhálózati maszkok 

 

Szabadon választott tartalom: 36 óra 
Szakmai követelménymodul: 10817-12 Hálózatok, programozás és adatbázis-kezelés 

Tantárgy: Hálózati ismeretek I. 

Óraszám: 36 óra 

Témakörök 

Otthoni és kisvállalati hálózatok 19 

óra  

Számítógép alkotóelemei és perifériái 2 óra 

Operációs rendszer kiválasztása 2 óra 

Bevezetés a hálózatokba 3 óra 

Hálózati kommunikáció helyi vezetékes hálózaton és interneten  3 óra 

Helyi hálózat tervezése és csatlakoztatása 4 óra 

Hálózati eszközök és átviteli közegek 5 óra 

Kis- és közepes üzleti hálózatok, internetszolgáltatók  12 óra 

Az internet és használata, ügyfélszolgálati feladatok 3 óra 

Az internet szolgáltatásai, internetszolgáltatók (ISP), kapcsolódás az ISP-hez 4 óra 

Hálózat továbbfejlesztésének tervezése 3 óra 

OSI modell és szisztematikus hibaelhárítás 2 óra 

Számonkérés 2 óra 

Tanév végi rendszerező összefoglalás 3 óra 
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3. Adatbázis- és szoftverfejlesztés gyakorlat (72 óra) 

 

Objektumorientált programozás 

24 óra 

Objektumok hierarchiája. Öröklődés; újradefiniálás (redefine). Metódusok 

hívása. Metódus elérése (INHERITED). Objektumhierarchia tervezése és 

kialakítása. 

Polimorfizmus fogalma. Statikus és virtuális metódusok. Konstruktor és 

destruktor alkalmazása. 

Rendszerterv készítése 

Javasolt programozási nyelv: C/C++/C# vagy JAVA 

Javasolt fejlesztőeszköz: Microsoft Visual Stúdió vagy Eclipse vagy NetBeans 

 

Programozási nyelv 

48 óra 

A programozói környezet (IDE) használata, konzol alkalmazás készítése: 

Project műveletek, egyszerű konzol alkalmazás készítése, alapvető 

szintaktikai szabályok, megjegyzések. Példák változók használatára. 

Egyszerű beolvasás, kiírás. Konzol alkalmazás felületének a megtervezése. 

GUI alkalmazás (felület) készítése. Komponensek, tulajdonságaik beállítása 

tervező nézetben. Kód hozzárendelése eseményekhez. 

Elemi adattípusok: numerikus típusok, karakter és szöveg, logikai típus. 

Típus átalakítás, konverziók. Mutatók és referenciák. 

Vezérlési szerkezetek: Elágazások, ciklusok. Ciklusok egymásba ágyazása. 

Eljáráshívások (paraméterátadás különböző fajtái, túlterhelés) 

Hibakezelési funkciók. Kivétel (Exception) fogalma. A fontosabb 

kivételosztályok. Kivételek elkapása és kezelése (Try-Catch-Finally). 

Szintaktikai és szemantikai hiba. A leggyakoribb hibaüzenetek értelmezése. 

Hibakeresés és javítás. Debug-olási módszerek: töréspont, lépésenkénti 

futtatás, változók tartalmának a figyelése. 

 

4. Hálózati ismeretek I. gyakorlat (72 óra) 

 

Otthoni és kisvállalati hálózatok gyakorlat 

72 óra 

Számítógépek és perifériák üzembehelyezése, működés ellenőrzése  

Adatok bináris ábrázolása, számítógép paraméterek mérése 

Számítógépes rendszer összeállítása  

Operációs rendszer kiválasztása, telepítése, kezelése és karbantartása  

Kapcsolódás helyi hálózathoz és az internethez  

Kommunikáció helyi vezetékes hálózaton és interneten  

Vezetékes és vezeték nélküli helyi hálózat tervezése és csatlakoztatása  

Hálózati eszközök üzembehelyezése, működés ellenőrzése  
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Csavart érpáras kábelek készítése, fali csatlakozók, patchpanelek bekötése, 

kábelek tesztelés  

IP címzés- és alhálózat számítás, IP címek beállítása, DHCP konfigurálása  

Hálózati szolgáltatások és protokollok beállítása (http, ftp, email, DNS)  

Hozzáférési pont és vezeték nélküli ügyfél konfigurálása, forgalomszűrés 

WLAN-okban 
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11. évfolyam 

 

Heti 3 óra elmélet: 

1. Adatbázis- és szoftverfejlesztés (2 óra) 

2. Hálózati ismeretek I. (1 óra) 

 

Heti 5 óra gyakorlat: 

3. Adatbázis- és szoftverfejlesztés gyakorlat (2 óra) 

4. Hálózati ismeretek I. gyakorlat (2 óra + 1 óra) 

 

 

1. Adatbázis- és szoftverfejlesztés (72 óra) 

 

Programozási tételek     26 óra 

Programozási tételek - Egy sorozathoz egy sorozat rendelése: másolás, 

transzformálással, kiválogatás tétele, szétválogatás. 

Programozási tételek - Rendezések: közvetlen kiválasztásos rendezés, 

minimum kiválasztásos rendezés, buborék-rendezés, beszúrásos rendezés, 

rendezések összehasonlítása (legrosszabb eset, átlagos eset, helyfoglalás). 

Programozási tételek - Több sorozathoz egy sorozat rendelése: 

metszetképzés tétele, unióképzés tétele, összefuttatás tétele. 

Rekurzió: Rekurzív specifikáció. Példák rekurzív függvényekre: Fibonacci, 

faktoriális, binomiális együtthatók. Rekurzív algoritmusok: Hanoi tornyai, 

QuickSort. Rekurzió átalakítása ciklussá, ciklusok átalakítása rekurzióvá.  

 

Adatstruktúrák      30 óra 

Mutatók, dinamikus tárkezelés: mutatók tárolása, műveletei; hivatkozás 

mutatók segítségével; típusos és típusnélküli mutatók; helyfoglalás, 

helyfelszabadítás; dinamikus és statikus változók.  

Lista adatszerkezet: listák alapfogalmai (csomópont, kapcsolómező, stb.); 

listák megvalósítása statikusan, ill. dinamikusan; listák bejárása, keresés, 

beillesztés, törlés. 

Kétirányú láncolt listák: felépítése; műveletek (bejárás, keresés, törlés, 

beszúrás); ciklikus listák. 

Sor adatszerkezet: sor fogalma, megvalósítása (statikusan, dinamikusan); 

sorokkal kapcsolatos műveletek (inicializálás, sorba, sorból); dupla végű 

sorok; prioritásos sorok. 

Verem adatszerkezet: verem fogalma, megvalósítása (statikusan, 

dinamikusan); veremmel kapcsolatos műveletek (PUSH, POP, túl- és 

alulcsordulás ellenőrzése); verem alkalmazásai: rekurzió, 

függvényhívások, lokális változók stb. 

 

Programtervezés      16 óra 
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UnifiedModelingLanguage, Az UML építőkövei, az UML diagramjai. 

Objektumosztályok közötti kapcsolatok 

Állapotdiagram, szekvenciadiagram, használati esetek diagramja 

Adatmodell megtervezése, algoritmizálás. Logikai és fizikai rendszerterv 

fogalma. Felület elkészítése (prototípus), kódolás, alkalmazáslogika 

megvalósítása.  

 

 

2. Hálózati ismeretek I. (36 óra) 

 

Otthoni és kisvállalati hálózatok   18 óra 

Hálózati szolgáltatások, ügyfél/kiszolgálók és kapcsolataik 

OSI és TCP/IP rétegelt modell, protokollok 

Vezeték nélküli technológiák, eszközök és szabványok 

Vezeték nélküli LAN-ok és biztonsági megfontolások 

Hálózatbiztonsági alapok, hibaelhárítás, biztonságpolitika 

Hálózati veszélyek, támadási módszerek, tűzfalak használata 

Hibaelhárítás és ügyfélszolgálat 

Otthoni és/vagy kisvállalati hálózat tervezése, esettanulmány 

készítése 

 

Kis- és közepes üzleti hálózatok, internetszolgáltatók (ISP)  

       18 óra 

Az internet és használata, ügyfélszolgálati feladatok 

Az internet szolgáltatásai, internetszolgáltatók (ISP), kapcsolódás az ISP-

hez 

OSI modell és szisztematikus hibaelhárítás 

 

3. Adatbázis- és szoftverfejlesztés gyakorlat (72 óra) 

 

Programozási nyelv 

36 óra 

Tömbváltozó deklarálása, létrehozása, inicializálása, feldolgozása. Tömbök 

és ciklusok kapcsolata. Tömb feldolgozása speciális (pl. foreach) ciklussal. 

Struktúrák definiálása és alkalmazása. Struktúra és tömb együttes 

használata, egymásba ágyazás. 

Az objektumorientált programozás: osztály, objektum létrehozása. 

Adatmezők, tulajdonságok. Metódusok, üzenetek. Statikus és dinamikus 

objektumok. Öröklődés. 

Komponensek: Alapvető komponensek, dialógusablakok. Konténer 

komponensek és menük. 

Grafikus komponensek. Rajzolás és animálás. 

Javasolt programozási nyelv: C/C++/C# vagy JAVA 
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Javasolt fejlesztőeszköz: Microsoft Visual Stúdió vagy Eclipse vagy NetBeans 

 

Állománykezelés      8 óra 

Állományok: típusos, szöveges és bináris állományok. Létrehozás, törlés, 

I/O műveletek, megnyitás, lezárás. 

Típusos állományok kezelése. mMegnyitási módok; műveletek 

rekordokkal: pozícionálás, olvasás, írás, törlés, beszúrás, hozzáfűzés. 

Műveletek állományokkal: létrehozás, feltöltés, listázás, aktualizálás, 

indexelés, rendezés. Szekvenciális és direkt feldolgozás 

 

Web-programozás alapjai 

28 óra 

HTML alapjai, dokumentumszerkezet (head, body), html utasítások 

szerkezet 

HTML alapelemei (tag), törzsrészben (bekezdési szintű elemek, 

karakterszintű elemek) és fejlécben alkalmazható elemek 

Hivatkozások (link) és képek beillesztése 

Táblázatok 

Űrlapok (form) készítése (beviteli mezők, action elemek) 

Stílusok és stíluslapok (CSS) használata. CSS nyelvtana, stílusok 

rangsorolása. Dokumentumfa és dobozmodell. Pozicionálás, margók, 

kitöltések, szegélyek. 

 

4. Hálózati ismeretek I. gyakorlat (72 óra + 36 óra) 

 

Otthoni és kisvállalati hálózatok gyakorlat 

36 óra 

 

 

Hálózatbiztonsági alapok, hibaelhárítás, tűzfalak beállítása, vírus- és 

kémprogramirtó programok használata, hibaelhárítás és ügyfélszolgálati 

feladatok  

Operációs rendszer beépített parancsainak és segédprogramjainak 

használata  

Otthoni és/vagy kisvállalati hálózat tervezése, esettanulmány készítése  

 

Kis- és közepes üzleti hálózatok, internetszolgáltatók (ISP) gyakorlat

             36 óra 

Az internet feltérképezéséhez használható eszközök, parancsok és 

segédprogramok  

Ügyfélszolgálati technikus feladatai, hibajegy készítése, hibakeresés OSI 

modellel (ÖGY) 

Hálózat továbbfejlesztésének tervezése, címzési struktúra-tervezés  
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Hálózat tervezése, eszköz-beszerzése és üzembehelyezése, strukturált 

kábelezési feladat  

 

Szabadon választott tartalom: 36 óra 
Szakmai követelménymodul: 10817-12 Hálózatok, programozás és adatbázis-kezelés 

Tantárgy: Hálózati ismeretek I. gyakorlat 

Óraszám: 36 óra 

Témakörök 

Otthoni és kisvállalati hálózatok 8 

óra  

IP címzés- és alhálózat számítás 4 óra 

IP címek beállítása 2 óra 

DHCP konfigurálása 2 óra 

Kis- és közepes üzleti hálózatok, internetszolgáltatók  22 óra 

Az internet feltérképezéséhez használható eszközök, parancsok és 

 segédprogramok  2 óra 

Hibajegy készítése 1 óra 

Hálózat tervezése 3 óra 

IP-címzés a LAN-ban 4 óra 

NAT és PAT vizsgálata 3 óra 

Grafikus- és IOS parancssori felület 3 óra 

Hálózati eszközök összekötése  2 óra 

Forgalomirányítás, irányító protokollok 3 óra 

ISP biztonság, adattitkosítás  1 óra 

Számonkérés 3 óra 

Tanév végi rendszerező összefoglalás 3 óra 
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12. évfolyam 

 

Heti 4 óra elmélet: 

1. Munkaszervezési ismeretek (1 óra)  

2. Adatbázis- és szoftverfejlesztés (1 óra) 

3. Hálózati ismeretek I. (2 óra) 

 

Heti 7 óra gyakorlat: 

4. Munkaszervezési gyakorlat (2 óra)  

5. Adatbázis- és szoftverfejlesztés gyakorlat (2 óra) 

6. Hálózati ismeretek I. gyakorlat (2 óra + 1 óra) 

 

1. Munkaszervezési ismeretek (32 óra) 

 

Álláskeresés, foglakoztatásra irányuló jogviszony létesítése 

4 óra 

Ez a témakör a Foglakoztatás modulra épül. 

A foglalkoztatásra irányuló jogviszony, megbízási, vállalkozói jogviszony 

előnyei és hátrányai a foglalkoztatott szempontjából. 

Szakmai és személyes portfólió helye és szerepe az életpálya-építésben, 

tartalma az informatikai munkakörök esetében. 

Jellemző informatikai munkakörök, tipikus munkaköri elvárások. 

 

Szervezeten belüli szerep, irányítás, munkaszervezés, kommunikáció 

         4 óra 

Gazdasági szervezetek (vállalkozások, egyéni vállalkozás, egyéni cég), 

nonprofit szervezetek, közigazgatási szervek szervezeti, működési 

jellemzői, különbségei, azonosságai a vezetés/irányítás, munkaszervezés és 

kommunikáció szempontjából.  

A szervezeti kommunikációra (írásbeli és szóbeli), ügyvitelre vonatkozó 

alapvető szabályok, eljárások. 

Az eljárásokat leíró szabályozó dokumentumok fajtái (szervezeti és 

működési szabályzat, iratkezelésre, dokumentumkezelésre, ügyviteli 

folyamatokra kiterjedő szabályzatok) tartalma, helye, szerepe a szervezetek 

működésében.  

A munkaszervezési, kommunikációs és ügyviteli folyamatok, eljárások 

támogatására alkalmazott szoftverek. 

A munkavégzésre jellemző, szóbeli kommunikációs helyzetekre – üzleti 

tárgyalás, reklamáció, panasz kezelése, nehéz ügyfél kezelése, prezentáció 

- vonatkozó viselkedési és kommunikációs szabályok. 

 

Információgyűjtés, információkezelés, tájékozódás 

4 óra 
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A munkafeladatok elvégzéséhez szükséges információk gyűjtése, elemzése, 

kezelése, visszakereshető tárolása: tematikus portálok; szakmai 

adatbázisok; szakmai fórumok.  

Gyártó - specifikus információforrások az informatika területén;  

Az interneten elérhető szakmaspecifikus képzési és tananyagok; 

Végfelhasználó által jelzett igények, hibajelzések értelmezése, pontosítása; 

 

Munkavégzés projektekben     8 óra 

Projektmenedzsment alapfogalmai. 

Projekten belüli szerepek, a szerepekhez kapcsolódó, a projekt alapú 

működésből fakadó tevékenységek, felelősségi és hatáskörök. 

Projektszoftverek fajtái, jellemző funkcionalitása, helye, szerepe, 

alkalmazhatósága a projektek tervezésében, adminisztrálásában, nyomon 

követésében, erőforrások kezelésében.  

A projekttervezés folyamata, tevékenységek tervezése, erőforrások fajtái és 

tervezése. 

A projektműködésre jellemző speciális kommunikációs és dokumentációs 

szabályok, jellemző projektdokumentumok. 

A projektek nyomon követésének, monitoringjának módja, az indikátorok 

fajtái, szerepe a projektek követésében.  

Csoportmunka támogató eszközök, szoftverek a projekten belüli 

együttműködést támogató web2-es csoportmunka-támogató eszközök. 

 

Pénzügyi, vállalkozási feladatok    6 óra 

Egyéni vállalkozás, egyéni cég alapításának folyamata, az alapítás feltételei. 

Társas vállalkozás alapítása. 

Pénzügyi adminisztrációra, számvitelre jellemző alaptevékenységek, 

pénzügyi, számviteli folyamatok, tevékenységek helye, szerepe a szervezeti 

működésben.  

A vállalkozás jövedelmének keletkezési folyamata a bevételtől az 

eredményig. 

A vállalkozókat, vállalkozásokat, munkavállalókat terhelő adó- és 

közterhek. 

A bruttó és nettó bevétel, költség, önköltség fogalma, számításának módja. 

Munkafolyamatokhoz, szolgáltatásokhoz, termékekhez kapcsolódó 

egyszerű költségkalkuláció, költségszámítás, jövedelmezőség számítása; 

Árajánlat szerepe, tartalma, felépítése. 

Ügyfélkapu szolgáltatásait (eBEV, értesítési tárhely, adó és járulékbevallás, 

foglalkoztatási jogviszony, cégkereső, ügyintézés, jogszabálykereső, OEP 

lekérdezés /betegéletút, biztosítási jogviszony). 

 

Munkavédelem, balesetvédelem, elsősegélynyújtás 

2 óra 
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Ez a témakör a Munkahelyi egészség és biztonság megnevezésű modulra 

 épül. 

 

A számítógépes munkahely kialakítására vonatkozó munkaegészségügyi 

szabályozás. 

A számítógépes munkahelyre vonatkozó ergonómiai követelmények. 

Érintésvédelmi előírások, áramütéses balesetek megelőzése 

 

Minőségellenőrzés, minőségbiztosítás, minőségirányítás 

2 óra 

Minőségellenőrzés, minőségbiztosítás, minőségirányítás fogalmának 

értelmezése a szakképesítésre jellemző munkafolyamatokban. 

A szabványok helye és szerepe a minőségügyi, minőségirányítási, 

minőségbiztosítási eljárásokban. 

Szakképesítésre jellemző minőségügyi szabványok 

 

Környezetvédelem, környezeti fenntarthatóság, veszélyes anyagok 

kezelése        2 óra 

A betölthető munkakörre jellemző környezetvédelmi előírások és azok 

alkalmazása, hulladékok, veszélyes anyagok kezelésének szabályai 

Környezetterhelési kockázatok 

 

2. Adatbázis- és szoftverfejlesztés (32 óra) 

 

Programtervezés      8 óra 

Kódolás, tesztelés, hibakeresés, javítás, felhasználói és fejlesztői 

dokumentáció. 

Szoftverprojektek életciklusa. 

 

Adatbázisok      24 óra 

Az adatbázis-kezelés alapjai, adat, információ, információelmélet, 

adatbázis, adatredundancia, adatbázis-kezelő rendszerek; Adatbázisok 

felépítése: táblák, rekordok, mezők. Adatintegritás, adatvédelem. Relációs 

adatmodell.  

Adatmodellezés, adatbázis tervezés, alapelemek, egyed, tulajdonság, 

kapcsolat. Egyed-kapcsolat diagram, adatmodellek típusai. 

Mezőtulajdonságok: típusok, mezőméret, alapérték 

Elsődleges kulcs fogalma. Index fogalma, indexelés. 

Adattáblák közötti kapcsolatok, adattáblák normalizálása, normálformák, 

redundancia csökkentése. Táblák közötti kapcsolatok érvényessége. 

Funkcionális függések és kulcsok a relációs modellben. 

 

3. Hálózati ismeretek I. (64 óra) 
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Kis- és közepes üzleti hálózatok, internetszolgáltatók (ISP)  

       64 óra 

 

Hálózat továbbfejlesztésének tervezése, címzési struktúra, hálózati 

eszközök  

IP-címzés a LAN-ban, NAT és PAT fogalma 

Hálózati eszközök konfigurálási feladatai, forgalomirányítók és kapcsolók 

felépítése, jellemzői, indulási folyamata 

Forgalomirányítás, irányító protokollok, belső és külső irányító protokollok 

ISP szolgáltatások bemutatása, ISP szolgáltatásokat támogató protokollok 

Tartománynév szolgáltatás (DNS) 

WAN technológiák, internet szolgáltatások és protokollok 

ISP felelősség, ISP biztonsági megfontolások, biztonsági eszközök 

 

4. Munkaszervezési gyakorlat (64 óra)  

 

Álláskeresés, foglakoztatásra irányuló jogviszony létesítése 

8 óra 

Szakmai és személyes portfólió elkészítése és vezetése a közösségi 

oldalakon, interneten közzétett személyes információk figyelembevételével 

Az internet használata informatikai állások felkutatásában: 

információforrások, lehetőségek, szolgáltatások. 

A szakmai önéletrajz jellegzetességei informatikai szakképesítések 

esetében. 

 

Szervezeten belüli szerep, irányítás, munkaszervezés, kommunikáció 

               12 óra 

A különböző munkahelyi szituációkban keletkező dokumentumok 

tartalmi, formai, stilisztikai sajátosságainak megismerése dokumentumok 

elemzésével: hivatalos levél, emlékeztető, ajánlat, jegyzőkönyv, reklamáció, 

műszaki, ügyviteli leírás, utasítás. 

Dokumentummenedzsment, dokumentumkezelő szoftverek jellemző 

funkciói, helye, szerepe a szervezet folyamataiban – egy konkrét 

dokumentummenedzsment alkalmazás megismerése. 

Saját munkaidő, feladatok tervezésének, nyomon követésének módszerei 

(személyes időgazdálkodás, személyes hatékonyság), eszközei.  

Munkaidő és feladattervező, - követő szoftverek használata. 

 

 

 

Információgyűjtés, információkezelés, tájékozódás 

8 óra 
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Jellemző keresőalkalmazások, keresőalkalmazások funkcionalitása; 

Megadott szempontok alapján különböző típusú információk keresése.  

Információk megosztására, rendszerezésére, tárolására szolgáló 

alkalmazások kezelése. 

Hibajegy-kezelő szoftver alkalmazása. 

Magyar és angol nyelvű műszaki dokumentáció (katalógus, publikáció, 

szakszöveg) értelmezése, ismertetése. 

 

Munkavégzés projektekben            16 óra 

Jellemző projekt-dokumentumok elkészítése minta alapján saját projektre. 

Saját projekt megtervezése: megadott projektcélra tevékenységek tervezése, 

ütemezése, erőforrás tervezés. 

Projektszoftverek alkalmazása a projektben: adminisztrálás, nyomon 

követés, erőforrások kezelése. Saját tanulói projekt felvitele 

projektmenedzsment szoftverbe. 

Ügyfél-kapcsolattartás eszközei. 

Csoportmunka támogató eszközök, szoftverek a projekten belüli 

együttműködést támogató web2-es csoportmunka-támogató eszközök. 

 

Pénzügyi, vállalkozási feladatok           12 óra 

Egyéni és társas vállalkozás alapítása. 

Pénzügyi adminisztrációra jellemző alaptevékenységek elvégzése: 

bankszámlanyitás, számlavezetéssel kapcsolatos tevékenységek, átutalás 

kezdeményezése, hiteligénylés, hitelfelvétel feltételeinek, menetének 

megismerése); 

Számla kiállítása, számlaellenőrzés. 

Munkafolyamatokhoz, szolgáltatásokhoz, termékekhez kapcsolódó 

egyszerű költségkalkulációs, költségszámítási feladatok a vállalkozókat, 

vállalkozásokat, munkavállalókat terhelő adó- és közterhek 

figyelembevételével. 

A költségkalkuláció figyelembevételével egyszerű árajánlat összeállítása.  

Alapvető ügyfélkapu műveletek gyakorlása. 

 

Munkavédelem, balesetvédelem, elsősegélynyújtás 

2 óra 

A számítógép perifériáinak ergonomikus, helytakarékos, funkcionális 

elrendezése a környezeti adottságok és a munkaegészségügyi előírások 

figyelembevételével. 

A balesetmentes munkavégzés – kockázatbecslés, elemzés – szituációk 

alapján. 

Balesetvédelmi és az érintésvédelmi előírások, áramütéses balesetek 

megelőzése, áramütést szenvedett elsősegélynyújtása. 
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Minőségellenőrzés, minőségbiztosítás, minőségirányítás 

4 óra 

Folyamatszabályozás, folyamatfejlesztés – szervezeti dokumentumok 

alapján. 

Munkahelyi minőségirányítási előírások értelmezése; szabályozó 

dokumentumok fajtái. 

Szabványok fellelhetősége, keresés minőségügyi szabványok között. 

 

Környezetvédelem, környezeti fenntarthatóság, veszélyes anyagok 

kezelése       2 óra 

Veszélyes anyagok hulladékok kezelése – eljárások. 

Veszélyes hulladékokkal kapcsolatos kockázatbecslés. 

 

 

5. Adatbázis- és szoftverfejlesztés gyakorlat (64 óra) 

 

Web-programozás alapjai 

28 óra 

XML alapjai, felépítése, szerkezete.  

Kliens oldali programozási nyelv alapjai (JavaScript): Nyelvi alapok, 

változók, tömbkezelés, karakterláncok kezelése, függvények 

Szerver oldali programozási nyelv alapjai (pl. PHP): Nyelvi alapok, 

változók, tömbkezelés, karakterláncok kezelése, függvények, adatbázis 

kapcsolat. 

Javasolt szerver oldali programozási nyelv: PHP vagy JAVA 

 

Adatbázis fejlesztés     36 óra 

Adatbázis-kezelő rendszer telepítése, alapvető konfigurációs beállítások 

SQL adatbázis műveletek: Új adatbázis létrehozása, tábla-létrehozás, új 

mező hozzáadása 

SQL adatbázis műveletek: rekord beszúrása, módosítása, törlése 

SQL adatbázis lekérdezések: feltételek,(lekérdezések, feltételek megadása: 

SELECT, FROM, WHERE, LIKE, az eredmény korlátozása) 

SQL összesítő függvények, rendezés: COUNT, MAX, MIN, SUM, AVG, 

ORDER BY 

SQL-csoportosítás: GROUP BY, HAVING 

Javasolt adatbázis-kezelő eszköz: Microsoft SQL Server vagy MySQL vagy 

PostgreSQL szerver 

 

6. Hálózati ismeretek I. gyakorlat (64 óra + 32 óra) 

 

Kis- és közepes üzleti hálózatok, internetszolgáltatók (ISP) gyakorlat

             64 óra 
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IP-címzés a LAN-ban, NAT és PAT vizsgálata  

Hálózati eszközök konfigurálása, forgalomirányító első konfigurálása, 

grafikus- és IOS parancssori felületen, kapcsoló első konfigurálása  

Hálózati eszközök összekötése, CPE csatlakoztatása az ISP-hez, WAN 

csatlakozás beállítása  

Forgalomirányítás konfigurálása (RIP, RIPv2, BGP) 

ISP szolgáltatások bevezetése 

Tartománynév szolgáltatás (DNS) konfigurálása 

ISP biztonság, adattitkosítás, hozzáférés vezérlés listák készítése 

Biztonsági eszközök, tűzfalak, behatolás érzékelő és megelőző rendszerek 

(IDS, IPS) 

ISP teljesítmény monitorozása és menedzselése, eszközfelügyelet 

Mentések és katasztrófa-helyzet helyreállítás terv készítése, állományok és 

IOS mentése 

Meglévő hálózat továbbfejlesztés tervezése 

 

Szabadon választott tartalom: 32 óra 
Szakmai követelménymodul: 10817-12 Hálózatok, programozás és adatbázis-kezelés 

Tantárgy: Hálózati ismeretek I. gyakorlat 

Óraszám: 32 óra 

Témakörök 

Otthoni és kisvállalati hálózatok 9 

óra  

Hálózati címzés (fizikai és logikai cím ) 1 óra 

IP címek szerkezete, csoportosítása, alhálózati maszkok 1 óra 

OSI rétegelt modell, protokollok 2 óra 

TCP/IP rétegelt modell, protokollok 2 óra 

Vezeték nélküli technológiák óra 1 óra 

Hálózatbiztonsági alapok, hibaelhárítás 1 óra 

Hálózati veszélyek, támadási módszerek, tűzfalak használata 1 óra 

Kis- és közepes üzleti hálózatok, internetszolgáltatók 18 óra 

OSI modell és szisztematikus hibaelhárítás 3 óra 

IP-címzés a LAN-ban 4 óra 

NAT és PAT fogalma 3 óra 

Hálózati eszközök konfigurálási feladatai 4 óra 

Forgalomirányítás, irányító protokollok 4 óra 

Számonkérés 2 óra 

Tanév végi rendszerező összefoglalás 3 óra 
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3.6 Szakgimnázium (2016. szeptember 1-től) 

3.6.1 Informatika ágazat 

 

H E L Y I  T A N T E R V  

a(z) 

XIII. INFORMATIKA 

ágazathoz 

 

 

 

A képzés óraterve nappali rendszerű oktatásra 

 

 

 

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.  – 

11. évfolyam 10 óra/hét 360 óra/év 

Ögy.  – 

12. évfolyam 10 óra/hét 310 óra/év 

5/13. évfolyam 31 óra/hét 961 óra/év 

Összesen: 2459 óra 
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Tantárgyi struktúra és óraszámok - Informatika XIII. 
 

szakgimnázium 9-13. évfolyam 

(2016. szeptember 1-től) 

  Óraszámok évfolyamonként 

Tantárgy 9. 10. 11. 12. 9.-12. 13. 

  heti éves heti éves heti éves heti éves éves heti éves 

Közismeret                       

Magyar nyelv és 

irodalom 
4 144 4 144 4 144 4 124 556     

Idegen nyelvek 4 144 4 144 4 144 4 124 556 4 124 

Matematika 3 108 3 108 3 108 3 93 417     

Történelem 2 72 2 72 3 108 3 93 345     

Etika             1 31 31     

Informatika 2 72 2 72         144     

Művészetek         1 36     36     

Testnevelés  5 180 5 180 5 180 5 155 695     

Osztályfőnöki 1 36 1 36 1 36 1 31 139     

Kötelező komplex 

természettudományos 

tantárgy 

3 108             108     

Ágazathoz kapcsolódó 

tantárgy: Fizika 
    2 72 2 72 2 62 206     

Kötelezően választható: 

Emelt szintű érettségi 

vagy Idegen nyelv, vagy 

Kémia vagy Informatika 

vagy Szakmai tantárgy 

        2 72 2 62 134     

Pénzügyi és vállalkozói 

ismeretek 
    1 36         36     

Közismeret összesen 24 864 24 864 25 900 25 775 3403 4 124 

Szakmai modulok:                       

el
m

. 

g
ya

k.
 

év
es

 

el
m

. 

g
ya

k.
 

év
es

 

el
m

. 

g
ya

k.
 

év
es

 

el
m

. 

g
ya

k.
 

év
es

 

9.-12. 

el
m

. 

g
ya

k.
 

év
es

 

IT alapok 1   36 1   36             72       

IT alapok gyakorlat   2 72   1 36             108       

Hálózatok I.       1   36 1   36 1   31 103       

Hálózatok I. gyakorlat         2 72   3 108   2 62 242       

Programozás 1   36 1   36 1   36 1   31 139       

Programozás 

gyakorlat 
  2 72   2 72   2 72   2 62 278       

IT szakmai angol 

nyelv 
2   72 2   72             144       

Linux alapok             1   36       36       

Linux alapok 

gyakorlat 
              2 72       72       

Irodai szoftverek                   1   31 31       

Irodai szoftverek 

gyakorlat 
                    3 93 93       

IT szakorientáció 1   36 1   36             72       

IT szakorientáció 

gyakorlat 
  2 72   1 36             108       

Speciális szakmai 

tárgyak 
                          31   
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Szakmai modulok 

összesen: 
5 6 396 6 6 432 3 7 360 3 7 310 1498 31 0 

Szakmai elmélet és 

gyakorlat összesen: 
11 396 12 432 10 360 10 310 1498 31 961 

Szakmai elmélet és 

gyakorlat/ év 
180 216 396 216 216 432 108 252 360 93 217 310 1498 961 961 

Nyári összefüggő 

szakmai gyakorlat 
    0     0     0     0 0     0 

Tanulók heti/éves 

óraszáma: 
35 1260 36 1296 35 1260 35 1085 4901     1085 
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1. IT alapok tantárgy 72 óra/72 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

1.1. Témakörök 

1.1.1. Munka- és környezetvédelmi alapismeretek 2 óra/2 óra 

Általános munkabiztonsági előírások, szabályok. 

Számítógépek és nyomtatók szerelésének érintésvédelmi irányelvei. 

Tűzvédelmi irányelvek, elektromos tüzek oltása. 

Elektrosztatikus kisülés (ESD) veszélyei. 

Tápfeszültség anomáliái és veszélyei, túlfeszültség védelmi eszközök. 

Anyagbiztonsági adatlap (MSDS) funkciója, információi. 

Elektronikus hulladékok kezelése. 

 

1.1.2. Bevezetés a számítógépes architektúrákba 34 óra/34 óra 

Kettes- és tizenhatos számrendszer. 

Neumann-elvű számítógép felépítése. 

Hardver és firmware fogalma. 

Számítógép házak és tápegységek. 

Processzortípusok, foglalatok. 

Hőelvezetési technológiák. 

Memóriák típusai, memória modulok, memóriahibák kezelése. 

Illesztőkártyák és csatlakozási felületeik. 

BIOS feladatai, beállításai. 

Input perifériák, KVM kapcsolók. 

Háttértárak és típusaik. 

Merevlemezek adattárolási struktúrája. 

Redundáns adattárolás fogalma, RAID. 

Megjelenítők típusai, paraméterei, alapvető működési elveik. 

Nyomtatók típusai, működési elveik. 

Nyomtatók csatlakozási felületei, jellemző paramétereik. 

Lapleíró nyelvek, PCL és PostScript összehasonlítása. 

Szkennerek típusai, működési elveik. 

Multifunkciós nyomtatók. 

Portok és csatlakozók típusai, belső- és külső kábeltípusok. 

Hálózati eszközök, hálózati kártya feladata és beállításai. 

Hálózati topológiák. 

Speciális számítógépes rendszerek (CAD/CAM, virtualizáció, játék, HTPC). 

Laptop és asztali számítógép alkatrészek összehasonlítása. 

Laptopokra jellemző adapterek, bővítőkártyák. 

Dokkoló állomás és portismétlő funkciója. 

Hordozható eszközök hardverelemei. 

Energiagazdálkodási beállítások, APM és ACPI szabványok. 

 

1.1.3. Szoftverismeret 28 óra/28 óra 

Szoftver fogalma, szoftverek csoportosítása. 

Zárt- é nyílt forráskódú rendszerek, GPL. 

Operációs rendszer fogalma, feladatai. 

Operációs rendszerek típusai és jellemzőik. 
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GUI és CLI felhasználói felületek. 

Megfelelő operációs rendszer kiválasztásának szempontjai. 

Partíció fogalma, típusai. 

Formázás, fontosabb fájlrendszerek. 

Rendszerbetöltés folyamata. 

Windows indítási módok. 

Regisztráció adatbázis. 

Multi-boot rendszerek. 

Könyvtárstruktúra, felhasználói és rendszerkönyvtárak. 

Fájlkiterjesztések és attribútumok. 

Vezérlőpult beállításai. 

Archiválási módok. 

Kliensoldali virtualizáció, hypervisor. 

Hordozható eszközök operációs rendszerei. 

Levelezési protokollok. 

Adatok szinkronizációja, felhő szolgáltatások. 

Hibakeresési folyamat lépései. 

 

1.1.4. Információtechnológia biztonság alapjai 8 óra/8 óra 

Rosszindulatú szoftverek (vírus, trójai, féreg, adware, spyware). 

Védekezési módok a rosszindulatú szoftverek ellen. 

Támadástípusok (felderítés, DoS, DDoS, hozzáférési támadás). 

Megtévesztési technikák (social engineering, phishing). 

Kéretlen és reklámlevelek, SPAM szűrés lehetőségei. 

Biztonságos böngészés, böngésző biztonsági beállításai. 

Biztonságos adatmegsemmisítés módszerei. 

Biztonsági szabályzat. 

Felhasználói nevek és jelszavak (BIOS, számítógép, hálózati hozzáférés). 

Fájlmegosztás, fájlok és mappák fájlrendszer szintű védelme. 

Tűzfalak feladata, típusai. 

Mobil eszközök védelme, biometrikus azonosítási módszerek. 

IT eszközök fizikai védelme. 

 

2. IT alapok gyakorlat tantárgy 108 óra/108 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

2.1. Témakörök 

2.1.1. Biztonságos labor- és eszközhasználat 4 óra/4 óra 

Számítógép-szerelés eszközei és használatuk. 

Antisztatikus eszközök szabályszerű használata. 

Tisztító anyagok és eszközök megfelelő használata. 

Diagnosztikai eszközök (multiméter, tápegység tesztelő, kábeltesztelő) használata. 

 

2.1.2. Számítógép összeszerelése 48 óra/48 óra 

Számítógép szakszerű szétszerelése. 

Pontos konfiguráció meghatározása, megfelelő alkatrészek kiválasztása. 

Számítógép szakszerű összeszerelésének folyamata. 

Tápegység telepítése. 

Alaplapi alkatrészek telepítése, alaplap házba helyezése. 
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Belső alkatrészek telepítése, kábelek csatlakoztatása. 

Perifériák csatlakoztatása, telepítése, beállítása.. 

BIOS funkciója és beállításai. 

Memóriabővítés asztali számítógépben és laptopban. 

Számítógép alkatrészek cseréje. 

Számítógép hálózatra csatlakoztatása, IP cím beállítása. 

SOHO útválasztó hálózatra csatlakoztatása. 

Laptopok felhasználó, illetve szerviz által cserélhető alkatrészei. 

Hibakeresési folyamat lépései, kézenfekvő problémák kiszűrése. 

Áramellátás zavarai, túlfeszültség levezető bekötése. 

UPS típusok, UPS üzembe helyezése. 

 

2.1.3. Telepítés és konfigurálás 44 óra/44 óra 

Operációs rendszerek hardverkövetelményeinek meghatározása. 

Operációs rendszer hardver kompatibilitásának ellenőrzése. 

Particionálás. 

Kötetek formázása.  

Operációs rendszerek telepítése. 

Meghajtó programok telepítése. 

Frissítések és hibajavító csomagok telepítése. 

Operációs rendszer upgrade-je, felhasználói adatok költöztetése. 

Regisztrációs adatbázis biztonsági mentése, helyreállítása. 

Lemezkezelés. 

Alkalmazások és folyamatok kezelése, feladatkezelő használata. 

Alkalmazások telepítése, eltávolítása. 

Levelező program konfigurálása. 

Felhasználói fiókok kezelése. 

Virtuális memória beállítása. 

Illesztőprogramok frissítése, eszközkezelő használta. 

Területi és nyelvi beállítások. 

Eseménynapló ellenőrzése. 

Rendszer erőforrásainak monitorozása, szolgáltatások beállításai. 

Kezelőpult (MMC) használata. 

Biztonsági másolatok készítése, archiválási típusok. 

Személyes tűzfal beállítása. 

Antivírus alkalmazás telepítése, frissítése, vírusellenőrzés. 

Lemezklónozás. 

Virtuális gép telepítése. 

 

2.1.4. Megelőző karbantartás 12 óra/12 óra 

Megelőző karbantartás jelentősége, karbantartási terv. 

Hardver- és szoftverkarbantartás feladatai. 

Ház és a belső alkatrészek szakszerű tisztítása. 

Monitorok szakszerű tisztítása. 

Festékszint ellenőrzése, toner és festékpatron cseréje. 

Nyomtatók és szkennerek szakszerű tisztítása. 

Alkatrészek csatlakozásának ellenőrzése. 

Számítógépek működésének környezeti feltételei. 

Operációs rendszer frissítése, javítócsomagok telepítése. 

Merevlemez karbantartása, lemezellenőrzés, töredezettség-mentesítés. 
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Helyreállítási pontok készítése, rendszer visszaállítása korábbi időpontra. 

Felhasználói adatok átköltöztetése, archiválása. 

Távoli asztalkapcsolat és távsegítség konfigurálása. 

Ütemezett karbantartási feladatok. 

Laptopok és hordozható eszközök szakszerű tisztítása. 

 

3. Hálózatok I. tantárgy 103 óra/108 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

3.1. Témakörök 

3.1.1. Hálózati infrastruktúra, hálózati operációs rendszerek  11 óra/16 óra 

A vállalatok hálózati infrastruktúrájának megismerése 

A hálózat elemei 

Csatlakozás az internethez 

Hálózati operációs rendszerek feladata 

Hálózati operációs rendszerek elérése 

Kapcsolók hálózati operációs rendszerének alap konfigurációja 

Eszközök IP címzése, bevezetés 

Kapcsolatok alapszíntű ellenőrzése helyi hálózatban 

 

3.1.2. Fizikai és adatkapcsolati réteg feladatai, Ethernet protokoll 12 óra/12 óra 

Topológiák 

Adatok fizikai közegen történő átvitelének szabályai 

Kommunikációs szabályok 

Kommunikációs protokollok  

Szabványügyi szervezetek ismerete 

OSI modell jelentősége, rétegei, szerepe 

TCP/IP modell jelentősége, rétegei, szerepe 

Adatbeágyazás fogalma és menete 

Ethernet technológia működése és jellemzői 

Ethernet keret felépítése, tulajdonságai 

Hálózati vezetékes átviteli közegek jellemzői (rézkábelek, optikai kábelek) 

Vezeték nélküli átvitel típusai 

MAC cím jelentősége, felépítése 

ARP protokoll feladata és működése 

Kapcsoló felépítése, feladatai, működése 

Kapcsoló MAC-címtábla felépítése 

 

3.1.3. Hálózati és a szállítási réteg feladatai, protokolljai 13 óra/13 óra 

IP protokoll jellemzői 

Összeköttetés mentes csomagtovábbítás 

Az IPv4 és az IPv6 csomag felépítése, fejléce és mezői 

A forgalomirányító felépítése, feladatai, működése 

A forgalomirányító rendszerindítási folyamata 

Irányító tábla felépítése 

Szállítási rétegbeli protokollok (TCP és UDP) bemutatása 

A TCP kommunikáció 

Az UDP kommunikáció 

 

3.1.4. IPv4 és IPv6 címzési struktúra, alhálózatok 10 óra/10 óra 
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IPv4 címzési struktúra 

IPv4 alhálózati maszk 

IPv4 cím dinamikus és statikus hozzárendelése egy állomáshoz 

IPv4 címek típusai (nyilvános és privát), osztályok 

IPv6 címzés 

IPv6 címek típusai 

Alapértelmezett átjáró fogalma, feladata 

IPv4 hálózat alhálózatokra bontása 

Változó méretű alhálózatok 

Strukturált címzési tervezés 

Alhálózatok kialakítása IPv6 alhálózatban 

Kapcsolatok ellenőrzése 

 

3.1.5. Alkalmazási réteg protokolljai, hálózatbiztonság 8 óra/8 óra 

Egyenrangú hálózatok 

Kliens szerver szolgáltatások 

Alkalmazási rétegbeli protokollok (HTTP, HTTPS, IMAP, POP3, SMTP, DHCP, 

DNS, FTP) bemutatása 

Hálózati támadások bemutatása, védelmi beállítások, SSH protokoll 

Biztonsági mentés jelentősége 

Tűzfalak szerepe egy hálózatban 

Hálózati teljesítmény ellenőrzése, tesztelése, elemzése 

 

3.1.6. Kapcsolt helyi hálózatok és VLAN-ok 8 óra/8 óra 

A kapcsoló MAC-címtáblája, felépítése, feladata 

Ütközési- és szórási tartományok 

Kapcsoló rendszerindítási folyamata 

Kapcsolók védelme, portbiztonság konfigurálása 

Kapcsoló biztonságos távoli elérése 

Hálózatelérési rétegbeli hibák elhárítása 

VLAN-ok feladata, szerepe 

VLAN-ok megvalósítása 

VLAN trönkök jelentősége 

VLAN hibakeresés  

VLAN biztonság és tervezés 

 

3.1.7. Forgalomirányítási ismeretek  23 óra/23 óra 

A forgalomirányító működése, forgalomirányítási döntések 

Az útvonalak meghatározásának menete 

IPv4 és IPv6 forgalomirányító tábla elemzése 

Közvetlenül csatlakozó útvonalak irányítótáblába kerülése és szerepe 

VLAN-ok közötti forgalomirányítás konfigurálása 

VLAN-ok közötti forgalomirányítás hibaelhárítása 

3. rétegbeli kapcsolás feladata, szerepe 

Statikus forgalomirányítás megvalósítása, konfigurálása 

Alapértelmezett útvonal szerepe és konfigurálása 

Összevont és lebegő statikus útvonalak fogalma és feladata 

Dinamikus forgalomirányító protokollok típusai, működési elvük 

Távolságvektor alapú forgalomirányítás működése (RIP, RIPv2, RIPng) 

Kapcsolatállapot alapú forgalomirányítás működése  
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Egyterületű OSPFv2 és OSPFv3 tulajdonságai és konfigurációja 

Forgalomirányítási hibaelhárítás 

 

3.1.8. A biztonságos hálózat, forgalomszűrés 10 óra/10 óra 

A hozzáférési lista (ACL) célja 

Az ACL működése 

Normál IPv4 ACL-ek szerepe 

Kiterjesztett IPv4 ACL-ek szerepe 

ACL-ek tervezése, létrehozása 

ACL-ek konfigurálása 

IPv4 ACL-ek hibaelhárítása 

IPv6 ACL-ek létrehozása, konfigurálása 

IPv6 ACL-ek hibaelhárítás 

 

3.1.9. IP szolgáltatások 8 óra/8 óra 

DHCP v4 működése 

DHCPv4 szerver és kliens konfigurálása 

DHCPv4 hibaelhárítás 

DHCP v6 működése, állapotmentes és állapottartó DHCPv6 szerver konfigurálása 

DHCPv6 hibaelhárítás 

IPv4 hálózati címfordítás (NAT) jellemzői, típusai, előnyei 

Statikus és dinamikus NAT, valamint PAT konfigurálása 

NAT hibaelhárítás 

 

4. Hálózatok I. gyakorlat tantárgy 242 óra/252 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

4.1. Témakörök 

4.1.1. Csatlakozás egy hálózathoz, a kapcsoló alap konfigurációja 26 óra/36 óra 

Hálózati eszközök és hálózati átviteli közegek megválasztása 

Topológia ábrák értelmezése 

Csatlakozás az internethez 

Hálózati operációs rendszerek helye, elérésének módjai és lehetőségei (konzol, telnet, 

SSH) 

Terminál emulációs programok használata 

Hálózati operációs rendszer konfigurációs parancsainak felépítése, súgója 

Kapcsoló alapvető konfigurálása 

Kapcsolóhoz való hozzáférés korlátozása 

Kapcsoló konfigurálásának mentése 

Végberendezések automatikus és manuális IP beállítása 

A kapcsoló felügyeleti IP címének konfigurálása 

Kapcsolatok, hálózati összeköttetések ellenőrzése (ping, tracert) 

 

4.1.2. Vezetékes és vezeték nélküli kapcsolódás helyi hálózathoz 26 óra/26 óra 

Az OSI és TCP/IP modellek rétegeihez kapcsolódó protokoll adategységek (PDU-k) 

elemzése  

Adatbeágyazás elemzése adatforgalom elfogására alkalmas szoftverrel 

MAC-cím és IP-cím használata, azonos hálózaton található eszközök kommunikációja 

A megfelelő hálózati átviteli közeg kiválasztása és egy végberendezés csatlakoztatása 

egy hálózathoz  
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Kereszt- és egyeneskötésű Ethernet kábel készítése 

Kábelek tesztelése 

Kapcsolódás vezetékes LAN-hoz 

Ethernet keret elemzése adatforgalom elfogására alkalmas szoftverrel 

Ethernet MAC-címek megjelenítése, elemzése 

Címmeghatározó protokoll (ARP) működésének elemzése adatforgalom elfogására 

alkalmas szoftverrel 

ARP tábla feladata és felépítése 

ARP problémák elhárítása 

Kapcsoló MAC-címtábla megtekintése 

3. rétegbeli kapcsolás 

Kapcsolódás vezeték nélküli LAN-hoz 

SOHO router vezeték nélküli hozzáférés konfigurálása 

Vezeték nélküli biztonság 

Vezeték nélküli kliens konfigurálása 

Hálózati kártya információinak megtekintése 

 

4.1.3. Forgalomirányítási alapok, adatfolyam kezelés 20 óra/20 óra 

IPv4 és IPv6 csomag működésének elemzése adatforgalom elfogására alkalmas 

szoftverrel 

Állomás csomagtovábbítási döntései 

Állomás IPv4 és IPv6 irányítótáblájának megjelenítése, elemzése 

Forgalomirányító csomagtovábbítási döntései 

Forgalomirányító irányítótáblájának megjelenítése, elemzése 

A forgalomirányító felépítése, memóriák tartalmának megjelenítése 

A forgalomirányító összetevőinek azonosítása 

Csatlakozás a forgalomirányítóhoz 

A forgalomirányító rendszerindítási folyamatának megtekintése 

Forgalomirányító kezdeti konfigurálása 

Állomás és kapcsoló alapértelmezett átjárójának beállítása 

Forgalomirányítási problémák hibaelhárítása 

Alkalmazások közötti megbízható átvitel, szegmensek nyomon követése 

Megérkezett adatok nyugtázásának elemzése adatforgalom elfogására alkalmas 

szoftverrel 

TCP és UDP szegmens fejlécének összehasonlítása és elemzése adatforgalom 

elfogására alkalmas szoftverrel 

Portszámok szerepének megismerése 

TCP kapcsolatok létrehozásának és lezárásának elemzése adatforgalom elfogására 

alkalmas szoftverrel 

TCP háromfázisú kézfogás elemzése 

UDP szerverfolyamatok vizsgálata 

 

4.1.4. IP-címzés a gyakorlatban 30 óra/30 óra 

Számrendszerek közötti átváltások 

IPv4 egyedi, szórásos és csoportcímzés vizsgálata 

IPv4 címek azonosítása és osztályozása 

IPv6 címek ábrázolása, rövidítése 

Globális egyedi IPv6 cím statikus konfigurálása 

Globális egyedi IPv6 cím dinamikus konfigurációja SLAAC használatával 

Globális egyedi IPv6 cím dinamikus konfigurációja DHCPv6 használatával 

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va



 

924 
 

EUI-64 módszer használata 

Dinamikus és statikus link-local címek 

IP konfiguráció ellenőrzése 

Kapcsolatok ellenőrzése (ICMPv4 és ICMPv6), hibaelhárítás 

Címzési terv készítése IPv4 és IPv6 hálózatokban 

Alhálózatok használata, konfigurálás 

Alhálózatok kialakítása 

Alhálózat kalkulátor használata 

Változó hosszúságú alhálózati maszk (VLSM) a gyakorlatban 

 

4.1.5. Szerver-kliens kapcsolódás, hálózatbiztonság 30 óra/30 óra 

Peer-to-peer alkalmazások használata, fájlmegosztó protokollok 

Web és e-mail szolgáltatások konfigurálása, hálózati kommunikáció elemzése 

DNS kérés megfigyelése 

FTP parancssori és böngészőben történő használata 

Hálózati forgalom elemzése, protokoll elemzés kis hálózatban 

Biztonsági fenyegetések azonosítása 

Támadás típusok felismerése 

Biztonsági mentések készítése, visszaállítása, frissítés és hibajavítás 

Naplózás 

Eszközök konfigurálása, biztonsági beállítások 

SSH engedélyezése és konfigurálása 

Telnet és SSH kapcsolat vizsgálata adatforgalom elfogására alkalmas szoftverrel 

A hálózat alapállapotának, viszonyítási állapotának meghatározása 

Kapcsolatok és konfigurációk ellenőrzése 

 

4.1.6. Kapcsolás folyamata és a VLAN-ok használata 27 óra/27 óra 

Kapcsoló MAC-címtáblájának felépítési folyamata, elemzése 

Ütközési és szórási tartományok felosztása hálózati eszközök segítségével 

Kapcsoló rendszerindítási folyamatának megtekintése 

Kapcsolók LED jelzőfényeinek értelmezése 

Kapcsolók védelme, portjainak beállítása, portbiztonság konfigurálása 

Kapcsolási problémák felismerése és hibaelhárítás 

Kapcsolók felügyeletének megvalósítása 

SSH kapcsolat beállítása és ellenőrzése 

Biztonsági támadások elleni védelem lehetőségei 

Portbiztonság beállítása, ellenőrzése és hibaelhárítás 

VLAN ID, Ethernet keret elemzése adatforgalom elfogására alkalmas szoftverrel 

VLAN-ok létrehozása, törlése és ellenőrzése egy kapcsolón 

Kapcsoló portok VLAN-okhoz rendelése és ellenőrzése 

Trönk kapcsolatok konfigurálása 

Trönk beállítások ellenőrzése 

VLAN Trunking Protokoll (VTP) használata és konfigurálása 

VLAN-ok és trönk kapcsolatok hibaelhárítása 

VLAN biztonság megvalósítása 

 

4.1.7. Statikus és dinamikus forgalomirányítás  51 óra/51 óra 

Hálózati címzés dokumentálása, topológia diagram készítése 

Loopback interfész használata teszteléshez és menedzseléshez 

Forgalomirányító interfészek IPv6 IP-címmel konfigurálása és ellenőrzése 
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IPv4 és IPv6 forgalomirányító tábla elemzése  

VLAN-ok közötti hagyományos forgalomirányítás megvalósítása  

VLAN-ok közötti forgalomirányítás megvalósítása „router-on-a-stick” 

forgalomirányítóval, alinterfészek konfigurálása és ellenőrzése 

VLAN-ok közötti forgalomirányítás megvalósítása többrétegű kapcsolóval és 

hibaelhárítás 

VLAN hibakeresés és hibajavítás 

IPv4 hagyományos, alapértelmezett, összevont és lebegő statikus útvonalak 

konfigurálása  

Következő ugrás címével és kimenő interfésszel megadott statikus útvonalak 

konfigurálása 

IPv6 statikus útvonal létrehozása és ellenőrzése 

IPv4 alapértelmezett útvonalak létrehozása és ellenőrzése 

VLSM címzési terv készítése 

IPv4 és IPv6 hálózati címek meghatározása, konfigurálása, ellenőrzése 

Statikus útvonalak hibaelhárítás 

RIP, RIPv2 és RIPng konfigurációja és beállításainak vizsgálata 

Passzív interfészek konfigurálása 

Hálózati konvergencia vizsgálata 

OSPF csomagtípusok azonosítása, helló csomagok  

OSPFv2 és OSPFv3 konfigurálása és ellenőrzése 

Passzív interfészek szerepe és konfigurálása 

Dinamikus forgalomirányítás hibaelhárítás 

 

4.1.8. A biztonságos hálózat kialakítása, forgalomszűrés 16 óra/16 óra 

Helyettesítő maszkok és kulcsszavak használata 

ACL-ek elhelyezésének tervezése 

Normál IPv4 hozzáférési lista (ACL) konfigurálása és ellenőrzése 

Kiterjesztett IPv4 ACL-ek konfigurálása és ellenőrzése  

IPv4 ACL-ek alkalmazása interfészen 

ACL-ek módosítása 

ACL statisztikák elemzése és jelentősége 

A VTY vonalak védelmének konfigurálása és ellenőrzése 

IPv4 ACL-ek hibaelhárítása 

IPv6 ACL-ek konfigurálása és ellenőrzése 

IPv6 ACL-ek alkalmazása interfészen 

IPv6 ACL-ek hibaelhárítás 

 

4.1.9. IP szolgáltatások a gyakorlatban 16 óra/16 óra 

DHCP v4 szerver alapbeállításainak megadása 

DHCPv4 kliens (végberendezés és forgalomirányító) konfigurálása 

DHCPv4 konfigurálása több LAN számára 

DHCPv4 beállításainak ellenőrzése, hibaelhárítás 

DHCPv6 SLAAC, állapotmentes és állapottartó DHCPv6 szerver konfigurálása 

DHCPv6 kliens (végberendezés és forgalomirányító) konfigurálása 

DHCPv6 hibaelhárítás 

IPv4 hálózati címfordítás (NAT) jellemzői, típusai, előnyei 

Statikus és dinamikus NAT, valamint PAT konfigurálása és ellenőrzése 

NAT hibaelhárítás 
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5. Programozás tantárgy 139 óra/144 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

5.1. Témakörök 

5.1.1. Bevezetés a programozásba 18 óra/23 óra 

A bevezetés a programozásba és a vele párhuzamosan futó azonos nevű gyakorlati 

témakör elsődleges célja a tanulói érdeklődés felkeltése, a motiváció erősítése a 

programozás tantárgy tanulására.  

A további témakörök nem építenek direkt módon az itt megszerzett ismeretekre, így 

nincs olyan specifikus elvárás, amit feltétlenül tudniuk kell a tanulóknak ennek a 

résznek a végén. Ugyanakkor nem haszontalan időtöltésről van szó, hanem egy olyan 

közös játékos tevékenységről, melynek során a tanulók észrevétlenül szereznek meg 

olyan készségeket (algoritmizálás és programozás szemlélete, vezérlési szerkezetek, 

változók ismerete stb.), melyek a későbbi tanulmányaikat megkönnyítik. 

A témakör első felében a kódolás játékos elsajátítását célzó eszközökkel és oktatási 

portálokkal történő ismerkedésre kerül sor. Ennek keretében az alábbi 

tevékenységeket kell elvégezni: 

- legalább három eszköz bemutatása, a kiválasztott eszközökkel egyszerűbb 

feladatok, problémák megoldásának szemléltetése 

- legalább három kódolás oktatását célzó portál áttekintése, egy-két rövidebb kurzus 

közös elvégzése valamelyik kiválasztott portálon. 

Javasolt eszközök (a kör tetszőlegesen bővíthető hasonló célú eszközökkel): 

- Scratch 

- Kodu 

- Minecraft 

- Lego vagy más hasonló oktatórobot 

- Arduino 

Javasolt oktatási portálok (a kör tetszőlegesen bővíthető hasonló célú portálokkal): 

- Code.org 

- freeCodeCamp 

- Codacademy 

- Khan Academy 

- Udacity 

A témakör második részében valamelyik kiválasztott eszközzel néhány egyszerűbb 

probléma, feladat közös, játékos formában történő megoldására kerül sor. 

 

5.1.2. Weboldalak kódolása 18 óra/18 óra 

A témakör célja, hogy a tanulók megismerkedjenek a weboldalak felépítésével, a 

HTML5 és a CSS3 alapjaival, a JavaScript szerepével, megértsék a stíluslapokat és 

JavaScriptet használó HTML oldalak működése mögötti logikát. (A JavaScripttel 

történő magasabb szintű ismeretek megszerzése későbbi témakör feladata.) 

A weboldalak kódolása elméleti órák keretében a tanulók megszerzik azokat az 

elméleti ismereteket, melyek segítségével a kapcsolódó gyakorlati órákon képesek 

lesznek  

- meglévő weboldalak szerkezetében, tartalmában és formázásában célszerű 

módosításokat elvégezni; 

- önállóan létre tudnak hozni egyszerűbb weboldalakat, stílusok és stíluslapok 

segítségével el tudják végezni a formázásukat, valamint be tudnak illeszteni és fel 

tudnak használni kész JavaScript kódot.  

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va



 

927 
 

A tanulók megismerkednek továbbá a magas szintű felhasználói élményt nyújtó 

weboldalak kialakításának alapelveivel, a készítéshez használható népszerű 

keretrendszerekkel. 

A témakörön belül az alábbi ismeretek kerülnek tárgyalásra: 

- a HTML szabványok rövid ismertetése,  

- a HTML5 oldalakat leíró nyelv fontosabb strukturális és formai elemei (tagek), 

valamint az elemekhez tartozó fontosabb attribútumok: megjegyzés, !DOCTYPE, 

html, head, meta, link, title, script, body, p, h1-h6, b, i, u, strong, sub, sup, style, 

br, hr, iframe, table, tr, th, td, dl, dt, dd, ol, ul, li, span, div, fieldset, header, footer, 

section, nav, a, img  

- Stílusok és stíluslapok (CSS) szerepe, a CSS3 leírók szintaxisa. 

- CSS3 szelektorok: elem, id, class és csoport. 

- CSS3 jellemzők: color, opacity, background-color, background-image, 

background-repeat, background-position, background-attachment, border*, 

margin*, padding*, overflow, display, float, clear, visibility, z-index, rel, data*, 

*width, *height, top, bottom, left, right, position, letter-spacing, line-height, text-

align, vertical-align, text-justify, text-transform, font, font-family, font-size, font-

stretch, font-style, text-decoration, list-style*, cursor. (a *-gal jelölt eleme több 

jellemzőt jeleznek, pl. margin-left, margin-right stb.) 

- Böngészőprogramok beépített fejlesztő eszközeinek vagy más hasonló célú 

beépülő eszköznek (pl. Chrome DevTools, Firebug) a bemutatása 

- A keretrendszerek és a felhasználásukkal járó előnyök bemutatása. A Bootstrap 

vagy más hasonló keretrendszer elemeinek és lehetőségeinek bemutatása. 

- A reszponzív weboldal kialakítás jelentősége és alapelvei. A Bootstrap vagy más 

hasonló keretrendszer segítségével kialakított reszponzív weboldalszerkesztés 

bemutatása. 

- JavaScript kód beágyazása weboldalba, „Hello World” alkalmazás készítése alert 

függvény segítségével 

- külön fájlban elhelyezett JavaScript kód csatolása a weboldalhoz 

mások által elkészített JavaScript kód és stíluslapok felhasználása módja (például 

animált megjelenítések megvalósítására). 

 

5.1.3. A Java vagy C# nyelv alapjai 18 óra/18 óra 

A témakör célja egy objektumorientált programozási nyelv alapjainak letétele, a 

kiválasztott fejlesztési környezet megismerése.  

A Java vagy C# nyelv alapjai elméleti órák keretében a tanulók megszerzik azokat az 

elméleti ismereteket, melyek segítségével a kapcsolódó gyakorlati órákon képesek 

lesznek: 

- az integrált fejlesztői környezet használatára 

- konzolos vagy grafikus környezetben futó egyszerűbb alkalmazások létrehozására 

egyszerű adattípusok, változók, kifejezések és vezérlési szerkezetek 

alkalmazásával 

- szöveges fájlban található adatok beolvasására és feldolgozására 

A témakörön belül az alábbi ismeretek kerülnek tárgyalásra: 

- a Java vagy C# fejlesztési környezet (IDE) bemutatása 

- a programkészítés lépéseinek áttekintése: feladat kitűzése, specifikáció, 

algoritmuskészítés, kódolás, tesztelés, dokumentálás.  

- a számítógépes program fogalma, elemei, a programozás szintjei.  

- változók, kifejezések fogalma, jellemzői, változók deklarálása és definiálása, az 

azonosító megválasztásának javasolt gyakorlata a tiszta kód alapelvei szerint 
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- elemi adattípusok: egész, valós, logikai, karakter, felsorolt adattípusok jellemzői, 

típuskonverzió. 

- összetett adattípusok: karakterláncok, tömbök (vektorok és mátrixok), struktúrák 

(rekordok), lista (szótár), halmaz 

- értékadás, aritmetikai és logikai műveletek, kifejezések kiértékelésének szabályai. 

- vezérlési szerkezetek (szekvencia, szelekció, iteráció) 

- a hibakeresés és tesztelés alapjai. 

Az ismeretek elsajátítását egyszerűbb alkalmazások létrehozásával valósítják meg. Az 

alább felsorolt ismeretelemek mindegyike egy megoldandó probléma eszközeként 

kerül elő, nem a leírásnak megfelelő lineáris sorban haladva. Az algoritmus leírásnál 

nem szükséges ragaszkodni a klasszikus és formális leíró eszközökhöz (folyamatábra, 

pszeudokód stb.), helyette hétköznapi nyelven megfogalmazva, alapvető fogalmakkal 

operálva (pl. ismételd minden elemre:...) a tanulók számára is jobban érthető formát 

kapunk. A témakör végén egy rövid összefoglalásban a programok készítésében 

előkerült, felhasznált fogalmak rendszerezése történhet. Nem probléma, ha a 

felsoroltak közül nem minden fogalom kerül elő, mivel a következő témakörök 

lehetőséget adnak azok bevezetésére, felhasználására. 

Választható programozási nyelvek: Java vagy C# 

 

5.1.4. JavaScript 18 óra/18 óra 

A témakör legfontosabb feladata, hogy a tanulók megismerkedjenek a JavaScript 

nyelv szintaktikai elemeivel, az esemény vezérelt webprogramozás alapjaival és a 

fejlesztés megkönnyítő és felgyorsító keretrendszerekkel.  

A tanulók JavaScript témakör során megszerzik azokat az elméleti ismereteket, 

melyek segítségével képesek lesznek a kapcsolódó gyakorlati témakör során interaktív 

weboldalak és egyszerűbb webes alkalmazások létrehozására JavaScript segítségével. 

A témakörön belül az alábbi ismeretek kerülnek tárgyalásra: 

- JavaScript kód futtatása konzolon 

- elemi és összetett adattípusok a JavaScriptben, értékadás, aritmetikai és logikai 

műveletek, kifejezések kiértékelése 

- függvények 

- objektumok webes környezetben, tulajdonságok és metódusok, DOM (Document 

Object  Model), node-ok (csomópontok), element (elem), attribute (tulajdonság) 

és text (szöveg) node-ok 

- elemek elérése, módosítása és létrehozása 

- események és eseményfigyelő eljárások (onClick, onLoad, onBlur, onFocus 

események) 

- űrlapelemek (form, input, select, option, textarea, label) elhelyezése 

weboldalakon, és azok interaktív kezelése 

- hibakeresés a JavaScript kódban, a kód tesztelése. 

- a jQuery JavaScript könyvtár rövid bemutatása 

A fejlesztés hatékonyságát növelő JavaScript keretrendszerek rövid bemutatása 

(Angular.js, React.js, Backbone.js stb.) 

5.1.5. Programozási típusfeladatok 11 óra/11 óra 

A témakör feladata, hogy egy-egy probléma megoldása közben felmerülő 

programozási típusfeladatokat bemutassa. A feladatmegoldás közben a korábban 

tárgyalt adattípusok és vezérlési szerkezetek használata mellett sor kerül a függvények 

bevezetésére, azok célszerű használatának bemutatására. 

A tanulók a programozási típusfeladatok témakör során megszerzik azokat az elméleti 

ismereteket, melyek segítségével képesek lesznek a kapcsolódó gyakorlati témakör 
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során elkészíteni a típusfeladatok megoldására szolgáló strukturált, függvényeket is 

tartalmazó programokat. 

A témakörön belül az alábbi ismeretek kerülnek tárgyalásra: 

- függvény fogalma, hívása  

- paraméterek fajtái, paraméterátadás módszerei, paraméterátadás folyamata 

- visszatérési érték meghatározása 

- függvény definiálása a tiszta kód alapvető szabályainak betartásával 

- program fejlesztése iteratív módszerrel 

- programozási típusfeladatok tárgyalása: összegzés, megszámlálás, eldöntés, 

szélsőérték keresés, kiválasztás, kiválogatás; lineáris keresés 

Választható programozási nyelvek: Java vagy C# 

 

5.1.6. Haladó szintű programozás Java vagy C# nyelven 25 óra/25 óra 

A témakör feladata, hogy a tanulók megismerkedjenek a szoftverfejlesztés korszerű 

technikáival, ezen belül is elsősorban az objektum orientált programozás (OOP) 

alapelveivel. Nem cél, hogy a tanulók emelt szintű elméleti megalapozást kapjanak, 

viszont lényeges, hogy megértsék az objektum orientált programozás szemléletét és 

logikáját, valamint maguk is lássák az OOP technika előnyeit. A témakör másik célja, 

hogy megalapozza az eseményvezérelt grafikus alkalmazások készítését. 

A tanulók a haladó szintű programozás Java vagy C# nyelven témakör során 

megszerzik azokat az elméleti ismereteket, melyek segítségével képesek lesznek a 

kapcsolódó gyakorlati témakör során OOP elveket követő és eseményvezérelt grafikus 

programok létrehozására. 

A témakörön belül az alábbi ismeretek kerülnek tárgyalásra: 

- a programozási módszerek áttekintése 

- az objektum fogalma a hétköznapi életben és az OOP környezetben, a két „világ” 

kapcsolata 

- az osztályok fogalma és szerepe 

- meglévő osztályok használata 

- tagtípusok: mezők, konstansok, jellemzők, metódusok, események, konstruktor, 

destruktor 

- objektum létrehozása osztályok példányosításával 

- az OOP fontosabb jellemzőinek és fogalmainak rövid áttekintése (egységbezárás, 

öröklés, polimorfizmus, interface) 

- az objektum orientált tervezés (OOD) alapjai 

- kivételkezelés 

- hibakeresés és naplózás 

- tesztelés (ismételhetőség, izoláció, automatizálhatóság) 

- a grafikus felhasználói felület tervezésének alapvető szempontjai; grafikus 

felületet megvalósító technológiák; statikus és reszponzív felület készítését 

támogató osztályok, gyűjtemények 

- vezérlők csoportosítása, ablakok, dialógusablakok 

- vezérlők: címke, beviteli mező, lista, legördülő lista, parancsgomb, opciógomb, 

kapcsolókeret 

- vezérlők jellemzői, metódusai és eseményei, vezérlők létrehozása tervezési is 

futási időben 

- felhasználói felület kezelése billentyűzettel, mutató eszközzel és 

érintőképernyővel 

- esemény, eseménykezelő, delegált fogalma, kapcsolatuk 

- ábrák (rajzok) megjelenítését támogató osztályok, gyűjtemények 
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Választható programozási nyelvek: C#, Java 

5.1.7. Adatbázis-kezelő alkalmazások készítése 16 óra/16 óra 

A témakör feladata, hogy elméleti alapozást nyújtson az adatbázis-kezelő 

alkalmazások készítéséhez. Ennek keretében elsősorban az adatbázisok alkalmazásból 

történő elérésének, lekérdezésének és manipulálásának technikájára koncentrál. 

Kiemelt jelentőségű az SQL lekérdező nyelv hatékony használatának bemutatása. A 

saját adatbázisok létrehozásának kapcsán a témakör áttekinti a legfontosabb tervezési 

alapelveket, de azt csak a praktikum szintjén, a gyakorlatban közvetlenül nem 

alkalmazható ismeretek mellőzésével. 

A tanulók az adatbázis-kezelő alkalmazások készítése témakör során megszerzik 

azokat az elméleti ismereteket, melyek segítségével képesek lesznek a kapcsolódó 

gyakorlati témakör során egyszerű grafikus felületű asztali, illetve webes felületű 

adatbázis-kezelő alkalmazást készíteni. 

A témakörön belül az alábbi ismeretek kerülnek tárgyalásra: 

- relációs adatbázisokkal kapcsolatos fogalmak (elsődleges kulcsok, idegenkulcsok, 

indexek, mezők, rekordok, adatintegritás, adatbázis séma) 

- fontosabb mezőtípusok és tulajdonságaik 

- adatmanipulációs (DML) SQL utasítások (SELECT, INSERT, UPDATE, 

DELETE) 

- adatdefiníciós (DDL) SQL utasítások (CREATE, ALTER, DROP) 

- SQL utasítások elemei: záradékok, módosítók, függvények 

- kifejezések, számított mezők SQL utasításokban 

- adatbázis elérése, adatbázis-kezelésre szolgáló osztályok Java vagy C# nyelven 

- szerver oldali script nyelvek rövid bemutatása 

- egyszerű adatbázis-kezelési feladat megvalósítása példaként a kiválasztott szerver 

oldali script nyelven 

- Ajax alapok: egyszerű webes adatbázis-kezelési feladat megvalósításának 

bemutatása Ajax segítségével 

Választható SQL kiszolgálók: MySQL, MS SQL server, SQLLite 

Javasolt szerver oldali script nyelvek: Node.js, PHP 

 

5.1.8. Összefoglaló projektfeladat 15 óra/15 óra 

A témakör feladata, hogy ismétlő összefoglalást adjon az összes elméleti témakör 

anyagából, és megalapozza egy nagyobb projekt kidolgozását. 

A tanulók az összefoglaló projektfeladat témakör során átismétlik a korábbi 

legfontosabb ismereteket, és összerendezik azokat a tudnivalókat, melyek segítségével 

képesek lesznek a kapcsolódó gyakorlati témakör során egy összetett alkalmazás 

elkészítésére. 

A témakörön belül az alábbi ismeretek kerülnek felfrissítésre: 

- HTML5 és CSS3 alapú weboldalak készítése 

- JavaScript ismeretek 

- egyszerű és összetett adatszerkezetek, vezérlési szerkezetek, függvények Java 

vagy C# környezetben 

- programozási típusfeladatok 

- az objektum orientált programozás (OOP) alapjai 

- a tiszta kód készítésének alapelvei 

- tesztelés és hibakeresés 

- grafikus alkalmazások felhasználói interfészének kialakítása, eseménykezelés 

- adatbázisok tervezése, az SQL nyelv használata 

- adatbázis-kezelő alkalmazások készítése 
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6. Programozás gyakorlat tantárgy 278 óra/288 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

6.1. Témakörök 

6.1.1. Bevezetés a programozásba 36 óra/46 óra 

A Bevezetés a programozásba gyakorlat és a vele párhuzamosan futó azonos nevű 

elméleti témakör elsődleges célja a tanulói érdeklődés felkeltése, a motiváció erősítése 

a programozás tantárgy tanulására.  

A további témakörök nem építenek direkt módon az itt megszerzett ismeretekre, így 

nincs olyan specifikus elvárás, amit feltétlenül tudniuk kell a tanulóknak ennek a 

résznek a végén. Ugyanakkor nem haszontalan időtöltésről van szó, hanem egy olyan 

közös játékos tevékenységről, melynek során a tanulók észrevétlenül szereznek meg 

olyan készségeket (algoritmizálás és programozás szemlélete, vezérlési szerkezetek, 

változók ismerete stb.), melyek a későbbi tanulmányaikat megkönnyítik. 

A témakör első felében a kódolás játékos elsajátítását célzó eszközökkel és oktatási 

portálokkal történő ismerkedésre kerül sor. Ennek keretében az alábbi 

tevékenységeket kell elvégezni: 

- az elméleti órán bemutatott eszközökkel egyszerűbb feladatok, problémák 

megoldása a tanulók által önállóan, illetve tanári segítséggel 

- egy-két rövidebb kurzus közös elvégzése a tanuló által önállóan, illetve tanári 

segítséggel az elméleti órán bemutatott valamelyik portálon. 

A javasolt eszközök és portálok megegyeznek az elméleti témakörnél ismertetekkel. 

A témakör második részében valamelyik kiválasztott eszközzel egy nagyobb projektet 

készítenek el a diákok. A tanulók dolgozhatnak egyedül is, de javasolt 2-4 fős 

csoportokat szervezni egy-egy projekthez. A projekt céljának kiválasztását is rá lehet 

bízni a diákokra, de ügyelni kell rá, hogy a rendelkezésre álló időben elvégezhető 

legyen, és a kódolással ne kerüljön háttérbe az egyéb tevékenységekhez képest. A 

projekt megvalósítása során kívánatos, hogy ne csak a témakör során megszerzett 

ismereteket használják fel, hanem a tovább lépéshez szükséges további tudást és 

készséget is megszerezzék önállóan vagy tanári segítséggel. 

Néhány javasolt projekt típus (a felsorolás tetszőlegesen bővíthető hasonló szemléletű 

projekttípusokkal): 

- Összetettebb kóddal megoldott feladat Scratchben 

- Játék készítése Koduval 

- Minecraft projekt 

- Lego robot építés és programozása egy speciális feladat végrehajtására 

 

6.1.2. Weboldalak kódolása 36 óra/36 óra 

A témakör célja, hogy a kapcsolódó elméleti témakör során megismert HTML5 és a 

CSS3 alapok segítségével képessé váljanak a tanulók az alábbi feladatok elvégezésére: 

- meglévő weboldalak vizsgálata a böngészőprogram beépített vizsgálati eszközével 

vagy más hasonló célú beépülő eszközzel (pl Firebug), tesztcélú módosítások 

elvégzése a html kódban és a stílusokban. 

- meglévő weboldalak szerkezetében, tartalmában és formázásában célszerű 

módosítások végrehajtása; 

- egyszerűbb weboldalak létrehozása, és stílusok, stíluslapok segítségével a 

formázásuk elvégzése (fontosabb tagek és a hozzájuk tartozó jellemzők 

alkalmazása feladatok megoldásakor; hivatkozások és képek beillesztése, 

táblázatok készítése, stílusok és stíluslapok alkalmazása, fontosabb CSS 
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szelektorok és attribútumok alkalmazása, kész JavaSrcipt kód beillesztése és 

felhasználása, JavaScript kódot tartalmazó fájl csatolása stb.) 

- a Bootstrap vagy más hasonló keretrendszer segítségével egyszerű, de igényes, 

reszponzív weboldal elkészítése. 

A témakör eléjén javasolt, hogy a tanulók valamilyen egyszerűen használható 

WYSYWIG webszerkesztő programmal önállóan hozzanak létre egyszerű weboldalt, 

majd ennek vizsgálják meg a forráskódját, html elemeit és felhasznált stílusokat. A 

tanulók a WYSYWIG eszköz helyett valamilyen CMS rendszert (WordPress, Joomla, 

Drupal stb.) is használhatnak a webhely/weblap létrehozására. 

A weboldal önálló elkészítésének gyakorlatát célszerű egy 12-16 órában elkészíthető 

komolyabb weblap projektbe ágyazni, melynek témáját a tanulók is kiválaszthatják. 

Fontos azonban odafigyelni, hogy a készítés során a megtanult html elemek és CSS 

jellemzők többségét alkalmazzák. A projekt utolsó szakaszában kerüljön sor a 

kiválasztott keretrendszer integrálására, és egyszerű reszponzív dizájn kialakítására is. 

 

6.1.3. A Java vagy C# nyelv alapjai 36 óra/36 óra 

A témakör célja, hogy a kapcsolódó elméleti témakör során megismert programozási 

nyelv alapok segítségével képessé váljanak a tanulók az alábbi feladatok elvégezésére: 

- integrált fejlesztői környezet (IDE) használata 

- egyszerűbb feladatok algoritmozálása 

- egyszerű és összetett adattípusok használatával változók és konstansok deklarása 

és alkalmazása (értékadás, aritmetikai és logikai műveletek elvégzése, 

karakterláncok és tömbök kezelése, kifejezések kiértékelése) 

- vezérlési szerkezetek alkalmazására egy feladat vagy részfeladat megoldására 

- Szöveges fájlokban tárolt adatok beolvasása, feldolgozása. 

A tanulók a fenti gyakorlati készségek elsajátítását érdekesebb problémák vagy 

feladatok megoldására szolgáló egyszerűbb alkalmazások létrehozásával valósítják 

meg. Nem szükséges feltétlenül konzolos alkalmazásokkal kezdeni, a grafikus 

környezet a tanulókat valószínűleg jobban motiválja. Az elméleti órákon felsorolt 

ismeretelemeknek egy megoldandó probléma eszközeként kell előkerülniük, a 

feladatokat nem a fenti leírásnak megfelelő lineáris sorban haladva kell elvégezni. 

Nem feltétlenül szükséges az összes elméleti témakörben tárgyalt ismeretet ebben a 

részben a gyakorlatban is alkalmazni, a következő témakörök lehetőséget adnak a 

kimaradó készségek elsajátítására. 

Választható programozási nyelvek: Java vagy C# 

6.1.4. JavaScript 36 óra/36 óra 

A témakör legfontosabb feladata, hogy a kapcsolódó elméleti témakörben megtanult 

JavaScript ismeretek felhasználásával képessé váljanak a tanulók az alábbi feladatok 

elvégezésére: 

- egyszerűbb problémák megoldására szolgáló interaktív, esemény vezérelt 

weboldal készítése JavaScript kód segítségével 

- stíluslapok és JavaScript kód felhasználásával dinamikus megjelenésű weblap 

létrehozása 

A tanulók a fenti gyakorlati készségek elsajátítását érdekesebb problémák vagy 

feladatok megoldására szolgáló egyszerűbb alkalmazások létrehozásával valósítják 

meg. Az elméleti órákon felsorolt ismeretelemeknek egy adott célú weblap, vagy egy 

megoldandó probléma eszközeként kell előkerülniük. Ügyelni kell rá, hogy a feladatok 

gyakorlati megvalósításként lefedjék az elméleti témakörben ismertetett valamennyi 

fontos ismeretet. A jQuery bevezetése a gyakorlatban nem kötelező, de erősen ajánlott. 

 

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va



 

933 
 

6.1.5. Programozási típusfeladatok 22 óra/22 óra 

A témakör legfontosabb feladata, hogy a kapcsolódó elméleti témakörben megtanult 

ismeretek felhasználásával képessé váljanak a tanulók az alábbi feladatok 

elvégezésére: 

- egy-egy probléma megoldása közben felmerülő programozási típusfeladatok 

felismerésére és a megoldás rutinszerű megvalósítására 

- függvényekkel megvalósított strukturált kód készítésére. 

Javasolt, hogy a tanulók valamilyen valós probléma megoldásának részeként oldják 

meg a típusfeladatokat.  

Választható programozási nyelvek: C#, Java 

 

6.1.6. Haladó szintű programozás Java vagy C# nyelven 50 óra/50 óra 

A témakör legfontosabb feladata, hogy a kapcsolódó elméleti témakörben megtanult 

ismeretek felhasználásával képessé váljanak a tanulók az alábbi feladatok 

elvégezésére: 

- beépített osztályok használata feladatmegoldások során  

- saját osztály definiálása és alkalmazása feladatok megoldásához (konstruktorok, 

mezők, jellemzők, metódusok, események készítése, alkalmazása) 

- egyszerű grafikus felhasználói felület tervezése 

- fontosabb vezérlők (címke, beviteli mező, lista, legördülő lista, parancsgomb, 

opciógomb, kapcsolókeret) alkalmazása feladatok megoldására 

- vezérlők létrehozása tervezési is futási időben 

- felhasználói felület kezelése billentyűzettel, mutató eszközzel és 

érintőképernyővel 

- eseményekhez eseménykezelő metódusok készítése 

- API dokumentáció használata 

- naplózás a nyelv beépített eszközével 

Javasolt, hogy a tanulók valós problémák megoldásának részeként tervezzék meg és 

készítsék el az osztályokat. Nem cél az öröklés és a polimorfizmus gyakorlati 

alkalmazása. A témakör második részében egy nagyobb objektum orientált 

programozási feladatként (projektként) készítsenek el a tanulók egy eseményvezérelt 

grafikus alkalmazást. 

Választható programozási nyelvek: C#, Java 

 

6.1.7. Adatbázis-kezelő alkalmazások készítése 32 óra/32 óra 

A témakör legfontosabb feladata, hogy a kapcsolódó elméleti témakörben megtanult 

ismeretek felhasználásával képessé váljanak a tanulók az alábbi feladatok 

elvégezésére:  

- adatmanipulációs és adatdefiníciós SQL utasítások készítése és futtatása SQL 

szerveren (SELECT, CREATE, ALTER, DROP,  INSERT, UPDATE, DELETE) 

- Néhány táblás, redundanciamentes relációs adatbázis tervezése és létrehozása SQL 

szerveren 

- adatbázisok asztali alkalmazásból történő elérése, lekérdezése és manipulálása, 

adatbázis-kezelő alkalmazások készítése (Java vagy C# nyelven) 

- adatbázisok webes környezetben történő elérése, lekérdezése és manipulálása, 

egyszerű webes adatbázis-kezelő alkalmazások készítése szerver oldali script 

nyelv és Ajax segítségével  

A témakör első részének célja, hogy megfelelő jártasságot és gyakorlatot szerezzenek 

a tanulók az SQL nyelv használatában. Ennek érdekében meglévő többtáblás 
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adatbázisban egyszerűbb, majd összetettebb lekérdezési, adatmanipulációs, illetve 

adatdefiníciós feladatokat oldalnak meg a tanulók SQL szerver környezetben. 

A témakör második részében egyszerű asztali-, illetve webes adatbázis-kezelő 

alkalmazást készítenek, amelyhez az adatbázist is maguk tervezik meg. A webes 

alkalmazás során nem cél, hogy a szerver oldali script nyelv használatában mélyebb 

ismereteket szerezzenek a tanulók. Célszerű a tanulók számára előkészített szerver 

oldali környezetet és példaként egy adatbázis lekérdezést megvalósító oldalt 

biztosítani. A tanulók ez utóbbi módosításával tudják majd az adatbázis-elérés szerver 

oldali részét megvalósítani. 

 

6.1.8. Összefoglaló projektfeladat  30 óra/30 óra 

A témakör feladata, hogy az eddig megszerzett gyakorlati készségek ismétlő 

összefoglalásaként a tanulók egy nagyobb projekt kidolgozását végezzék el. 

Az alkalmazás témáját a tanulók önállóan is kiválaszthatják, de az elkészült projektnek 

meg kell felelnie az alábbi elvárásoknak: 

- a témakörben rendelkezésre álló idővel arányos léptékűnek kell lennie 

- minél több korábban megszerzett gyakorlati készséget felhasználjon 

- készüljön hozzá dokumentáció, mely tartalmazza a tervezés legfontosabb lépéseit, 

valamint az alkalmazás céljának és használati módjának rövid leírását 

- a forráskód feleljen meg a tiszta kód alapelveinek. 

A tanár döntése lehet, hogy a diákok egyénileg, vagy kisebb csoportokban 

dolgozzanak a projekten. 

 

7. IT szakmai angol nyelv tantárgy  144 óra/ 144 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

 

 

7.1. Témakörök 

7.1.1. Hallás utáni szövegértés 24 óra/24 óra 

A témakör elsődleges célja, hogy az angol nyelvű hallás utáni szövegértést fejlessze, 

és felkészítsen a későbbi önálló szóbeli kommunikációra. A diákok számára az 

informatika területe vonzó és könnyen befogadható közeg, az IT nyelve rengeteg 

nemzetközi kifejezést és a diákok által a hétköznapi tevékenységeik során már 

korábban megismert angol nyelvű kifejezést tartalmaz. Ez könnyebbé teszi számukra 

az ilyen típusú hallott szövegek megértését. A témakör során bevezető szintű szakmai 

ismereteket feldolgozó angol nyelvű videót néznek meg szükség szerinti ismétléssel. 

A videó kiválasztásánál ügyelni kell rá, hogy valóban csak nagyon egyszerű, 

alapszintű szakmai ismeretek tartalmazzon, megértése egy laikus számára se okozzon 

nehézséget. Célszerű olyan anyagot használni, ahol mód van feliratozásra is, illetve a 

megértést a videón látható képi megjelenítés (pl. prezentáció, élő bemutató) is segíti. 

A videó kiváltható hasonló szakmai szintet feldolgozó, animációval ellátott és 

narrációval vagy párbeszéddel kísért interaktív elektronikus tananyaggal is. A videók 

többszöri megtekintése közben és után természetesen szükség van azok 

megbeszélésre, a nehezebben érthető kifejezések tisztázására.  

 

7.1.2. Szóbeli kommunikáció 12 óra/12 óra 

A témakör célja, hogy a beszédkészséget fejlessze. Míg az előző témakör során nem 

feltétlenül kellett megszólalniuk a tanulóknak, ebben a részben a legfontosabb feladat, 

hogy önállóan beszéljenek egy témáról angolul, illetve hétköznapi, munkahelyi vagy 
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más informatikához kapcsolódó környezetben zajló szituációban párbeszédet 

folytassanak. 

A tanulók adjanak elő rövidebb bemutatót általuk választott szakmai témában, vagy 

kiválaszthatják valamelyik előző témakörben feldolgozott videót, és annak egy részét 

ismétlik el, adják elő újra. Időt kell adni az önálló gyakorlásra, és csak akkor kérni az 

osztály előtti megszólalást, ha már magabiztosan képes a bemutató pár perces szövegét 

előadni. Legyen lehetőség kiegészítő eszközök, pl. prezentáció használatára is, mert 

ez megkönnyítheti az előadást, és segít legyőzni a kezdeti szorongást. 

A témakör második részében egyszerű szituációkban kell párbeszédet folyatni a 

tanulóknak egymással vagy a tanárral. Olyan témaköröket és szituációs helyzeteket 

érdemes keresni, ami közel áll a diákokhoz. Például megbeszélhetik egymással a 

kedvenc PC-s játékuk új kiadásának újdonságait vagy egyeztethetik, hogy mikor 

fognak aznap este közösen játszani. Fogódzóként érdemes néhány gyakori és jól 

használható fordulatot és kifejezést előre megbeszélni, és kérni a tanulókat ezek 

beépítésére a dialógusokba. 

A témakör során nem az a cél, hogy összetettebb nyelvi szerkezeteket vagy nagyon 

választékos szókincset használjanak, a hangsúly a magabiztos megszólaláson van. 

 

7.1.3. Szóbeli kommunikáció IT környezetben projekt alapon 36 óra/36 óra 

Az első két témakörben a hallott szakmai szöveg megértésére és a szóbeli 

kommunikációra fektettük a hangsúlyt. Ebben a témakörben a két készség elmélyítését 

végezzük egy izgalmas projekt keretében. A tanulóknak három-négy fős csoportban 

egy általuk kiválasztott informatikai termék gyártójának vagy forgalmazójának a 

szerepét kell felvállalniuk. A projekt végeredménye két saját készítésű pár perces 

videó lesz. Az egyiken bemutatják a terméket (mintaként az első témakörben 

megtekintett videók szolgálhatnak). A csoport minden tagjának szerepelnie kell, és 

meg kell szólalnia a videón. Javasolt megoldás, hogy a bemutató 

stúdióbeszélgetésként, párbeszédes formában folyjon (ilyenre is számtalan példát lehet 

találni a videómegosztókon és oktatási portálokon). A másik videón egy 

videókonferencia beszélgetés zajlik. A csapat egyik része a cég eladásért felelős 

részlegét képviseli, míg a többiek vevőként, illetve ügyfélként vesznek részt a 

beszélgetésben. A cél itt is a termék bemutatása, az ár és a terméktámogatás 

részleteinek megbeszélése. 

A kidolgozás során a tanulók minden rendelkezésre álló technikai eszközt 

használhatnak, így például a videót akár a saját mobil telefonjukkal vagy tabletjükkel 

is rögzíthetik. Ügyeljünk ugyanakkor arra, hogy ne a technika játssza a főszerepet. 

Nem szabad hagyni, hogy a rendelkezésre álló idő nagyobb részét a technikai 

kivitelezés töltse ki. 

 

7.1.4. Írásos angol nyelvű szakmai anyagok feldolgozása 24 óra/24 óra 

Ebben a témakörben az írásos angol nyelvi szakmai szöveg megértésére helyezzük a 

hangsúlyt, ami az egyik legfontosabb készség egy informatikus esetében. A 

megszerzett tudás rendkívül gyorsan elavul, csak az képes jó szakemberré válni (és 

megmaradni annak), aki folyamatosan tanul és képzi magát. Bár magyar nyelven is 

szép számmal érhetők el szakmai anyagok, de ezek száma meg sem közelíti az angolul 

elérhető anyagokét. Egy-egy speciális problémára többnyire csak angol nyelvű 

portálokon és fórumokon lehet megtalálni a választ.  

A cél érdekében különböző angol nyelvű szakmai anyagokat fognak a tanulók 

tanulmányozni és értelmezni. Az alábbi területekről javasolt angol nyelvű 

segédanyagokat választani: 
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- IT alapismeretek, programozás vagy weblapkészítés témakörben a szakmai 

tanulmányaikhoz kapcsolódó bevezető jellegű elektronikus tananyag 

- Termékleírás, kézikönyv 

- IT trendekkel, újdonságokkal, hírekkel foglalkozó portál 

Ügyelni kell rá, hogy egyszerű nyelvezetű és akár laikusok által is befogadható 

szakmai mélységű anyagot dolgozzanak fel a diákok. Nem cél, hogy szószerinti, 

írásbeli fordítás készüljön, fontosabb, hogy a szöveg jelentésének megértése. 

Hagyjunk időt a tanulóknak az önálló szövegértelmezésre, engedjük, hogy egy-egy 

szó jelentését önállóan keressék meg egy online szótárban, de semmiképpen ne 

engedjük, hogy online fordítót használjanak. Az olvasott szövegről kérhetünk 

értelmező jellegű, rövidített magyar nyelvű összefoglalót. 

 

7.1.5. Angol nyelvű szövegalkotás – e-mail 12 óra/12 óra 

A legtöbb IT cég nemzetközi környezetben dolgozik, így általánosnak mondható az a 

szituáció, amikor különböző országokban élő, különböző anyanyelvű munkatársaknak 

kell közös projekten dolgozniuk. Ilyen esetben szinte mindig az angol a közvetítő 

nyelv. Leggyakoribb az e-mail kommunikáció, de eléggé elterjedt az azonnali 

üzenetküldő szolgáltatások (chat) használata is. 

A témakör során ezek használatát fogják a tanulók gyakorolni. 

Az e-mail esetében először röviden át kell tekinteni az angol nyelvű e-mail formai 

szabályait (megszólítás, köszönetnyilvánítás, elköszönés) és általános formuláit. 

Érdemes a gyakran előforduló élethelyzetek kezelésére (pl. hogyan kell elnézést kérni 

késedelem miatt) vonatkozó általános formulákat is megismertetni a tanulókkal. Minél 

több ilyen építőkockát ismernek, annál könnyebben és magabiztosabban fogalmazzák 

majd meg a saját leveleiket. Mutassunk be példaként informatikai témájú 

levélváltásokat.  

A témakör során a tanulók több saját e-mail-t írjanak meg. Kezdetben rövid és 

egyszerű e-mailek készüljenek. A témakör végén már várjunk el 10-12 mondatból és 

érdemi információkból álló leveleket. Az e-mailes feladatokat két háromfős 

csoportban végezzék a tanulók, és minden esetben találjanak ki egy életszerű 

szituációt, majd ebben osszák szét a szerepeket. A levélváltásokra másolatban mindig 

tegyék rá a tanárt is, aki így nyomon követheti és tanácsaival segíthet a tevékenységet. 

 

7.1.6. Keresés és ismeretszerzés angol nyelven 12 óra/12 óra 

A célirányos ismeretszerzés és információhoz jutás különösen jellemző a gyakorló 

informatikus szakemberekre. A végtelennek tekinthető internetes tudástár és a 

hatékony keresőeszközök lehetőséget biztosítanak, hogy az összes általánosan 

előforduló problémára és a legtöbb speciális kérdésre is perceken belül megtaláljuk a 

választ. Ezen tevékenységünk hatékonysága nagyban függ attól, hogy mennyire 

célszerűen tudjuk összeállítani az angol nyelvű keresőkérdéseinket, valamint milyen 

gyorsan tudjuk a találati lista értelmezésével kiválasztani a számunkra legrelevánsabb 

elemeket. Előbbihez nem csupán angol nyelvi kompetenciák szükségesek, legalább 

olyan fontos, hogy a kulcsszavakat célirányosan tudja kiválasztani az információt 

kereső személy. 

A témakörnek nem célja, hogy a keresési stratégiákba mélyebb ismereteket nyújtson. 

A mai internetes kereső eszközök már kellő intelligenciával rendelkeznek ahhoz, hogy 

akár szavak felsorolásával, vagy mondat formájában megfogalmazott kérdésekre is jól 

használható találati listával válaszoljanak. A témakör során a válaszok értelmezését 

helyezzük a fókuszba. 
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A tanulók találjanak ki maguknak egy minprojektet egy olyan szakmai területen, ahol 

még nem rendelkeznek számottevő ismeretekkel, majd keressenek minden lépés 

megtételéhez megfelelő internetes forrást vagy leírást. A feladat könnyebb 

megértéséhez egy lehetséges miniprojekt: 

A tanulók egy egyszerű weblapot fognak elkészíteni. Ennek keretében az alábbi 

kérdésekre fognak választ keresni: 

- Mi az a HTML? 

- Hogyan készíthetünk egyszerű weblapot? 

- Hogyan formázzunk félkövér stílussal egy szöveget? 

- Hogyan helyezhetünk el hivatkozást egy weboldalon? 

- Hogyan helyezhetek el egy képet a weboldalon? 

- Hogyan készíthetek főcímet és alcímet? stb. 

Habár nagyon könnyű olyan forrást találni, ahol minden kérdésre egy helyen 

megtalálják a választ, kérjük meg a tanulókat, hogy ezúttal minden lépés megtételéhez 

új forrást használjanak. A tanulók dokumentálják a folyamatot. Fogalmazzák meg 

egyszerű angol mondat formájában, hogy mire keresnek választ, majd tegyék mellé a 

keresőben használt keresőkifejezést, valamint azt, hogy a találati lista hányadik 

elemében találták meg a választ. 

 

7.1.7. Szóbeli kommunikáció IT környezetben projekt alapon 

  24 óra/24 óra 

Az utolsó témakörben ismét egy nagyobb projekten dolgozhatnak a tanulók, amellyel 

az az olvasott szöveg értelmezésének, az önálló szövegalkotásnak, valamint az írásbeli 

kommunikációnak a készségeit mélyítik el izgalmas, játékos formában. A projekt 

célszerűen lehet a harmadik témakörben végzett videós projekt folytatása is, de a 

tanulók választhatnak új projekttémát is maguknak.  

A feladat ezúttal egy termék vagy szolgáltatás bemutatására szolgáló brosúra 

elkészítése. A projektet egy kutatási résszel kezdik a csapatok, ahol igyekeznek 

mindenféle információt begyűjteni a népszerűsítendő termékről. A begyűjtött 

információk rendszerezése után önálló szövegalkotással készítsék el a brosúrát. Hívjuk 

fel a tanulók figyelmét arra, hogy szövegrészletek szó szerinti átvétele a meglévő angol 

nyelvű forrásokból nem megengedett. A projektcsoportok igyekezzenek újszerű 

formában és megközelítésben elkészíteni az ismertetőt. Az elkészült dokumentumot 

angol nyelvű kísérő email csatolmányaként küldjék el a tanáruknak. 

A projekt kidolgozása során minden rendelkezésre álló technikai eszközt 

használhatnak a tanulók, de a korábbi projektfeladathoz hasonlóan ügyelni kell, hogy 

most se a technikai megvalósítással teljen el az idő. 

 

Linux alapok tantárgy 36 óra/- óra* 

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

7.2. Témakörök 

7.2.1. Bevezetés a Linuxba 4 óra/- óra 

A témakör célja a nyílt forráskód fogalmának bevezetése, a Linux bemutatása, 

valamint néhány kapcsolódó alapfogalom áttekintése. Az alábbi felsorolás tartalmazza 

a témakör tanítása során feldolgozandó tartalmakat: 

– Nyílt forráskód fogalma, nyílt forráskódú licencek. 

– Nyílt forráskódú üzleti modell. 

– Linux története. 
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– Linux hardverek sokszínűségének. 

– Kernel fogalma és a verziók számozása. 

– Linux disztribúciók. 

– Grafikus és parancssori felület. 

– Ablakkezelők és komplett grafikus környezetek. 

– Shell fogalma, népszerűbb Linux shell-ek. 

 

7.2.2. Linux parancssor használata 4 óra/- óra 

A témakör célja a Linux parancssori használatának bemutatása, valamint a parancssor 

használatakor rendelkezésre álló súgó lehetőségek ismertetése. Az alábbi felsorolás 

tartalmazza a témakör tanítása során feldolgozandó tartalmakat: 

– GUI és CLI összehasonlítása. 

– Virtuális terminálok és használatuk. 

– Linux utasítások általános szintaxisa. 

– Parancselőzmények használata. 

– Segítség a parancssor használatához (man és info parancsok, --help opció, stb.). 

– Alias nevek. 

– Környezeti változók fogalma, a PATH változó. 

– Helyettesítő karakterek és használatuk. 

 

7.2.3. Fájl- és könyvtárkezelés, tömörítés  4 óra/- óra 

A témakör célja a Linux fájl- és könyvtárkezelésének, valamint a fájlok és mappák 

tömörített archívba való elhelyezésének bemutatása. Az alábbi felsorolás tartalmazza 

a témakör tanítása során feldolgozandó tartalmakat: 

– Linux könyvtárszerkezete. 

– Abszolút és relatív útvonal hivatkozások. 

– Fájl- és könyvtárkezelési utasítások. 

– Szimbolikus és hard linkek. A két link típus összehasonlítása. 

– Fájlrendszerek csatolása. 

– Archiválás és tömörítés. 

 

7.2.4. Bevezetés a héjprogramozásba 8 óra/- óra 

A témakör célja az I/O átirányítás és az utasításláncolás bemutatása, a shell 

programozás alapjainak letétele, a tanulók shell programozásba való bevezetése. Az 

alábbi felsorolás tartalmazza a témakör tanítása során feldolgozandó tartalmakat: 

– STDIN, STDOUT és STDERR. 

– I/O átirányítás. 

– Utasítások láncolása (pipeline). 

– Fájlok keresése, fájltartalom szűrése, rendezése. 

– Shell szkriptek. 

– Szkriptek paraméterezése. 

– Változók, vezérlőszerkezetek használata. 

 

7.2.5. Felhasználói fiókok kezelése 8 óra/- óra 

A témakör célja a tanulók bevezetése a csoportok és felhasználói fiókok kezelésébe. 

Az alábbi felsorolás tartalmazza a témakör tanítása során feldolgozandó tartalmakat: 

– Felhasználói fiókok típusai. 

– Bejelentkezés rendszergazdaként: su és sudo utasítások. 

– Az /etc/passwd és /etc/shadow fájlok. 

– Felhasználói fiók létrehozásának alapbeállításai, az /etc/default/useradd fájl. 
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– Felhasználói jelszó beállítása. 

– Felhasználói csoportok, az /etc/group fájl. 

– Csoportok és felhasználók létrehozása, törlése, módosítása. 

– A UID és GID azonosítók. A getent utasítás. 

– Felhasználó csoporttagságának a meghatározása. 

– Felhasználók csoporthoz rendelése. 

 

7.2.6. Jogosultságok beállítása 8 óra/- óra 

A témakör célja, hogy a tanulók megértsék a Linux fájlok és könyvtárak  

Az alábbi felsorolás tartalmazza a témakör tanítása során feldolgozandó tartalmakat: 

– Fájlok tulajdonosa és csoportja. 

– Fájlok tulajdonosának a megváltoztatása: a chown utasítás. 

– Fájljogosultságok. A SETUID, SETGID és Sticky bitek. 

– Újonnan létrehozott fájlok alapértelmezett fájlmódja. 

– Fájlok és könyvtárak jogosultságainak megváltoztatása: chmod utasítás. 

 

8. Linux alapok gyakorlat tantárgy 72 óra/- óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

8.1. Témakörök 

8.1.1. Linux parancssor használata 6 óra/- óra 

A témakör célja a gyakorlati parancssor használat készségszintű elsajátíttatása. A 

tanulók legyenek képesek Linux parancsokat használni, az egyes utasítások 

szintaktikáját, a paraméterek használatát önállóan kideríteni. Az alábbi felsorolás 

tartalmazza a témakör tanítása során feldolgozandó tartalmakat: 

– Virtuális terminálok használata. 

– Linux parancssor megismerése néhány utasításon keresztül (pl. whoami, 

uname, pwd). 

– Parancselőzmények használata. 

– Környezeti változók, $PATH kiíratása képernyőre. A echo és which utasítások. 

– Helyettesítő karakterek használata. 

– Alias nevek megadása. 

– Manuálok használata. A whatis utasítás. 

– Az info oldalak használata. 

– Utasítások --help opciója. 

– Fájlok keresése, a locate utasítás. 

 

8.1.2. Fájl- és könyvtárkezelés, tömörítés 12 óra/- óra 

A témakör célja, hogy a tanulók legyenek képesek önállóan egyszerű fájl- és 

könyvtárkezelés műveleteket elvégezni, fájlokat és könyvtárakat archiválni és 

tömöríteni. Az alábbi felsorolás tartalmazza a témakör tanítása során feldolgozandó 

tartalmakat: 

– Navigáció a könyvtárszintek között, a cd és pwd parancsok. 

– Könyvtártartalom kilistázása. 

– Fájlok megtekintése, a cat, more és less utasítások használata. 

– Fájlok és könyvtárak másolása, áthelyezése és átnevezése. 

– Fájlok és könyvtárak létrehozása és törlése. 

– Fájlok véletlen felülírásának megakadályozása. 

– Szimbolikus és hard linkek létrehozása. 

– Fájlrendszerek csatolása: a mount utasítás. 
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– Archív és tömörített állományok létrehozása, kicsomagolása: tar, gzip, és 

zip/unzip utasítások használata. 

 

8.1.3. Bevezetés a héjprogramozásba 14 óra/- óra 

A témakör célja a tanulók héjprogramozásba való bevezetése. Nem cél, hogy a tanulók 

képesek legyenek egy összetett szkript megírására, de ismerjék a paraméter átadást, és 

a vezérlőszerkezetek (elágazás, ciklus) használatának módját. A témakör feldolgozása 

során ismerjenek meg legalább egy szkriptek megírására alkalmas parancssori 

szövegszerkesztő programot. Az alábbi felsorolás tartalmazza a témakör tanítása során 

feldolgozandó tartalmakat: 

– I/O átirányítás. 

– Fájlok és fájltartalmak keresése. 

– Utasítások láncolása (pipeline). 

– Szöveges fájlok létrehozása, szerkesztése. 

– Egyszerű shell szkriptek létrehozása, paraméter átadás. 

– Vezérlőszerkezetek használata szkriptekben. 

 

8.1.4. Hálózati beállítások ellenőrzése, konfigurációja 6 óra/- óra 

A témakör célja, hogy a tanulók képesek legyenek a hálózati beállítások ellenőrzésére, 

azok konfigurálására. Az alábbi felsorolás tartalmazza a témakör tanítása során 

feldolgozandó tartalmakat: 

– Hálózati beállítások ellenőrzése, az ifconfig utasítás. 

– Irányítási információk megjelenítése, a route utasítás. 

– Az /etc/hosts fájl vizsgálata. 

– A localhost és egyéb hosztok elérhetőségének vizsgálata ping utasítással.. 

– Névszerver ellenőrzése, az /etc/resolv.conf fájl vizsgálata. 

– A netstat program használata. 

– Hálózati interfész konfigurációja, alapértelmezett átjáró beállítása. 

– Az ssh utasítás. 

 

8.1.5. Csomag- és processzkezelés 8 óra/- óra 

A témakör célja, hogy a tanulók legyenek képesek a használt Linux rendszerben 

csomagokat telepíteni, frissíteni, törölni, valamint a telepített csomagok listáját 

megjeleníteni. Tudják továbbá megnézni a futó processzeket, azok futását szükség 

esetén megszakítani. Az alábbi felsorolás tartalmazza a témakör tanítása során 

feldolgozandó tartalmakat: 

– Csomagkezelés, csomagtípusok. 

– Debian csomagok telepítése, frissítése, törlése és kilistázása. 

– RPM csomagok telepítése, frissítése, törlése és kilistázása. 

– Processz hierarchia, a pstree utasítás. 

– Folyamatok listázása: ps és top utasítások használata. 

– Futó processz megszakítása. 

– Napló fájlok vizsgálata. 

 

8.1.6. Felhasználói fiókok kezelése 12 óra/- óra 

A témakör célja, hogy a tanulók képesek legyenek parancssori eszközökkel 

csoportokat és felhasználókat létrehozni, törölni, módosítani, az egyes felhasználókat 

csoportokhoz hozzárendelni. Az alábbi felsorolás tartalmazza a témakör tanítása során 

feldolgozandó tartalmakat: 

– Bejelentkezés rendszergazdaként: su és sudo utasítások használata. 
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– A who és w utasítások. 

– Csoportok létrehozása, törlése, módosítása: groupadd, groupdel, groupmod 

utasítások. 

– Az /etc/group fájl vizsgálata. 

– Felhasználói fiókok létrehozása, törlése, módosítása: useradd, userdel és 

usermod utasítások. 

– Felhasználói fiókok csoporthoz rendelése. 

 

8.1.7. Jogosultságok beállítása 14 óra/- óra 

A témakör célja, hogy a tanulók legyenek képesek fájloknak és könyvtáraknak a 

tulajdonosának, csoportjának a meghatározására, azok megváltoztatására. Tudják az 

olvasási, írási és végrehajtási jogokat igény szerint beállítani. Az alábbi felsorolás 

tartalmazza a témakör tanítása során feldolgozandó tartalmakat: 

– Fájlok és könyvtárak tulajdonosának és csoportjának meghatározása. 

– Fájlok és könyvtárak tulajdonosának a megváltoztatása: a chown utasítás. 

– Fájl és könyvtárak jogosultságai, azok beállítása: a chmod utasítás. 

 

 

9. Irodai szoftverek tantárgy 31 óra/- óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

9.1. Témakörök 

9.1.1. Haladó szintű szövegszerkesztési ismeretek 13 óra/- óra 

A témakör a szövegszerkesztő program és a szöveges dokumentumok által kínált 

haladó szintű lehetőségek bemutatására szolgál az alábbi felsorolásnak megfelelő 

tartalommal.  

Szövegszerkesztő program kezelőfelülete, fájlformátumok: 

- szöveges dokumentum formátumok;  

Navigációs lehetőségek a szöveges dokumentumon belül: 

- keresési lehetőségek egy dokumentumon belül szöveg vagy formátum 

megadásával; 

- dokumentumok különböző nézetei; 

- hivatkozások, könyvjelzők. 

Dokumentum haladó szintű formázása, kezelése:  

- oldalbeállítások, szakaszok, többhasábos tördelések; 

- karakterekhez és bekezdésekhez kapcsolódó haladó szintű beállítások; 

- sablonok, stílusok, stíluskészletek; 

- többszintű felsorolások speciális beállítási lehetőségei; 

- élőfej, élőláb, vízjel, beépített és egyedi dokumentum-mezők lehetőségei; 

- speciális karakterek, szövegtörési pontok, automatikus javítás; 

- jelszóvédelem lehetőségei, alkalmazási területei. 

Nagyméretű dokumentumok kezelése: 

- fejezetek, szakaszok, címek, alcímek; 

- lábjegyzetek, végjegyzetek, irodalomjegyzék; 

- tartalomjegyzék, ábrajegyzék, képjegyzék, számozások. 

Objektumok a szöveges dokumentumban: 

- képek, ábrák, alakzatok; 

- diagramok, szervezeti diagramok; 

- képletszerkesztő; 

- táblázatok haladó szintű formázása, táblázatokban használható képletek. 
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Makrók: 

- makrórögzítés, billentyűparancs hozzárendelése; 

- makrók, makrókhoz kapcsolódó utasításkód szerkesztése, módosítása; 

- makrókban használható programozási- és adatszerkezetek; 

- makrók biztonságos kezelése, makrók engedélyezése, tiltása. 

 

9.1.2. Haladó szintű táblázatkezelési ismeretek 15 óra/- óra 

A témakör a táblázatkezelő program lehetőségeinek és a táblázatok által kínált haladó 

szintű lehetőségek bemutatására szolgál az alábbi felsorolásnak megfelelő 

tartalommal. 

Táblázatkezelő program kezelőfelülete, fájlformátumok: 

- munkafüzet natív formátumai; 

- importálási lehetőségek más formátumú források felhasználásával;  

Navigációs lehetőségek a táblázaton belül: 

- keresés munkafüzetekben; 

- hivatkozások, könyvjelzők, név mezők. 

Táblázatok haladó szintű formázása, kezelése:  

- oldalbeállítások; 

- sorok, oszlopok beszúrása, törlése, elrejtése, megjelenítése; 

- cellák haladó szintű formázása, cellák egyesítése; 

- feltételes formázások lehetőségei; 

- adatérvényesítési szabályok helye, szerepe, létrehozásának lehetőségei; 

- sablonok, stíluskészletek; 

- egyéni értékformátumok lehetőségei, szabályai; 

- élőfej, élőláb, vízjel; 

- munkafüzet tulajdonságainak használati lehetőségei, egyéni mezők használata; 

- munkalap és munkafüzet jelszavas védelmének lehetőségei, alkalmazási területei. 

Képletek, függvények: 

- hivatkozások (relatív, abszolút, vegyes) célszerű alkalmazása; 

- hivatkozás másik munkalapra, másik munkafüzetre; 

- név mező használata hivatkozásként képletekben; 

- összesítések, részösszegek létrehozási lehetőségei; 

- függvények, egymásba ágyazott függvények kezelése, szabályai. 

Szűrés, rendezés: 

- irányított szűrések készítésének lehetőségi, szabályai; 

- rendezés egy, illetve több oszlop tartalma szerint; 

- duplikátumok eltávolítási lehetőségei. 

Objektumok beillesztése: 

- képek, ábrák, alakzatok; 

Diagramok létrehozása, formázása 

- grafikonok és diagramok; 

- diagramstílusok; 

- diagramok tulajdonságai; 

- sor- és oszlopadatok alkalmazása. 

Makrók használata: 

- makrórögzítés, billentyűparancs hozzárendelése; 

- makrók, makrókhoz kapcsolódó utasításkód szerkesztése, módosítása; 

- makrókban használható programozási- és adatszerkezetek; 

- makrók biztonságos kezelése, makrók engedélyezése, tiltása. 
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9.1.3. Irodai szoftverek integrált használata 3 óra/- óra 

A témakör az irodai szoftverek integrált használati lehetőségeinek bemutatására 

szolgál. Példákat kell adni a szöveges dokumentumba ágyazott, csatolt táblázatok és 

diagramok használatára. Ki kell emelni a csatolás és a beágyazás előnyeit valamint 

hátrányait, hogy a diákok az adott probléma megoldásához legcélszerűbb megoldást 

tudják választani. 

 

 

10. Irodai szoftverek gyakorlat tantárgy 93 óra/- óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

10.1. Témakörök 

10.1.1. Haladó szintű szövegszerkesztési ismeretek 31 óra/- óra 

A témakör a szövegszerkesztő program lehetőségeinek és a szöveges dokumentumok 

által kínált haladó szintű lehetőségek használatára, begyakoroltatására szolgál az 

alábbi felsorolásnak megfelelő tartalommal. 

Szövegszerkesztő program kezelőfelülete, fájlformátumok: 

- szöveges dokumentum létrehozása, natív és PDF formátumok kezelésének 

lehetőségei;  

- a szövegszerkesztő program megjelenésének, a feladathoz igazodó 

eszközkészletek testreszabása.  

Navigációs lehetőségek a szöveges dokumentumon belül: 

- dokumentum egy részletének megkeresése, cserélése a tartalmazott szöveg vagy 

formátumbeállítása segítségével; 

- dokumentum nézetek célszerű használata; 

- hivatkozások, könyvjelzők létrehozása, alkalmazása. 

Dokumentum haladó szintű formázása, kezelése:  

- oldalbeállítások módosítása, szakaszok kezelése, többhasábos tördelések; 

- karakterekhez és bekezdésekhez kapcsolódó haladó szintű beállítások; 

- formátummásolás, sablonok, stíluskészletek használata, azok módosítása; 

- többszintű felsorolások speciális beállítási lehetőségei; 

- stílusok alkalmazása, módosítása, létrehozása; 

- élőfej, élőláb, vízjel, beépített és egyedi dokumentum-mezők alkalmazása; 

- speciális karakterek, szövegtörési pontok beillesztése, automatikus javítás 

alkalmazása, beállításainak módosítása; 

- jelszóvédelem alkalmazása. 

Nagyméretű dokumentumok kezelése: 

- fejezetek, szakaszok, címek, alcímek kezelése; 

- lábjegyzetek, végjegyzetek, irodalomjegyzék;  

- tartalomjegyzék, ábrajegyzék, képjegyzék készítése, számozások kezelése. 

Objektumok beillesztése: 

- képek, ábrák, alakzatok beillesztése, formázása; 

- diagramok, szervezeti diagramok beszúrása, formázása; 

- képletszerkesztő használata; 

- táblázatok beszúrása, haladó szintű formázása, táblázatokban használható képletek 

alkalmazása. 

Nyomtatási lehetőségek: 

- dokumentum egészének illetve részeinek nyomtatása; 

- nyomtatás speciális beállításai (pl. többoldalas-, füzetnyomtatás). 

Makrók használata: 
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- egyszerű makrók rögzítése, billentyűparancs hozzárendelése; 

- makrók, makrókhoz kapcsolódó utasításkód szerkesztése, módosítása 

- makrók biztonságos kezelése, makrók engedélyezése, tiltása. 

 

10.1.2. Haladó szintű táblázatkezelési ismeretek 38 óra/- óra 

A témakör a táblázatkezelő program lehetőségeinek és a táblázatok által kínált haladó 

szintű lehetőségek használatára, begyakoroltatására szolgál az alábbi felsorolásnak 

megfelelő tartalommal. 

Táblázatkezelő program kezelőfelülete, fájlformátumok: 

- táblázat, munkafüzet, munkalap létrehozása, natív formátumok kezelésének 

lehetőségei, importálási lehetőségek más formátumú források felhasználásával;  

- a táblázatkezelő program megjelenésének, a feladathoz igazodó eszközkészletek 

testreszabása.  

Navigációs lehetőségek a táblázaton belül: 

- keresés munkafüzetekben; 

- hivatkozások, könyvjelzők, név mezők létrehozása, alkalmazása. 

Táblázatok haladó szintű formázása, kezelése:  

- oldalbeállítások módosítása; 

- sorok, oszlopok beszúrása, törlése, elrejtése, megjelenítése; 

- cellák haladó szintű formázása, cellák egyesítése; 

- feltételes formázások létrehozása; 

- adatérvényesítési szabályok létrehozása, kezelése; 

- formátummásolás, sablonok, stíluskészletek használata, azok módosítása; 

- egyéni értékformátumok alkalmazása, módosítása, létrehozása; 

- élőfej, élőláb, vízjel; 

- munkafüzet tulajdonságainak beállítása, egyéni mezők felvétele, használata; 

- munkalap és munkafüzet jelszavas védelmének beállítása, alkalmazása. 

Képletek, függvények: 

- hivatkozások (relatív, abszolút, vegyes) célszerű alkalmazása; 

- hivatkozás másik munkalapra, másik munkafüzetre; 

- név mező használata hivatkozásként képletekben; 

- összesítések, részösszegek használata; 

- függvények, egymásba ágyazott függvények célszerű alkalmazása. 

Szűrés, rendezés: 

- autoszűrők alkalmazása; 

- irányított szűrések; 

- rendezés egy, illetve több oszlop tartalma szerint; 

- duplikátumok eltávolítása. 

Objektumok beillesztése: 

- képek, ábrák, alakzatok beillesztése, formázása; 

Diagramok létrehozása, formázása 

- grafikonok és diagramok létrehozása, formázása; 

- váltás diagramstílusok között; 

- diagramok tulajdonságainak módosítása, diagram elhelyezése; 

- váltás sor- és oszlopadatok között. 

Nyomtatási lehetőségek: 

- dokumentum egészének illetve részeinek nyomtatása; 

- nyomtatás speciális beállításai (pl. nyomtatási terület, cellarácsokkal, ismétlődő 

sorok/oszlopok, sor-, oszlopazonosítók). 

Makrók használata: 
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- egyszerű makrók rögzítése, billentyűparancs hozzárendelése; 

- makrók, makrókhoz kapcsolódó utasításkód szerkesztése, módosítása; 

- makrók biztonságos kezelése, makrók engedélyezése, tiltása. 

 

10.1.3. Irodai szoftverek integrált használata 24 óra/- óra 

A témakör az irodai szoftverek integrált használatának begyakoroltatására szolgál. A 

rendelkezésre álló időkeretben projektfeladatok segítségével kell szöveges 

dokumentumokban alkalmazott beágyazott, illetve csatolt táblázatok, diagramok 

használatát gyakoroltatni. A projektfeladat minden esetben nagy méretű, fejezetekre 

bontott, táblázatokat és diagramokat tartalmazó dokumentum elkészítése legyen, ahol 

a szövegszerkesztésben és a táblázatkezelésben megtanult haladó ismeretekből a 

lehető legtöbb elemet használni kell. 

 

 

11. IT szakorientáció tantárgy 72 óra/– óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

11.1. Témakörök 

11.1.1. Informatikai munkakörök 36 óra/– óra 

A témakör során a tanulók átfogó képet kapnak az IT munkaerőpiacról, a  

legtipikusabb informatikai munkakörökről és a munkakörök betöltéséhez szükséges 

szakmai kompetenciákról. A témakör áttekintést nyújt a középfokú szakképzésben 

megszerezhető végzettségekről és az azokkal betölthető munkakörökről, valamint a 

lehetséges karrierutakról. A tanulók megismerhetik továbbá a felsőfokú továbbtanulási 

lehetőségeket, illetve a különböző iparági minősítések megszerzésének lehetséges 

módjait.  

A témakör a különböző informatikai szakmai területek esetén többek között az alábbi 

kérdésekre ad választ: 

 Mi a szakmát gyakorló informatikus feladata? 

 Milyen ismeretekre van hozzá szükség? 

 Ki lehet jó az adott szakmában? 

 Milyen álláslehetőségek vannak az adott szakmában? 

 

 

11.1.2. Szakmai alapozás 36 óra/– óra 

A témakör célja, hogy segítséget nyújtson a tanulóknak egy általuk kiválasztott 

informatikai szakmai területen az alapszintű szakmai kompetenciák és elméleti 

ismeretek önálló megszerzéséhez. A témakör szorosan kapcsolódik az IT 

szakorientáció tantárgy azonos nevű témaköréhez. Az ott végzett önálló 

ismeretszerzéshez ad a tanár ebben a témakörben iránymutatást és mentori segítséget. 

A tanulók először kiválasztanak egyet a középfokú szakképzésben megszerezhető hat 

szakképesítés közül. A választást az előző témakörben kapott információkra és saját 

érdeklődési körök alapozza meg. A cél nem az, hogy a tanulók a maguk által kijelölt 

területre, mint végleges választásra tekintsenek. Sokkal inkább azt kell elérni, hogy a 

tanulók érezzék, hogy tudatosan és önállóan dönthetnek, az adott területet kockázat 

nélkül feltérképezhetik, a választott szakmai vonalon kipróbálhatják magukat. A 

témakör és a hozzá kapcsolódó gyakorlati témakör elvégzésének lehet az is az 

eredménye, hogy a tanuló arra a tapasztalatra jut, hogy számára nem ideális az a terület. 

Szerencsésebb esetben a tanulmányok megerősítik a döntést, és az önálló 
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ismeretszerzés keretében olyan alapismeretekre és készségekre tesz szert, ami 

megalapozza szakképzési évfolyamon történő továbbtanulását. 

A választást követően a gyakorlaton megkezdődik az önálló ismeretszerzés, aminek 

az összegzését és tapasztalatait az elméleti órán végzi el a tanuló és a tanár közösen. 

A tanár a klasszikus pedagógusi szerep helyett mentorként segíti és irányítja minden 

egyes tanuló munkáját. 

12. IT szakorientáció gyakorlat tantárgy 108 óra/– óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

 

12.1. Témakörök 

12.1.1. Informatikai munkakörök 72 óra/– óra 

Az IT szakorientáció tantárgy azonos nevű témaköre során a tanulók a lehetséges 

informatikai karrierutakkal kapcsolatban szereznek ismereteket. A témakör célja, hogy 

számítógépes laborkörnyezetben folytatott kutatómunka segítségével egészítsék ki 

ezeket az ismereteket. 

A témakör végére minden tanulónak el kell készítenie egy projektmunkát és be kell 

azt mutatnia az osztály előtt. Három olyan munkakört kell kiválasztaniuk, ami a 

legközelebb áll hozzájuk, és azokról kell részletes ismertetőt készíteniük. A projekt 

munkában ki kell térniük az adott IT munkakör elvárt legfontosabb szakmai tudásra és 

készségekre, a tipikus munkakörülményekre, a munkakör betöltéséhez szükséges 

előtanulmányokra és végzettségekre. 

 

12.1.2. Szakmai alapozás 36 óra/– óra 

A témakör célja, hogy a tanulók egy általuk kiválasztott informatikai szakmai területen 

mentori segítséggel, de alapvetően önálló dolgozva szerezzenek alapszintű szakmai 

kompetenciákat és gyakorlati ismereteket. A témakör szorosan kapcsolódik az IT 

szakorientáció tantárgy azonos nevű témaköréhez. 

 

 

 

 

13. A speciális szakmai tárgyak tananyagtartalmát az ágazathoz tartozó szakképesítések 

kerettantervei tartalmazzák.  
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3.6.2 Közgazdaság ágazat 

H E L Y I  T A N T E R V  

a(z) 

XXIV. KÖZGAZDASÁG 

ágazathoz 

 

 

A szakképesítés óraterve nappali rendszerű oktatásra 

 

 

 

 

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.  - 

11. évfolyam 10 óra/hét 360 óra/év 

Ögy.  - 

12. évfolyam 10 óra/hét 310 óra/év 

5/13. évfolyam 31 óra/hét 961 óra/év 

Összesen: 2459 óra 
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Tantárgyi struktúra és óraszámok - Közgazdaság XXIV. 

 

szakgimnázium 9-13. évfolyam 

(2016. szeptember 1-től) 

  Óraszámok évfolyamonként 

Tantárgy 9. 10. 11. 12. 9.-12. 13. 

  heti éves heti éves heti éves heti éves éves heti éves 

Közismeret                       

Magyar nyelv és irodalom 4 144 4 144 4 144 4 124 556     

Idegen nyelvek 4 144 4 144 4 144 4 124 556 4 124 

Matematika 3 108 3 108 3 108 3 93 417     

Történelem 2 72 2 72 3 108 3 93 345     

Etika             1 31 31     

Informatika 2 72 2 72         144     

Művészetek         1 36     36     

Testnevelés  5 180 5 180 5 180 5 155 695     

Osztályfőnöki 1 36 1 36 1 36 1 31 139     

Kötelező komplex 

természettudományos 

tantárgy 

3 108             108     

Ágazathoz kapcsolódó 

tantárgy: Földrajz 
    2 72 2 72 2 62 206     

Kötelezően választható: 

Emelt szintű érettségi vagy 

Idegen nyelv, vagy Fizika 

vagy Informatika vagy 

Szakmai tantárgy 

        2 72 2 62 134     

Pénzügyi és vállalkozói 

ismeretek 
    1 36         36     

Közismeret összesen 24 864 24 864 25 900 25 775 3403 4 124 
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Szakmai modulok: 

el
m

. 

g
ya

k
. 

év
es

 

el
m

. 

g
ya

k
. 

év
es

 

el
m

. 

g
ya

k
. 

év
es

 

el
m

. 

g
ya

k
. 

év
es

 

9.-12. 

el
m

. 

g
ya

k
. 

év
es

 

Gazdasági és jogi 

alapismeretek 
4   144 3   108             252       

Ügyviteli ismeretek 3   108                   108       

Ügyviteli ismeretek 

gyakorlat 
  4 144                   144       

Általános statisztika       2   72             72       

Statisztika gyakorlat         1 36             36       

Pénzügyi alapismeretek       2   72 1   36 0,5   15,5 123,5       

Pénzügy gyakorlat         1 36             36       

Adózási alapismeretek                   1   31 31       

Adózás gyakorlat                     1 31 31       

Számviteli alapismeretek       2   72 2   72       144       

Számvitel gyakorlat         1 36         1 31 67       

Támogatási alapismeretek             2   72 1   31 103       

Gazdálkodási statisztika             2   72       72       

Folyamat- és pénzügyi 

tervezés 
              1 36   1,5 46,5 82,5       

Támogatási ügyvitel             2   72 2   62 134       

Támogatás menedzsment                     2 62 62       

Speciális szakmai tárgyak                           31   

Szakmai modulok összesen: 7 4 396 9 3 432 9 1 360 4,5 5,5 310 1498 31 0 

Szakmai elmélet és gyakorlat 

összesen: 
11 396 12 432 10 360 10 310 1498 31 961 

Szakmai elmélet és 

gyakorlat/ év 
252 144 396 324 108 432 324 36 360 139,5 170,5 310 1498 961 961 

Nyári összefüggő szakmai 

gyakorlat 
    0     0     0     0 0     0 

Tanulók heti/éves óraszáma: 35 1260 36 1296 35 1260 35 1085 4901     1085 

Képzési arányok szakmai 

modulokban 
2459 

Szakmai elmélet 2000,5       

Szakmai 

gyakorlat 
458,5       
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14. Gazdasági és jogi alapismeretek tantárgy 252 óra/252 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

14.1. Témakörök 

14.1.1. Mikrogazdasági alapok 12 óra/12 óra 

Gazdasági alapfogalmak  

Termelési tényezők  

Gazdasági körforgás 

 

14.1.2. A fogyasztói magatartás és a kereslet 24 óra/24 óra 

Piaci alapfogalmak, szereplők, piaci mechanizmus 

A fogyasztói döntést befolyásoló tényezők 

A fogyasztó döntési mechanizmusa, a racionalizálási elv érvényesülése a fogyasztói 

magatartásban 

Az egyéni és a piaci kereslet 

 

14.1.3. A vállalat termelői magatartása és a kínálat 18 óra/18 óra 

A vállalat környezete, piaci kapcsolatai, formái 

A termelés technikai, gazdasági összefüggései 

A termelés költségei, a költségfüggvények  

A piac formái és a kínálat 

A piacszabályozás 

Gazdálkodás, gazdaságosság  

Költség, kiadás, ráfordítás bevétel fogalma 

A fedezeti összeg 

A vállalkozás gazdálkodásának eredménye 

 

14.1.4. A vállalkozások alapítása, működése 22 óra/22 óra 

A vállalkozásokról általában, a mikro-, kis- és középvállalkozások jellemzője 

Az egyéni vállalkozás jellemzői, alapítása, szüneteltetése, megszűnése 

A társas vállalkozások formái, sajátosságai 

A társas vállalkozások alapítása, működése 

A táras vállalkozások megszűnése 

Csődeljárás, felszámolási eljárás 

Cégnyilvántartás 

A vállalkozás szervezete 

A vezetés fogalma, vezetési szintek 

A vezetői tulajdonságok, vezetők feladatai 

A vezetés és irányítás információ bázisa 

A controlling tevékenység szerepe 

 

14.1.5. A gazdasági élet szereplői, az állam feladatai 24 óra/24 óra 

Makrogazdasági fogalmak, gazdasági folyamatok. 

A makrogazdaság szereplői, a gazdasági szférák jellemzői  

A makrogazdaság piacai 

Az állam feladatadatai, az állam gazdasági szerepe 

Monetáris és fiskális politika  

Az államháztartás rendszere 

A központi költségvetés szerkezete, főbb bevételi forrásai és kiadásai 
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14.1.6. A nemzetgazdaság ágazati rendszere 28 óra/28 óra 

A nemzetgazdaság fogalma és ágazati rendszere 

A gazdasági alanyok (szereplők) főbb csoportjai (vállalat, háztartás, állam, stb.) 

A termelés tényezői (föld, munka, tőke, vállalkozás, információ) és kölcsönhatásuk 

A tulajdonviszonyok és gazdasági koordinációs mechanizmusok Nemzetgazdasági 

ágak, ágazatok, alágazatok és szakágazatok,a nemzetgazdaság teljesítménykategóriái 

és mérésük 

A bruttó kibocsátás, a bruttó és nettó hazai termék 

A bruttó és nettó nemzeti jövedelem nominál- és reálértéke 

A gazdasági növekedés, a nemzeti vagyon fogalma, részei 

 

14.1.7. Marketing és áru-kódrendszer 44 óra/44 óra 

Marketing alapfogalmak  

A marketing szerepe a vállalkozásban 

Piackutatás 

Marketingmix 

Marketingstratégia 

A reklámtevékenység jogi eszközei 

Versenyszabályozás 

Fogyasztóvédelmi alapismeretek 

Piacfelügyeleti alapfogalmak 

Kereskedelmi törvény fogyasztóvédelmi rendelkezései 

Szavatosságra és jótállásra vonatkozó tudnivalók 

Vámtarifa (Nómenklatúra) szerepe az árubesorolásban és a kereskedelemben 

Vámtarifák kialakulásának története 

VET (brüsszeli) Nómenklatúra 

HR Nómenklatúra 

Kombinált Nómenklatúra 

Közös Vámtarifa 

TARIC 

A magyar nemzeti vámtarifa kialakulása 

Vámtarifa felépítése 

Vámtarifaszám jelentősége 

Vámtarifaszám a nemzeti jogszabályokban 

Nómenklatúra időállapota 

Áruosztályozás és áruismeret kapcsolata 

Közösségi jogalkotás szerepe az áruosztályozással kapcsolatosan 

Európai Bizottság 

Vámkódex Bizottság 

Komitológiai ülések 

 

14.1.8. Jogi alapismeretek 25 óra/25 óra 

A jog lényege, fogalma, funkciói 

A jogforrás és jogforrási hierarchiája 

A jogviszony 

A jogi norma szerkezete, megjelenése, érvényessége 

A jogalkotás. A jogrendszer felépítése, tagozódása 

A gazdaság és a jog közötti viszony, a jogrend szerepe a gazdaságban 

A jogszabályok értelmezése, jogalkalmazás 
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14.1.9. Tulajdonjog 20 óra/20 óra 

A tulajdon fogalma, tartalma, a tulajdonost megillető jogosultságok 

A birtoklás és birtokvédelem  

A használat és hasznok szedése  

A rendelkezés joga 

A tulajdonjog korlátozásai  

Eredeti és származékos tulajdonszerzés 

 

14.1.10. A kötelmi jog 35 óra/35 óra 

Szerződések fogalma, fajtái 

A szerződésekre vonatkozó közös szabályok: szerződéskötés 

A szerződés érvénytelensége, módosítása, megszűnése  

A szerződés teljesítése, a szerződés megszegése  

A szerződés megerősítése, biztosítékadás (foglalók, kötbér, kezesség) 

A szerződések legfontosabb szabályai: adásvétel, bérlet, megbízás, vállalkozás, 

szállítmányozás, fuvarozás, hitel- és számlaszerződés, lízing, biztosítás 

 

 

 

15. Ügyviteli ismeretek tantárgy 108 óra/108 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

15.1. Témakörök 

15.1.1. Munkavédelmi alapismeretek 4 óra/4 óra 

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 munkahelyek kialakításának általános szabályai 

A munkahelyek kialakítása az ügyintézői, ügyviteli munkakörökben 

Alapvető feladatok a tűz megelőzése érdekében 

 

15.1.2. Levelezés és iratkezelés 58 óra/58 óra 

A levél fajtái, formai ismérvei 

A hivatalos levelek fogalmazásának tartalmi szempontjai 

A beadványok (kérvény, kérelem, fellebbezés, stb.) 

Az egyszerű ügyiratok fajtái (nyugta, elismervény, meghatalmazás, stb. 

A projektdokumentumok, nyomtatványok, irat- és szerződésminták értelmezése 

Közigazgatási szerv, intézmény, gazdálkodó szervezet, levelei (értesítés, meghívó, 

igazolás, engedély stb.), a szerződésekkel kapcsolatos ügyiratok.  
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A vállalkozások, szervek, intézmények belső, levelei (jegyzőkönyv, emlékeztető, 

feljegyzés, stb.) 

Üzleti levelezés (ajánlat, megrendelés, teljesítés, a teljesítés zavarai, szállítás stb.) 

Munkaviszonnyal kapcsolatos levelek (önéletrajz, pályázat, munkaszerződés, stb.) 

Az alkalmazott irodatechnikai eszközök használata 

Az ügyiratkezelés alapfogalmai 

Az irattározás kellékei, eszközei 

Az iratkezelés gyakorlata (postabontás, érkeztetés, iktatás, stb.) 

 

15.1.3. Üzleti kommunikáció 36 óra/36 óra 

Az emberi kommunikáció alapvető felfogásai ás általános modellje 

Magatartás és önismeret: célhierarchia, életszervezés, a céltól a tettig, az önismeret és 

emberismeret, az image kialakítása 

Hatékony kommunikáció: a verbális és nem verbális kommunikációs csatorna 

Tárgyalási, konfliktuskezelési, érvelési technikák 

Üzleti protokoll szabályai 

A szerződéskötés gyakorlata: szerződések készítése gyakorlati szituációk alapján 

A témakör részletes kifejtése 

 

15.1.4. Információ-kommunikáció technológia 10 óra/10 óra 

Az IKT fogalma 

Az IKT, mint eszköz 

Alkalmazásának lehetőségei 

 

 

 

16. Ügyviteli gyakorlatok tantárgy 144 óra/144 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

16.1. Témakörök 

16.1.1. Tízujjas vakírás 108 óra/108 óra 

Tízujjas vakírással a betűk, számok, jelek és kezelőbillentyűk kapcsolása a homogén 

gátlás pszichológiai elvének érvényesítésével 

Szócsoportok, sorok, mondatok és összefüggő szövegek másolása sortartással.  

A jelek szabályai 

A kiemelési módok önálló meghatározásának gyakorlása a szövegösszefüggés 

ismérvei alapján 

A gépelt levél adott időszakban érvényes szabályai 

 

16.1.2. Szövegformázás 36 óra/36 óra 

A szövegszerkesztővel történő adatbevitel megalapozása betűk, számok, jelek 

írásának adott időszakban érvényes szabályai 

Szövegformázás, másolás, áthelyezés, kiemelés, felsorolás, tabulátor, szöveg 

igazítása, előfej, élőláb stb. 

Táblázatkészítés, formázás, szegély, mintázat stb. 

Szimbólumok, képek beszúrása, formázása 

Prezentáció és Excel grafikonkészítés 

Az elektronikus adatbázisok biztonságos mentési munkálatai, az anyagok archiválása 
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17. Általános statisztika tantárgy 72 óra/72 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

17.1. Témakörök 

17.1.1. A statisztika alapfogalmai 4 óra/4 óra 

A statisztika fogalma, ágai 

A statisztikai sokaság fajtái, jellemzői 

A statisztikai ismérv és fajtái 

A statisztikai adatok rendezése, a csoportosítása 

Az információk forrásai, az információszerzés eszközei 

A statisztikai törvény 

 

17.1.2. Az információsűrítés legjellemzőbb módszerei, eszközei 26 óra/26 óra 

A statisztikai sor fogalma, fajtái, készítésének szabályai 

A statisztikai tábla fogalma, statisztikai táblák típusai 

A viszonyszámokról általában: fogalma, fajtái, számítása, a leggyakrabban használt 

viszonyszámok jellemzői, alkalmazási területei 

 dinamikus viszonyszám, bázis- és láncviszonyszám, és ezek összefüggései 

 megoszlási, koordinációs viszonyszám és összefüggései 

 intenzitási viszonyszám fogalma, fajtái, jellemzői, összefüggések 

 a gazdasági életben használt néhány legfontosabb intenzitási viszonyszám  

 intenzitási viszonyszám dinamikájának vizsgálata, 

A középértékek fogalma, fajtái, számítása  

Helyzeti középértékek: módusz és medián 

Számított középértékek 

 a mennyiségi sorok elemzése számított közép-értékekkel 

számtani átlag 

harmonikus átlag 

négyzetes átlag 

 idősorok elemzése középértékekkel 

kronologikus átlag 

mértani átlag 

 a szóródás vizsgálata: fogalma, mutatói 

 

17.1.3. Főátlagok, összetett intenzitási viszonyszámok összehasonlítása22 óra/22 

óra 

A standardizálás módszere 

Standardizálás különbségfelbontással 

Főátlagok eltérése 

Részátlagok hatása 

Összetételhatás 

Összefüggés az eltérések között 

Az indexek számítása a standardizálás alapján 

Főátlag index 

Részátlag index 

Összetételhatás indexe 

Összefüggések az indexek között 
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17.1.4. Az érték, ár és volumenindex 16 óra/16 óra 

A termelési, forgalmi érték meghatározása, nagyságára ható tényezők 

Az értékindex számítása és értelmezése 

Az árindex számítása és értelmezése 

A volumenindex számítása és értelmezése 

Összefüggés az indexek között 

Az árbevételre ható tényezők számszerűsítése, összefüggésük 

 

17.1.5. A grafikus ábrázolás 4 óra/4 óra 

Grafikus ábrázolás eszközei  

Grafikus ábrák készítése 

Az ábrázolás alkalmazási területei 

 

 

 

18. Statisztika gyakorlat tantárgy 36 óra/36 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

18.1. Témakörök 

18.1.1. Az információsűrítés legjellemzőbb módszerei, eszközei 16 óra/16 óra 

Az elméletben tanultak gyakorlatban történő elmélyítése, alkalmazva a számítógépes 

programokat, kiemelten a statisztikai a függvények használatát a viszonyszámok és a 

középértékek gyakorlatában  

Elemzések és következetések levonása kiszámított adatokból 

 

18.1.2. Főátlagok, összetett intenzitási viszonyszámok összehasonlítása 8 óra/8 óra 

Az elméletben tanultak gyakorlatban történő elmélyítése, alkalmazva a számítógépes 

programokat, kiemelten a függvények használatát az adott témakör gyakorlatában 

Elemzések és következetések levonása kiszámított adatokból 

 

18.1.3. Az érték, ár és volumenindex 8 óra/8 óra 

Az elméletben tanultak gyakorlatban történő elmélyítése, alkalmazva a számítógépes 

programokat, kiemelten a függvények használatát az indexszámítás gyakorlatában 

Elemzések és következetések levonása kiszámított adatokból 

 

18.1.4. Esettanulmány készítése 4 óra/4 óra 

Esettanulmány készítése megadott témában a tanult statisztikai módszerek 

alkalmazásával a számítógépes programok használatával 

 

 

 

 

19. Pénzügyi alapismeretek tantárgy 123 óra/144 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

19.1. Témakörök 

19.1.1. Pénzügyi szektor alapvetései 8 óra/8 óra 

A pénz fogalma és fajtái, a pénz funkciói 

A pénz fogalma, funkciói (értékmérő, forgalmi eszköz, fizetési eszköz, kincsgyűjtés, 

felhalmozás, vagyontartás) 
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A pénz kialakulása: árupénz, pénzhelyettesítők, a mai pénz 

Gazdaságpolitika, pénzügypolitika (fogalma, eszközei) 

 

19.1.2. Pénzügyi intézményrendszer 22 óra/22 óra 

A bankok kialakulása, fogalma és a bankműveletek 

Passzív bankügyletek (betétgyűjtés, értékpapírok kibocsátása, hitelfelvétel a 

jegybanktól és más banktól) 

Aktív bankügylet (hitelezés, váltóleszámítolás, lízingügylet, faktorálás, forfetírozás), 

hitelbiztosítékok: tárgyi, dologi biztosíték és személyi biztosíték 

Semleges bankműveletek 

Az egyszintű és a kétszintű bankrendszer jellemzői 

A jelenlegi magyar pénzügyi intézményrendszer felépítése  

Jegybank és a monetáris szabályozás 

Az MNB szervezeti felépítése  

A magyar központi bank feladatai, a monetáris irányításban betöltött helye 

A pénzügyi intézmények jellemzői (hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások) 

Pénzügyi szolgáltatások és kiegészítő pénzügyi szolgáltatások 

Nem monetáris közvetítők és feladataik (biztosítók, nyugdíjpénztárak) 

Magyar Bankszövetség, OBA, BEVA 

A nemzetközi pénzügyi intézmények 

 

19.1.3. A pénzforgalom 22 óra/30 óra 

A pénzforgalom általános szabályai 

A fizetési számlák fajtái 

A pénzforgalmi szolgáltatási keretszerződés, formai és tartalmi követelményei  

Fizetési számla megnyitása, fizetési számla feletti rendelkezés 

A pénzforgalmi szolgáltatás lebonyolításának közös szabályai 

Fizetési műveletek jóváhagyása 

Titoktartási szabályok (fizetési titok, sorbaállítás) 

Fizetési módok 

fizetési számlák közötti fizetés: átutalás, beszedés, a  fizető fél által a 

kedvezményezett útján kezdeményezett fizetés, az okmányos meghitelezés 

(akkreditív)  

fizetési számlához kötődő készpénzfizetés: készpénzfizetésre szóló csekk 

kibocsátása és beváltása, készpénzbefizetés fizetési számlára, készpénzkifizetés 

fizetési számláról 

fizetési számla nélküli fizetés: készpénzátutalás 

készpénzfizetés 

A készpénzforgalom lebonyolításának helye 

A pénztár, pénzkezelés és pénztári forgalom elszámolása 

A pénzkezeléssel kapcsolatos feladatkörök 

A nemzetközi fizetések általános szabályai 

 

19.1.4. A pénzügyi piac és termékei 64 óra/77 óra 

Pénzügyi piacok fogalma, gazdaságban betöltött szerepe 

Pénzügyi piacok csoportosítása 

A részpiacok jellemzői 

Az értékpapírok pénzügyi piacokon betöltött szerepe 

Értékpapírok megjelenése, fogalma (főbb csoportosítási szempontjai) 

Az értékpapírok főbb fajtái  
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a kötvény fogalma, jellemzői, fajtái 

 vállalati kötvény pénzügyi piacon betöltött szerepe 

a részvény fogalma, jellemzői 

 a részvények szerepe a gazdaságban 

a részvények fajtái és jellemző 

a közraktárjegy fogalma, jellemzői 

a váltó, mit a kereskedelmi hitelezés egyik eszköze  

 váltótípusok: saját és idegenváltó  

 váltóműveletek 

az állampapírok  

 az állampapírok és a monetáris politika kapcsolata 

 az állampapírok fajtái és jellemzői  

a banki értékpapírok 

A tőke- és pénzpiaci ügyletek: prompt és termin ügyletek 

 

19.1.5. Biztosítási alapismeretek 7 óra/7 óra 

Biztosítási alapfogalmak 

A biztosítás szerepe, jelentősége 

A biztosítás módszere 

Biztosítási ágazatok rendszerei 

Biztosítási szerződés és a biztosítási díj 

Likviditás, jövedelmezőség és hatékonyság 

 

 

 

 

 

20. Pénzügy gyakorlat tantárgy 36 óra/36 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

Témakör: A pénzforgalom  

Tartalmak: A nemzetközi fizetések általános szabályai 

 

Pénzügyi alapismeretek tantárgy 

Témakör: A pénzügyi piac és termékei 

Tartalmak: Az értékpapírok jellemzői 

 

20.1. Témakörök 

20.1.1. A pénz időértéke 8 óra/8 óra 

A pénz időértékének fogalma, jelentősége 

A jelen és a jövőérték számítás időtényező táblázatok alkalmazásával 

A váltóval kapcsolatos műveletek 

Váltókibocsátás, váltóforgatás, leszámítolás 

 

20.1.2. Értékpapírok értékelése 22 óra/22 óra 

A kötvény értékelése: 

A klasszikus kötvény reális árfolyamának (elméleti árfolyamának) becslése, 

valamint összevetése a piaci árfolyammal és a vásárlási-eladási szándék 

megállapítása 

A kötvények hozamának számítása: névleges hozam, egyszerű hozam 
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A részvény értékelése: 

A törzsrészvény és az elsőbbségi részvény reális árfolyamának (elméleti 

árfolyamának) becslése, valamint összevetése a piaci árfolyammal és a vásárlási-

eladási szándék megállapítása 

A részvények várható hozamának számítása 

 

20.1.3. Valuta, deviza-árfolyama 6 óra/6 óra 

Valuta, deviza és -árfolyam fogalma 

A valuta- és a devizaműveletekkel kapcsolatos gazdálkodási feladatok 

A valuta-, devizaárfolyamokhoz kapcsolódó számítások 

 

 

 

 

21. Adózási alapismeretek tantárgy 31 óra/72 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

21.1. Témakörök 

21.1.1. Az államháztartás rendszere 3 óra/3 óra 

Az állam szerepe a modern gazdaságban  

A közfeladatok ellátásának szükségessége és finanszírozási forrásai 

Az államháztartás alrendszere (központi és önkormányzati alrendszer) 

A költségvetési bevételek, költségvetési kiadások, költségvetés 

 

21.1.2. Adózási alapfogalmak 2 óra/2 óra 

Az adó és az adórendszer fogalma, jellemzői 

Adózási alapfogalmak: adóalany, adótárgy, adóalap, adómérték, adómentesség, 

adókedvezmény, adókötelezettség 

A magyar adójog forrásai. 

Az adók csoportosítása: jövedelemadó, forgalmi típusú adó, vagyonadóztatás 

 

21.1.3. Kiemelt adónemek 26 óra/67 óra 

Személyi jövedelemadó 

A személyi jövedelemadó alanyai 

A jövedelem, bevétel, költség 

Az adó mértéke 

Összevont adóalap adóköteles jövedelmei (önálló tevékenységből származó, nem 

önálló tevékenységből származó és egyéb jövedelem) 

Családi kedvezmény, első házasok kedvezménye 

Összevont adóalap adója 

Adókedvezmények 

Általános forgalmi adó 

Az áfa jellemzői 

Az adóalany 

Az adó mértéke  

A fizetendő adó megállapítása 

Az adó levonási jog 

Adólevonási jog korlátozása (alapeset) 

Adófizetési kötelezettség 

Számlázás (számla, nyugta adattartalma) 
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A helyi adók 

A helyi adók típusai: vagyoni típusú (építményadó és telekadó), kommunális 

jellegű adók (magánszemélyek kommunális adója és idegenforgalmi adó), helyi 

iparűzési adó 

Az egyes típusok adóalanyai  

Az adó alapja és mértéke 

Az adókötelezettség teljesítése 

 

 

 

 

22. Adózás gyakorlata tantárgy 31 óra/36 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

22.1. Témakörök 

22.1.1. Személyi jövedelemadó 15 óra/16 óra 

Összevont adóalap és annak adószámítása (családi kedvezmény, első házasok 

kedvezménye, családi járulékkedvezmény és adókedvezmény figyelembevételével) 

Adóelőleg megállapítása 

Nettó bér kiszámítás 

Adóbevallás készítése alapadatokkal 

 

22.1.2. Általános forgalmi adó 10 óra/12 óra 

A nettó ár és a fogyasztói ár közötti eltérés 

Adó mértéke az adóalap után, valamint a bruttó árra vetítve 

Az általános adókulcstól eltérő adómértékek alá tartozó termékek és szolgáltatások 

Az értékesítések után felszámított fizetendő adó megállapítása 

A beszerzésekre jutó előzetesen felszámított áfa 

A vállalkozást terhelő áfa megállapítása (alapeset) 

A fizetendő adó megállapítása 

Számla, nyugta kitöltése 

 

22.1.3. Helyi adók 6 óra/8 óra 

Az egyes adótípusokra egyszerű adószámítási feladatok az adóalap és adómérték 

megadásával 

Vagyoni típusú adó 

Kommunális adó 

Helyi iparűzési adó 

 

 

 

 

23. Számviteli alapismeretek tantárgy 144 óra/144 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

23.1. Témakörök 

23.1.1. A számviteli törvény 10 óra/10 óra 

A számvitel feladatai, területei 

A számvitel szabályozása (külső és belső szabályozás) 

A számviteli törvény fejezetei 

A számviteli alapelvek 
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A vállalkozások számviteli politikája 

A számviteli bizonylatok 

A beszámoló szerepe, a beszámoló részei 

A beszámolók formái 

Beszámolás és könyvvezetés 

 

23.1.2. A vállalkozás vagyona 22 óra/22 óra 

A leltár fogalma, fajtái. 

A mérleg fogalma, jellemzői, fajtái 

A mérlegfőcsoportok, mérlegtételek tartalma, definíciója  

Az eszköz- és forrásoldal sorainak tartalma 

Értékelés a számvitelben (bekerülési érték, könyv szerinti érték) 

 

23.1.3. A könyvelési tételek szerkesztése, a számlakeret 16 óra/16 óra 

A könyvviteli számlák 

Az egységes számlakeret felépítése és szerkezete 

A vállalati számlarend tartalma 

A számlák nyitása 

Idősoros és számlasoros könyvelés 

Költség- és eredményszámlák 

A bizonylatok fogalma, a bizonylati rendszer 

Az analitikus és szintetikus könyvelés kapcsolata 

 

23.1.4. Tárgyi eszközök elszámolása 24 óra/24 óra 

Tárgyi eszközök csoportosítása. 

Tárgyi eszközök értékelése, mérlegérték megállapítása  

Az amortizáció elszámolása (lineáris, teljesítményarányos) 

Tárgyi eszközök egyedi nyilvántartása 

Belföldi beruházási szállítókkal kapcsolatos tételek könyvelése (különböző 

finanszírozással) 

Tárgyi eszközök üzembe helyezése 

Tárgyi eszközök értékcsökkenésének főkönyvi elszámolása 

Tárgyi eszközök értékesítésének főkönyvi elszámolása 

 

23.1.5. A vásárolt készletek elszámolása 26 óra/26 óra 

A vásárolt készletek fajtái és jellemzőik 

A vásárolt készletek bekerülési értéke 

Az anyagok raktári és analitikus nyilvántartása 

Anyagbeszerzés könyvelése számla szerinti áron (tényleges beszerzési áron való 

nyilvántartásnál), visszaküldés és az engedmény könyvelése 

Anyagfelhasználás számítása és könyvelése átlagáron, csúsztatott átlagáron és FIFO 

elv alapján 

A leltározás feladatai, a leltári eltérések számítása és könyvelése, az értékvesztés 

számítása és könyvelése 

Az áruk fogalma, csoportosítsa, analitikus nyilvántartása 

A nagykereskedelmi árubeszerzés, visszaküldés engedmény könyvelése tényleges 

beszerzési áras nyilvántartásnál, áruértékesítés 

A kiskereskedelmi árubeszerzés, visszaküldés és engedmény könyvelése 

Kiskereskedelmi áruértékesítés kiszámlázással és készpénzért, a leltári eltérések 

bizonylatolása és könyvelése 
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A göngyöleg fogalma, csoportosítása analitikus nyilvántartása 

Az idegen göngyöleg beérkezése és visszaküldése 

 

23.1.6. A jövedelem elszámolás 16 óra/16 óra 

A jövedelemmel kapcsolatos analitikus nyilvántartások, a jövedelem részei 

A levonások keletkezése, nyilvántartása és könyvelése 

A bérfeladás számítása, nyilvántartása és könyvelési feladatai 

A bérek közterheinek számítása, nyilvántartása és könyvelése 

A jövedelem kifizetése (készpénzes és folyószámlára történő átutalás) 

Az elszámolásra kiadott összegekkel kapcsolatos könyvelési feladatok 

A fel nem vett jövedelemmel kapcsolatos könyvviteli elszámolások 

 

23.1.7. A saját termelésű készlettek elszámolása 14 óra/14 óra 

A saját termelésű készletek fogalma, csoportosítása 

A saját termelésű készletek értékelése 

A saját termelésű készletek analitikus és főkönyvi nyilvántartása 

A közvetlen önköltség számítása 

Termelési költségek típusai, a költségek könyvviteli elszámolása (költségnem) 

A saját termelésű készletek állományban vétele, mérlegérték meghatározása 

 

23.1.8. Termékértékesítés elszámolása, az eredmény megállapítása16 óra/16 

óra 

Az értékesítés bizonylatolása, a számla tartalmi elemei 

Az értékesítés könyvelése, árbevétel, fizetendő áfa, készletcsökkenés kiszámítása, és 

könyvelése 

A visszáru és minőségi engedmény számítása és könyvelése 

A kiszámlázott szolgáltatás elszámolása, könyvelése 

A saját termelésű készletek állományváltozása 

Az eredménykimutatás fajtái, eredménykategóriák 

Összköltséges és a forgalmi költséges eredménykimutatás összeállítása könyvelt 

adatok alapján 

 

 

 

24. Számvitel gyakorlat tantárgy 67 óra/72 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

24.1. Témakörök 

24.1.1. A pénzkezeléshez kapcsolódó bizonylatok 12 óra/12 óra 

Kiadási és bevételi pénztárbizonylat 

Időszaki pénztárjelentés 

Készpénzfizetési számla 

Szigorú számadású bizonylatok nyilvántartása 

Készpénzforgalomhoz kötődő egyszerű gazdasági események bizonylatinak 

elkészítése (komplex feladat megoldása) 

 

24.1.2. A tárgyi eszközök nyilvántartása 12 óra/12 óra 

Tárgyi eszköz egyedi nyilvántartó karton 

Üzembe helyezési okmány 

Selejtezési jegyzőkönyv 
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Amortizáció számítása 

Tárgyi eszköz analitika készítése 

 

24.1.3. A vásárolt készletek bizonylatai 12 óra/12 óra 

Készlet bevételezése, kivételezési bizonylat. 

Készletnyilvántartó lap 

Szállítólevél 

Számla 

Készletnyilvántartás készítése (komplex feladat megoldása) 

 

24.1.4. Komplex számviteli esettanulmányok 20 óra/25 óra 

Tárgyi eszközökkel, vásárolt és saját termelésű készletekkel, jövedelemelszámolással 

kapcsolatos komplex gazdasági események főkönyvi elszámolása 

A beszámoló (egyszerűsített éves beszámoló mérleg, eredménykimutatás) készítése 

könyvelt adatok alapján 

 

24.1.5. Pénzügyi analitika számítógépen 11 óra/11 óra 

Pénztár könyvelése bizonylatok alapján 

Bankszámla forgalom könyvelése bankszámla kivonat alapján 

Listák, lekérdezések a pénzügyi programból 

Pénzügyi analitika készítése (komplex feladat megoldása témakör részletes kifejtése 

 

 

25. Támogatási alapismeretek tantárgy 103 óra/… óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

25.1. Témakörök 

25.1.1. Támogatások rendszerének áttekintése 27 óra/… óra 

A gazdaság szereplői (versenyszféra, non-profit szektor, államigazgatás 

A kis és középvállalkozások fogalma, jelentősége 

Kapcsolt vállalkozások fogalma, típusai  

Azonos és szomszédos piac ismérvei 

Támogatási rendszerek 

- EU strukturális alapok 

- Magyarországi operatív programok 

- Egyéb hazai támogatások 

- területi együttműködési támogatások 

- közvetlen EU források 

Munkaszervezeti alapfogalmak 

 

25.1.2. Támogatási lehetőségek elérhetősége 14 óra/… óra 

Online támogatási információs rendszerek 

Pályázati keresők használata 

Tájékoztató felületek 

Tájékozódás az aktuális pályázati lehetőségek között 

 

25.1.3. Támogatások főbb jellemzői 31 óra/… óra 

Projektismereti alapok 

Projekt indikátorok 

Projektek megvalósításához kapcsolódó kommunikációs ismeretek 
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Visszatérítendő, vissza nem térítendő támogatások 

Támogatható és nem támogatható tevékenységek 

Elszámolható és nem elszámolható költségek 

Kötelező vállalások 

Fenntartási kötelezettség 

Időbeli behatároltság 

Önerő, pályázati előleg 

Támogatási intenzitás (területi szabályok) 

Adatgyűjtés és adatszolgáltatás köre 

Helyettesítő és szinten tartó beruházás 

Projekt kockázatok azonosítása, kezelése 

Közbeszerzési alapismeretek: 

- közbeszerzés jogi szabályozása 

- beszerzés fogalma 

- ajánlatkérők köre 

- árajánlat bekérésének, letöltésének lehetősége 

- árajánlat kérés tartalmi és formai követelményei 

- árajánlatok tartalmi és formai követelményei 

- ajánlatkérők köre 

- eljárások fajtái 

- közbeszerzési értékhatárok 

- bírálat és döntéshozatal kritériumai 

 

25.1.4. Támogatási felhívások értelmezése 31 óra/… óra 

Támogatásokhoz kapcsolatos fogalmak 

Támogatási felhívások tanulmányozása, értékelése 

Esélyegyenlőség fogalma, alkalmazási területei 

Környezeti fenntarthatóság fogalmak, alkalmazása területei 

Online támogatási információs rendszerek alkalmazása 

 

 

 

 

26. Gazdálkodási statisztika tantárgy 72 óra/… óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

26.1. Témakörök 

26.1.1. Vállalkozások minősítési rendszere 10 óra/… óra 

A vállalkozások vizsgálatára alkalmazott statisztikai módszerek 

Gyakorlati példák a kis és középvállalkozások minősítésére 

 

26.1.2. Gazdálkodási mutatók számítása és tervezése 36 óra/… óra 

A vállalkozások gazdálkodásának elemzése: 

- vagyoni helyzet elemzése 

- pénzügyi helyzet elemzése 

- jövedelmi helyzet elemzése 

- költségek elemzése 

- bevételek elemzése 

Hatékonyság elemzése 

Kockázatok elemzése 
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Üzleti terv készítése 

Komplex feladatok megoldása a vállalkozások gazdálkodásának elemzésével 

kapcsolatban. 

 

26.1.3. Munkaerőgazdálkodás statisztikai vonzatai 26 óra/… óra 

Munkaügyi statisztikai alapfogalmak 

Statisztikai állományi létszám 

Létszámgazdálkodás elemezése 

A humánerőforrás hatékonyságának elemzése 

FEOR-, TEÁOR rendszer 

Munkaügyi statisztikák készítése 

 

 

27. Folyamat- és pénzügyi tervezés tantárgy 82 óra/… óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

27.1. Témakörök 

27.1.1. A folyamat fogalma, értelmezése 6 óra/… óra 

A folyamat fogalma 

A projektek időterve, erőforrásterve 

Idő és erőforrás tervezési módszerek 

 

27.1.2. Folyamatok ütemezése 30 óra/… óra 

Mérföldkő fogalma 

Folyamatok ütemezésének tervezése 

Idő és erőforrás tervek készítése 

Megvalósítási ütemterv készítése 

Folyamattervek készítése számítógépen 

 

27.1.3. Pénzügyi tervezés 46 óra/… óra 

Projekt költségvetés 

Projekt költségvetés készítése 

Költség-haszon elemzés ismeretei 

Projektek finanszírozása (saját erő, támogatás, hitel) 

Pénzforgalmi, finanszírozási terv készítése 

Pénzügyi tervek készítése számítógépen 

 

28. Támogatási ügyvitel tantárgy 134 óra/… óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

28.1. Témakörök 

28.1.1. Adminisztrációs alapfogalmak 32 óra/… óra 

Támogatási adminisztrációs ismeretek 

- projektazonosító 

- záradékolás 

- hitelesített másolatok 

A projektek elszámolásához kapcsolódó bizonylatok típusai 

A bizonylatok kezelése 

28.1.2. Támogatások ügyviteli rendje 40 óra/… óra 

Beszámolók formai és tartalmi követelményei 
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Jelentések formai és tartalmi követelményei 

Támogatási igénylések formai és tartalmai követelményei 

Árajánlatkérők tartalmi és formai követelményei 

Árajánlatok tartalmi és formai követelményei 

Árajánlatokról szóló döntés tartalmi és formai követelményei 

Kommunikációs terv elemei, tartalmi és formai elvárásai 

Záró beszámoló és záró támogatási igénylések formai és tartalmi követelményei 

 

28.1.3. Folyamatok megvalósulásának nyomonkövetése 40 óra/… óra 

A projekt fizikai megvalósítása 

Kockázatmenedzsment 

Ellenőrzési nyomvonal 

Esélyegyenlőségi vállalások mérése 

Környezeti fenntarthatósági vállalások mérése 

 

28.1.4. Zárási és utánkövetési feladatok 22 óra/… óra 

Projektzárás folyamata, teendői 

Fenntartás 

Fenntartási jelentések tartalmi és formai követelményei 

Projektmonitoring fogalma, a monitoring tevékenység feladatai 

 

29. Támogatás menedzsment tantárgy 62 óra/… óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

29.1. Témakörök 

29.1.1. Irodai és infokommunikációs eszközök gyakorlati alkalmazása16 óra/… 

óra 

Irodai eszközök használata (fénymásoló, spirálozó, vágógép) 

Infokommunikációs eszközök alkalmazása (szkenner, digitális kamera, nyomtató, 

prezentációs szoftver, képkezelő alkalmazások, Internet) 

 

29.1.2. Elektronikus iktatás, elektronikus ügyintézés 30 óra/… óra 

Iktató rendszer használta 

Dokumentumok elektronikus kezelése, iktatása 

Ütemterv készítése szoftver segítségével 

Gazdálkodási mutatók számítása 

Munkaügyi monitoring mutatók számítása 

Elektronikus beszámolók készítése 

 

29.1.3. Támogatáskezelés online rendszerek alkalmazásával 16 óra/… óra 

Online elektronikus űrlapok alkalmazása 

Tartalék összeg kezelése 

Költségvetés átcsoportosítás esettanulmány alapján 

Változás bejelentő készítése esettanulmány alapján 

Támogatási szerződés módosítása esettanulmány alapján 

Elektronikus beszámolók készítése esettanulmány alapján, a beszámolók benyújtása 

Elektronikus jelentések készítése esettanulmány segítségével 

30. A speciális szakmai tárgyak tananyagtartalmát az ágazathoz tartozó szakképesítések 

kerettantervei tartalmazzák.  
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3.6.3 Rendészet és közszolgálat ágazat 

H E L Y I  T A N T E R V  

a(z) 

XXXVIII. RENDÉSZET ÉS KÖZSZOLGÁLAT 

ágazathoz 

 

 

A szakképesítés óraterve nappali rendszerű oktatásra 

 

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 
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Tantárgyi struktúra és óraszámok - Rendészet és közszolgálat XXXVIII. 
 

szakgimnázium 9-13. évfolyam 

(2016. szeptember 1-től) 

  Óraszámok évfolyamonként 

Tantárgy 9. 10. 11. 12. 9.-12. 13. 

  heti éves heti éves heti éves heti éves éves heti éves 

Közismeret                       

Magyar nyelv és irodalom                              4 144 4 144 4 144 4 124 556     

Idegen nyelvek 4 144 4 144 4 144 4 124 556 4 124 

Matematika 3 108 3 108 3 108 3 93 417     

Történelem 2 72 2 72 3 108 3 93 345     

Etika             1 31 31     

Informatika 2 72 2 72         144     

Művészetek         1 36     36     

Testnevelés  5 180 5 180 5 180 5 155 695     

Osztályfőnöki 1 36 1 36 1 36 1 31 139     

Kötelező komplex 

természettudományos 

tantárgy 

3 108             108     

Ágazathoz kapcsolódó 

tantárgy: Biológia 
    2 72 2 72 2 62 206     

Kötelezően választható: 

Emelt szintű érettségi 

vagy Idegen nyelv, vagy 

Fizika vagy Informatika 

vagy Szakmai tantárgy 

        2 72 2 62 134     

Pénzügyi és vállalkozói 

ismeretek 
    1 36         36     

Közismeret összesen 24 864 24 864 25 900 25 775 3403 4 124 
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Szakmai modulok: 

el
m

. 

g
ya

k
. 

év
es

 

el
m

. 

g
ya

k
. 

év
es

 

el
m

. 

g
ya

k
. 

év
es

 

el
m

. 

g
ya

k
. 

év
es

 

9.-12. 

el
m

. 

g
ya

k
. 

év
es

 

Közszolgálati ügyintézői 

ismeretek 
1,5   54                   54       

Magánbiztonság és 

vagyonvédelem I. 
1   36                   36       

Magánbiztonság és 

vagyonvédelem II. 
      1   36             36       

Magánbiztonság és 

vagyonvédelem III. 
            0,5   18       18       

Magánbiztonság  és 

vagyonvédelem IV. 

gyakorlat 

                    1 31         

Személy  és 

vagyonvédelemi 

ismeretek gyakorlat 

              0,5 18               

Személy és vagyonőri és 

közterület-felügyelői 

ismeretek gyakorlat 

                    1 31         

Rendvédelmi szervek és 

alapfeladatok I. 
1   36 0,5   18                     

Rendvédelmi szervek és 

alapfeladatok II. 
2,5   90                   90       

Rendvédelmi szervek és 

alapfeladatok III. 
      4   144             144       

Rendvédelmi szervek és 

alapfeladatok IV. 
            4   144       144       

Rendvédelmi szervek és 

alapfeladatok V. 
                  2   62 62       

Rendvédelmi szervek és 

alapfeladatok gyakorlat 
        1 36             36       

Közszolgálati ügyintézői 

ismeretek 
0,5   18                   18       

Közszolgálati ügyintéző 

gyakorlati ismeretek 
  0,5 18                   18       

Rendészeti szakmai 

idegen nyelv 
      1   36             36       

Rendészeti szakmai 

informatika 
            0,5   18       18       

Önvédelem és intézkedés 

taktika gyakorlat I. 
  0,5 18                   18       

Önvédelem és intézkedés 

taktika gyakorlat II. 
  3,5 126                   126       

Önvédelem és intézkedés 

taktika gyakorlat III. 
        3 108             108       

Önvédelem és intézkedés 

taktika gyakorlat IV. 
              3 108               

Önvédelem és intézkedés 

taktika  
            0,5   18 2   62         

Ügyviteli ismeretek                     1 31         

Ügyviteli ismeretek               1 36               

Közszolgálati ügyintézői 

ismeretek 
      1,5   54       1,5   46,5         

Közszolgálati ügyintézői 

gyakorlat 
                    1,5 46,5         

Speciális szakmai 

tárgyak 
                          31   Fen
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Szakmai modulok 

összesen: 
6,5 4,5 396 8 4 432 5,5 4,5 360 5,5 4,5 310 962 31 961 

Szakmai elmélet és 

gyakorlat összesen: 
11 396 12 432 10 360 10 310 962 31 961 

Szakmai elmélet és 

gyakorlat/ év 
234 162 396 288 144 432 198 162 360 170,5 139,5 310 1498 961 961 

Nyári összefüggő szakmai 

gyakorlat 
    0     140     140     0 280     0 

Tanulók heti/éves 

óraszáma: 
35 1260 36 1436 35 1400 35 1085 4365     1085 

Képzési arányok szakmai 

modulokban 
2739 

Szakmai elmélet 1851,5       

Szakmai gyakorlat 887,5       
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1. Közszolgálati ügyintézői ismeretek tantárgy 54 óra/54 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

1.1. Témakörök 

1.1.1. Jogi alapismeretek 10 óra/10 óra 

Normák, értékek, erkölcsi szabályok, társadalmi szabályok, mint az emberi együttélés alapjai. 

A jog kialakulása, szerkezete.  

A jogi norma fogalma, jellemzői. 

A jogkövetkezmény fajtái: joghatás, szankció.  

A jogalkotás jellemzői, fajtái, szervei, szakaszai, folyamata.  

A jogszabályok és a közjogi szervezetszabályozó eszközök. 

A jogszabályok érvényessége és hatálya.  

A jogalkalmazás fogalma, szakaszai, fajtái 

 

 

1.1.2. Állam-, alkotmány-, nemzetközi jogi, és munkavédelmi alapismeretek  

  12 óra/12 óra 

Az állam fogalma, kialakulása, rendeltetése.  

Az alkotmányjog alapfogalmai.  

Az alkotmányosság fogalma és követelményei.  

Magyarország Alaptörvényének célja, szerkezete, alapelvei.  

Az emberi jogok érvényesülésének sajátosságai a rendvédelmi szervek munkájában. A 

nemzetközi jog fogalma, alapelvei, szerepe.  

A diplomáciai mentesség fogalma, a diplomáciai és személyes mentességet élvező személyekre 

vonatkozó nemzetközi jogi rendelkezések.  

Magyarország és az Európai Unió.  

A humanitárius jog alapvető rendelkezései. 

A Munkavédelmi törvény alapvető szabályai. 

 

1.1.3. Polgári jog alapjai  12 óra/12 óra 

A polgári jog fogalma.  

A Polgári Törvénykönyv szerkezete.  

A polgári jog alapelvei.  

A személy fogalma.  

Jogképesség, cselekvőképesség fogalma, az ember cselekvőképessége.  

A személyhez fűződő jogok sérelmének esetei.  

A személyhez fűződő jogok védelmének polgári jogi eszközei.  

A szerződés fogalma.  

A tulajdonjog alanya, tárgya és tartalma.  

A birtok, a birtok fajtái.  

 

1.1.4. Büntetőjog általános rész  10 óra/10 óra 

A büntetőjog fogalma, meghatározása tágabb és szűkebb értelemben. 

A büntetőjog részei.  

A büntetőjog alapelvei.  

A büntetőjog jogforrásai.  

A Büntető Törvénykönyv (Btk.) szerkezete.  

A Btk. időbeli, területi és személyi hatálya.  

A bűncselekmény fogalma, súly szerinti felosztása.  

A bűncselekmény elkövetői, megvalósulási szakaszai.  
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Általános törvényi tényállás szerkezete, elemei.  

Büntethetőségi akadályok rendszere.  

A katonákra vonatkozó rendelkezések. 

 

 

1.1.5. Kriminalisztika 10 óra/10 óra 

A kriminalisztika fogalma, tárgya, felosztása.  

A krimináltechnika fogalma, rendszere.  

A büntetőeljárási cselekményekkel kapcsolatos krimináltaktikai ajánlások és módszerek. 

 

 

2. Magánbiztonság és vagyonvédelem I. tantárgy 36 óra/0 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

2.1. Témakörök 

2.1.1. Általános vagyonvédelmi és szolgálati ismeretek 18 óra/0 óra 

A civil vagyonvédelem története, kialakulása Magyarországon. 

A vagyonvédelmi szervek tevékenysége és működésük feltételei. 

Alapfogalmak, jogszabályi környezet, jogi háttér.  

Társaság alapítása.   

A vagyon- és titokvédelemre vonatkozó szabályok.  

A vagyonőrre vonatkozó általános és speciális szabályok. 

A személy- és vagyonőr általános feladatai. 

Az etikai szabályok kérdése a szakmai kamarában.  

A törvényességi felügyelet. 

 

2.1.2. Személy és vagyonvédelmi alapismeretek I. 9 óra/0 óra 

A szolgálatokra való felkészülés, a szolgálat átadására, átvételére és teljesítésére vonatkozó 

szabályok, szolgálati okmányok.  

A szolgálat ellátása során alkalmazható ellenőrző, átvizsgáló eszközök, azok jogszerű 

alkalmazása. 

Az őr-, járőr-, bolti őr-, recepciós szolgálat alapelvei, végrehajtásának rendje és szabályai.  

A terület (szállítmány) biztonságának elemeit befolyásoló tényezők. 

 

2.1.3. Személy és vagyonvédelmi alapismeretek II. 9 óra/0 óra 

A védelmi rendszer elemei. 

Az elektronikai védelem, fogalma, elemei.  

A mechanikai védelmi rendszerek. 

A mechanikus védelem lehetőségei és feltételei.  

Az objektumvédelem alapjai és fogalma.  

Az objektumok csoportosítása, a komplex védelem.  

A rendezvénybiztosítás fogalma, helye, szerepe a vagyonvédelemben. 

A rendezvények fajtái és csoportosítása.  

 

 

 

 

3. Magánbiztonság és vagyonvédelem II. tantárgy 36 óra/0 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

3.1. Témakörök 
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3.1.1. Személy- és vagyonvédelmi ismeretek: személy és gépjármű be- és 

kiléptetésének szabályai 16 óra/0 óra 

Személy be- és kiléptetés általános feladatai. 

Elektronikai beléptető rendszerek. 

A személyforgalmi őr tevékenysége rendellenesség, illetve szabálysértés észlelése esetén. 

A személyforgalmi őr tevékenysége bűncselekmény észlelése esetén.  

Gépjárművek be- és kiléptetésének rendje és szabályai.  

Be- és kiléptetés általános feladatai. 

A szállítmány ellenőrzésének szabályai. 

A gépjármű ellenőrzésének szabályai.  

Intézkedés tiltott anyagokkal rakott jármű beléptetése esetén.  

Bűncselekmények megelőzése. 

Az áruforgalmi őr tevékenysége rendellenesség, illetve szabálysértés észlelése esetén.  

Az áruforgalmi őr tevékenysége bűncselekmény észlelése esetén. 

 

3.1.2. Személy- és vagyonvédelmi ismeretek: recepciós szolgálat ellátásának 

szabályai 10 óra/0 óra 

Recepciós szolgálat ellátásának szabályai. 

Be- és kiléptetés általános feladatai.  

Ruházat, csomagellenőrzés szabályai. 

A kulcsok kezelésének rendje, a telefonközpontos feladatai.  

Intézkedés tűz, illetve egyéb katasztrófa észlelése esetén. 

Az objektum kiürítésének rendje. 

A recepciós tevékenysége rendellenesség észlelése esetén. 

A recepciós tevékenysége szabálysértés, illetve bűncselekmény észlelése esetén.  

 

3.1.3. Személy- és vagyonvédelmi ismeretek: bolti szolgálat ellátásának szabályai 

 10 óra/0 óra 

Bolti őrszolgálat ellátásának szabályai. 

A dolgozók be- és kiléptetésének általános feladatai, szabályai. 

A bolti őr viselkedésének alapvető szabályai.  

Csomagátvizsgálás szabályai, be, illetve a kiszállítást végző gépjárművek ellenőrzése. 

A bolt kiürítésének rendje. 

Intézkedések a vásárlási szabályokat megsértő vásárlókkal szemben. 

A bolti őr tevékenysége szabálysértés. illetve bűncselekmény észlelése esetén. 

 

 

 

4. Magánbiztonság és vagyonvédelem III. tantárgy 18 óra/0 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

4.1. Témakörök 

4.1.1. A kényszerítő és a támadáselhárító eszközök 8 óra/0 óra 

A rendvédelmi szervek kényszerítő eszköz-használata és a személy- és. vagyonőri 

támadáselhárító eszközhasználat elhatárolása. 

A jogtalan támadás, a jogos védelem, végszükség, mint a szakma alapjainak elhatárolása. 

A támadáselhárító eszközök jogszerű és szakszerű alkalmazásának szabályai. 

A testi kényszer és a gumibot alkalmazásának szabályai. 

A vegyi eszköz (gázspray) alkalmazásának esetei, szabályai. 

A szolgálati kutya alkalmazása. 
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A fegyveres munkavégzés jogszabályi feltételei. 

A maroklőfegyver alkalmazásának esetei, feltételei és szabályai. 

 

4.1.2. Személy- és vagyonvédelmi ismeretek: szállítmányok kísérése 5 óra/0 óra 

A különböző szállítmányok kísérése (veszélyes, vasúti, közúti, vízi- és légi). 

A szállítmánykísérő őr feladatai, felszerelése. 

A pénz- és értékszállítás, mint vagyonvédelmi tevékenység, jelentősége és fontossága. 

A pénz- és értékszállítás gyalogosan, közterületen, tömegközlekedési eszközön. A pénz- és 

értékszállítás gépkocsival. 

A szállításra vonatkozó szabályok, tilalmak. 

Eljárás rendőri közúti ellenőrzéskor. Eljárás baleset esetén. Eljárás műszaki hiba esetén. 

Eljárás saját baleset esetén. Eljárás gyanús követés esetén. 

Az értékszállítás befejezését követő feladatok. Különbségek a pénz- és értékszállítás, 

valamint a veszélyes szállítmányok őrzése terén. 

A veszélyes szállítmányőrzés fogalma és területei. 

 

4.1.3. Személy- és vagyonvédelmi ismeretek: a járőrszolgálat ellátásának 

szabályai 5 óra/0 óra 

A járőrszolgálat ellátásának szabályai, járőr általános feladatai. 

A járőrszolgálat felszerelése. 

A járőr útvonal és időterve. 

Járőrözési módok. 

Intézkedés tűz, illetve egyéb katasztrófa észlelése esetén. 

A járőr intézkedése behatolásra utaló jelek észlelésekor, tevékenysége rendellenesség 

észlelése esetén. A járőr tevékenysége szabálysértés észlelése esetén. 

A járőr tevékenysége bűncselekmény észlelése esetén. 

 

 

 

5. Magánbiztonság  és vagyonvédelem IV. gyakorlat tantárgy 31 óra/0 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

5.1. Témakörök 

5.1.1. Személy- és vagyonvédelmi ismeretek: a készenléti járőrszolgálat 

ellátásának szabályai és a speciális őrzés védelem 9 óra/0 óra 

A készenléti (kivonuló) járőrszolgálat. 

Készenléti járőr általános feladatai, felszerelése, útvonala és kivonulási útvonaltervei. 

Kapcsolattartás a diszpécserrel. 

Intézkedés tűz, illetve egyéb katasztrófa észlelése esetén. 

A készenléti járőr intézkedése behatolásra utaló jelek észlelésekor, rendellenesség észlelése 

esetén. 

A készenléti járőr tevékenysége szabálysértés, bűncselekmény észlelése esetén. Speciális 

őrzés védelem.  

Lopások, zsebtolvajlások megelőzése, bizonyítása, és az ezekkel kapcsolatos intézkedések. 

A rendkívüli események bekövetkezése esetén teendő intézkedések.  

Intézkedési kötelezettségek szabálysértés, bűncselekmény észlelése esetén.  

A bűncselekmény elkövetésén tetten ért személy elfogása, kísérése és a hatóságnak történő 

átadása. 

 

5.1.2. Közterület-felügyelői feladatok I. 11 óra/0 óra 
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A közterület rendjének védelme 

A közterület jogszerű, engedélyhez kötött használatának ellenőrzése 

A hajléktalan ellátás alapfeladatainak segítése 

Az önkormányzat közterületi rendezvényeinek védelme 

 

5.1.3. Közterület-felügyelői feladatok II. 11 óra/0 óra 

Az önkormányzati tulajdonú közösségi tömegközlekedési eszközök rendeltetésszerű 

használatának ellenőrzés 

Állategészségügyi és állatrendészeti feladatok ellátása 

Köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenőrzése 

Részt vesz a szabálysértési és közigazgatási eljárások kezdeményezésében, lefolytatásában, 

törvény illetve önkormányzati rendeletben meghatározott esetekben lefoglalást vagy 

elkobzást kezdeményez, illetve ruházat, csomag és gépjármű átvizsgálást végrehajt 

 

 

 

6. Személy-és vagyonvédelmi ismeretek gyakorlat tantárgy 18 óra/0 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

6.1. Témakörök 

6.1.1. Személyek ki és beléptetése 6 óra/0 óra 

Személy be- és kiléptetés 

Gépjárművek be- és kiléptetése 

A szállítmány ellenőrzés 

Ruházat, csomagellenőrzés 

 

6.1.2. A kényszerítő és a támadáselhárító eszközök gyakorlat I. 8 óra/0 óra 

A rendvédelmi szervek kényszerítő eszköz-használata és a személy- és vagyonőri 

támadáselhárító eszközhasználat elhatárolása. 

A jogtalan támadás, a jogos védelem, végszükség, mint a szakma alapjainak elhatárolása. 

A támadáselhárító eszközök jogszerű és szakszerű alkalmazásának szabályai. 

A testi kényszer és a gumibot alkalmazásának szabályai. 

A vegyi eszköz (gázspray) alkalmazásának esetei, szabályai. 

A szolgálati kutya alkalmazása. 

A fegyveres munkavégzés jogszabályi feltételei. 

A maroklőfegyver alkalmazásának esetei, feltételei és szabályai. 

 

6.1.3. Szállítmánykísérés gyakorlat 4 óra/0 óra 

Szállítmányok kísérése 

Az értékszállítás befejezését követő feladatok 

 

 

 

 

7. Személy- és vagyonőri és közterület-felügyelői ismeretek gyakorlat tantárgy 31 

óra/0 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

7.1. Témakörök 
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7.1.1. A kényszerítő és a támadáselhárító eszközök gyakorlat II. 7 óra/0 óra 

A rendvédelmi szervek kényszerítő eszköz-használata és a személy- és vagyonőri 

támadáselhárító eszközhasználat elhatárolása. 

A jogtalan támadás, a jogos védelem, végszükség, mint a szakma alapjainak elhatárolása. 

A támadáselhárító eszközök jogszerű és szakszerű alkalmazásának szabályai. 

A testi kényszer és a gumibot alkalmazásának szabályai. 

A vegyi eszköz (gázspray) alkalmazásának esetei, szabályai. 

A szolgálati kutya alkalmazása. 

A fegyveres munkavégzés jogszabályi feltételei. 

A maroklőfegyver alkalmazásának esetei, feltételei és szabályai. 

 

7.1.2. Járőrszolgálat gyakorlat 6 óra/0 óra 

A járőrszolgálat ellátása 

A készenléti (kivonuló) járőrszolgálat 

 

7.1.3. Közterület-felügyelői ismeretek gyakorlat 18 óra/0 óra 

A közterület rendjének védelme 

A közterület jogszerű, engedélyhez kötött használatának ellenőrzése 

A hajléktalan ellátás alapfeladatainak segítése 

Az önkormányzat közterületi rendezvényeinek védelme 

Részt vesz a szabálysértési és közigazgatási eljárások kezdeményezésében, lefolytatásában, 

törvény illetve önkormányzati rendeletben meghatározott esetekben lefoglalást vagy 

elkobzást kezdeményez, illetve ruházat, csomag és gépjármű átvizsgálást végrehajt 

Köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenőrzése 

Az önkormányzati tulajdonú közösségi tömegközlekedési eszközök rendeltetésszerű 

használatának ellenőrzés Állategészségügyi és állatrendészeti feladatok ellátása 

 

8. Rendvédelmi szervek és alapfeladatok I. tantárgy 54 óra/0 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

8.1. Témakörök 

8.1.1. A magyarországi rendvédelmi szervek története 36 óra/0 óra 

A magyarországi rendvédelem történetének főbb szakaszai.  

Az államalapítástól a török kiűzéséig.   

A hódoltsági területek sajátos közigazgatása (vilajet, kádik).  

A török kiűzésétől 1848-ig.  

Az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc idején.  

A dualizmus korában. 

A két világháború között  

Az 1945-1989 közötti időszakban.  

A magyarországi rendvédelem nemzetközi együttműködéseinek kialakítása. 

A modern rendfenntartó testületek felépítése, modellje. 

 

8.1.2. Rendvédelmi szervek alapismeretek I. 10 óra/0 óra 

A rendvédelmi szervek helye és szerepe a társadalomban, a működésüket meghatározó 

jogszabályok. 

A rendvédelem alapfogalmai.  

A Magyarországon működő rendvédelmi szervek irányítása: a Belügyminisztérium. 

A rendőrség feladatai. A rendőrség működése. A rendőrség szervezeti felépítése.  
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Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv, a belső bűnmegelőzési és 

bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv, valamint a terrorizmust elhárító szerv felépítése, 

feladatai. 

 

8.1.3. Munkavédelem és környezetvédelem 8 óra/0 óra 

A munkavédelmi szabályok, előírások gyakorlati alkalmazása 

A környezetvédelmi szabályok gyakorlatban történő alkalmazása 

 

9. Rendvédelmi szervek és alapfeladatok II. tantárgy 90 óra/90 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

9.1. Témakörök 

9.1.1. Rendvédelmi szervek alapismeretek II. 18 óra/18 óra 

A hivatásos katasztrófavédelmi szervre vonatkozó alapvető ismeretek. 

A büntetés-végrehajtási szervezet felépítése, feladatai.  

A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok szervezete és jogállása.  

Az Országgyűlési Őrség és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal irányítása, tevékenységi körei, 

személyi állománya. 

Együttműködés a rendvédelmi szervek között. 

 

9.1.2. A rendvédelmi és a rendészeti tevékenységet végző szervek, személyek 

intézkedéseinek elhelyezése a közigazgatási jogalkalmazás rendszerében  20 

óra/20 óra 

Magyarország biztonsága és biztonsági stratégiája  

A rendészeti tevékenységet végző állami, önkormányzati és civil szervezetek. 

A rendőri intézkedések és eljárások alapjai.  

Az egyes rendészeti tevékenységet végző személyek tevékenységének alapjai. 

A katasztrófavédelmi intézkedések, eljárások alapjai.  

A büntetés-végrehajtási szervek feladatai és eljárásai. 

 

9.1.3. Általános vagyonvédelmi és szolgálati ismeretek 24 óra/24 óra 

A civil vagyonvédelem története, kialakulása Magyarországon. 

A vagyonvédelmi szervek tevékenysége és működésük feltételei. 

Alapfogalmak, jogszabályi környezet, jogi háttér.  

Társaság alapítása.  

A vagyon- és titokvédelemre vonatkozó szabályok.  

A vagyonőrre vonatkozó általános és speciális szabályok. 

A személy- és vagyonőr általános feladatai. 

Az etikai szabályok kérdése a szakmai kamarában.  

A törvényességi felügyelet. 

 

9.1.4. Általános szolgálati ismeretek 28 óra/28 óra 

Adat- és titokvédelemre vonatkozó előírások, titoktartási szabályok, a fogvatartottak 

adatainak kezelése. 

Az ügykezeléssel kapcsolatos fontosabb fogalmak. 

Iratok védelmével kapcsolatos szabályok. 

Egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasság vizsgálatára vonatkozó rendelkezések. 

A szolgálati viszony tartalma.  

Beosztási, rendfokozati előmeneteli rendszer. 

A rendvédelmi szerv tagját megillető jogosultságok és elvárások 
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10. Rendvédelmi szervek és alapfeladatok III. tantárgy 144 óra/144 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

10.1. Témakörök 

10.1.1. A szolgálatellátás általános szabályai 60 óra/60 óra 

A szolgálat ellátására vonatkozó általános rendelkezések. 

Szolgálaton kívüli magatartási szabályok  

Rendőri Hivatás Etikai Kódexe, a Büntetés- végrehajtási szervezet Etikai Kódexe.  

A hierarchia jelentősége és szerepe a rendvédelmi szerveknél. 

A rendőr magatartására vonatkozó általános szabályok.  

Parancs, utasítás fogalma, végrehajtásának rendje.  

Alapvető alaki előírások: megjelenés, öltözködés, ápoltság. 

Alaki fogások gyakorlása. Fordulatok, hátraarc  

Az egyenruha viselésének szabályai.  

A fegyverek tárolásával és kiadásával kapcsolatos feladatok ellátásának szabályai. 

 

10.1.2. Tűzoltó és tűzmegelőzési alapismeretek 60 óra/60 óra 

Égéselmélet és oltóanyag alapismeret. 

Az égés és a tűz általános jellemzése, fogalma, kialakulása, terjedése, osztályozása. 

A tűz kísérő jelenségei, paraméterei zónái, veszélyei. 

Az égés megszűntetésének módjai. 

Tűzoltóanyagok jellemzése, csoportosítása, felhasználási lehetőségei. 

A tűzoltó vízsugár képzése, formái és ezek jellemzése.  

Tűzoltási és műszaki mentési alapismeretek.  

Az ember, állat, tárgymentések jellemzése, sajátosságai. 

Tűzoltási és műszaki mentési tevékenység vezetése.  

A tűzmegelőzés helye, szerepe. 

Személyek biztonságát szolgáló szabályok rendszere. 

A tűzoltás alapvető feltételeit biztosító szabályok. 

A tűzoltó készülékekkel kapcsolatos alapfogalmak.  

A tűzoltó készülékek típusai, fő részeik és működésük. 

Egyéb felszerelések általános jellemzése. 

 

10.1.3. Büntetés-végrehajtási nevelési alapismeretek 24 óra/24 óra 

A büntetés-végrehajtás működését meghatározó jogszabályok. 

A büntetés-végrehajtási nevelés pedagógiai hagyományai. 

A büntetés-végrehajtási nevelés történeti-ideológiai változásai. 

A szabadságvesztés-büntetés végrehajtása, célja.  

A büntetés- végrehajtási nevelés fogalma, története. 

A nevelés jogszabályi háttere,- eszközei, ösztönzés, fegyelmezés-jutalmazás.  

Eltérő nevelési igényű csoportok (HSR körlet, KBK, fiatalkorúak, nők, első bűntényesek). 

A reintegrációs programok, resztoratív elemek. 

 

 

 

11. Rendvédelmi szervek és alapfeladatok IV. tantárgy 144 óra/144 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 
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11.1. Témakörök 

11.1.1. Közlekedési alapismeretek 48 óra/48 óra 

A közlekedés fogalma szűkebb és tágabb értelemben. 

A közlekedés ágazatai, valamint a közúti közlekedésben résztvevők jogai és kötelességei. 

Alapvető közúti közlekedési fogalmak, jogszabályi előírások. 

A KRESZ hatálya, a bizalmi elv lényege. 

Az úttal, a járművekkel kapcsolatos fogalmak, jogszabályi előírások. 

A közlekedésben résztvevőkre vonatkozó általános rendelkezések. 

A közúti közlekedésben való részvétel személyi feltételei, a járművezetők legfőbb 

kötelességei. 

A járművezetés személyi feltételei. 

Kerékpárosra vonatkozó szabályok, közúti jelzőtáblákra vonatkozó közös rendelkezések. 

Járművekre vonatkozó szabályok. 

Megállás, várakozás, párhuzamos közlekedés 

 

11.1.2. A kényszerítő és a támadáselhárító eszközök 64 óra/64 óra 

A rendvédelmi szervek kényszerítő eszköz-használata és a személy- és vagyonőri 

támadáselhárító eszközhasználat elhatárolása. 

Rendőri ismeretek:  

A kényszerítő eszközök alkalmazásának közös szabályai. 

A kényszerítő eszközök csoportosítása. 

Testi kényszer. 

Bilincs. 

Vegyi eszköz, elektromos sokkoló eszköz, rendőrbot, kardlap, illetőleg más eszköz 

alkalmazása. 

A szolgálati kutya alkalmazása. 

Útzár, megállásra kényszerítés. 

Lőfegyverhasználat szabályai. 

Csapaterő, tömegoszlatás. 

A büntetés- végrehajtásnál rendszeresített kényszerítő eszközök, alkalmazásuk eltérő 

szabályai. 

Személy- és vagyonőri ismeretek: 

A jogtalan támadás, a jogos védelem, végszükség, mint a szakma alapjainak elhatárolása. 

A támadáselhárító eszközök jogszerű és szakszerű alkalmazásának szabályai. 

A testi kényszer és a gumibot alkalmazásának szabályai. 

A vegyi eszköz (gázspray) alkalmazásának esetei, szabályai. 

A szolgálati kutya alkalmazása. 

A fegyveres munkavégzés jogszabályi feltételei. 

A maroklőfegyver alkalmazásának esetei, feltételei és szabályai. 

 

11.1.3. Határrendészeti ismeretek 32 óra/32 óra 

A Határőrség történetének rövid áttekintése. 

A határrendészeti szolgálati ág fejlődése, helye, szerepe, feladatrendszere a Rendőrség 

szervezeti felépítésében. 

A határrendészeti feladatok változásai az Európai Uniós csatlakozás és a Schengeni taggá 

válás következtében. 

Az államhatárral kapcsolatos alapfogalmak.  

A határrendészeti feladatokat meghatározó főbb jogi szabályzók. 

A határrendészeti szolgálati ág felépítése. 
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A határrendészeti kirendeltség fogalma, felépítése, feladatai. 

A határforgalom-ellenőrzés és a határőrizet meghatározása.  

A határbiztonsági rendszer felépítése.  

A határellenőrzéssel, határrend fenntartásával, a mélységi ellenőrzéssel kapcsolatos 

feladatok ellátásának rendje, az idegenrendészeti intézkedések és eljárások. 

A kiegyenlítő intézkedések bevezetésének gyakorlati megvalósulása, akciók 

végrehajtásának rendje, a mélységi ellenőrzés technikai eszközei. 

 

 

 

12. Rendvédelmi szervek és alapfeladatok V. tantárgy 62 óra/72 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

12.1. Témakörök 

12.1.1. Iparbiztonsági és katasztrófavédelmi alapismeretek 16 óra/19 óra 

Katasztrófák elleni védekezés alapjai. 

A katasztrófavédelem hazai jogszabályi alapjai. 

A nemzeti védekezés időszakai és rendszere. 

A katasztrófák csoportosítása, jellemzői. 

Magyarország jellemző katasztrófaveszélyeztetettsége. 

Katasztrófavédelmi tervezés alapjai, a katasztrófavédelmi együttműködés alapelvei. 

Helyreállítási és újjáépítési ismeretek. 

Iparbiztonsági alapismeretek, az iparbiztonsági hatósági eljárások fajtái, hatásköri és 

illetékességi szabályai. 

Veszélyes üzemekkel kapcsolatos feladatok rendszere. 

Veszélyes anyagok közúti, vasúti, vízi és légi szállításának alapvető szabályai. 

 

12.1.2. Katasztrófavédelmi műszaki alapismeretek 16 óra/19 óra 

A katasztrófavédelem eszközei, felszerelései 

A katasztrófavédelmi felszerelések rendszerezése, csoportosítása.  

A szakszerű, gazdaságos és biztonságos üzemeltetésű katasztrófavédelmi eszközök 

műszaki jellemzői. 

A tűzoltó szakfelszerelések csoportosítása.  

A tűzoltó fecskendők szívó- és nyomóoldali felszereléseinek műszaki jellemzői, 

használatuk lehetőségei. 

A habképzés kiegészítő felszerelései. 

A tűzoltó készülékekkel kapcsolatos alapfogalmak. A tűzoltó készülékek típusai, fő részeik 

és működésük. 

Egyéb felszerelések általános jellemzése. 

Katasztrófavédelem védőeszközei.  

A védőeszközök fogalma és csoportosítása. 

A légzésvédő eszközök feladata és csoportosítása. 

A tűzoltóságnál használatos légzőkészülékek főbb szerkezeti részei és működésük. A 

hővédő-ruhák és vegyi anyagok ellen védő ruhák fajtái, jellemzésük és használatukra 

vonatkozó előírások. 

A tűzoltási és műszaki mentési feladatoknál használatos egyéb védőeszközök fajtái, 

jellemzésük és a használatukra vonatkozó előírások. 

12.1.3. Rendőri szolgálati ismeretek 30 óra/34 óra 

A szolgálati fellépés módja és tartalmi követelményei. 

Az intézkedési kötelezettség. 
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A rendőri intézkedések fajtái, csoportosítása, a jogszerű és szakszerű rendőri intézkedés 

alapjai, a rendőri intézkedéssel szembeni követelmények, alapelvek megismerése. 

A rendőri intézkedés akadályainak elhárítása, a segítség és eszközök igénybevételének 

szabályai. 

A rendőri intézkedések közös elvei, szabályai, követelményei. 

A kényszerítő eszközök alkalmazásának jelentősége, a kényszerítő eszközök fajtái. 

A titoktartásra, az ajándék és jutalom elfogadására, valamint a nyilvános szereplésre 

vonatkozó szabályok. 

Felvilágosítás adás és kérés szabályai. 

Szolgálatok átadása-átvétele, beszámoltatás. 

 

 

 

13. Rendvédelmi szervek és alapfeladatok gyakorlat tantárgy 36 óra/36 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

13.1. Témakörök 

13.1.1. Általános szolgálati ismeretek 18 óra/18 óra 

Alaki és öltözködési szabályok. 

Parancs és utasítás végrehajtási rendje, a rendfokozatok. 

A fegyverek tárolásával és kiadásával kapcsolatos gyakorlati ismeretek. 

 

13.1.2. Tűzoltási alapismeretek 10 óra/10 óra 

A láng jellemzése, szerkezete, tulajdonságai. 

A gázcsere fogalma, kialakulása, lefolyása. 

A különböző halmazállapotú anyagok égésének sajátosságai, jellemzése. 

Tűzoltóanyagokra vonatkozó gyakorlati ismeretek. 

A tűzoltó készülékekkel kapcsolatos ismeretek. 

 

13.1.3. Büntetés-végrehajtási alapismeretek 8 óra/8 óra 

A börtön sajátos környezete, a börtön személyzete, a fogvatartotti hierarchia, 

informális háló. 

 

14. Közszolgálati ügyintézői ismeretek tantárgy   18 óra/18 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

14.1. Témakörök 

14.1.1. Pszichológiai alapismeretek és a személyiségfejlődés alapja 6 óra/6 óra 

A pszichológia fogalma, lelki jelenségek 

A pszichológia feladata. 

A központi idegrendszerre, így a lelki jelenségekre is ható, azt károsító anyagok 

(dohány, alkohol, drog). 

A személyiség fogalma, jellemzői. 

A személyiség kialakulása, fejlődését meghatározó tényezők. 

Személyiségtípusok. 

Az agresszív magatartás jellemzői, az indokolatlan agresszivitás. 

Az asszertív magatartás jellemzői. 

A tömegkommunikáció és a médiumok hatása a személyiség fejlődésére. 

 

14.1.2. Szociológiai és szociálpszichológiai alapismeretek  6 óra/6 óra  
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A szociológia fogalma, tárgya; a társadalmi sokféleség. 

A társadalom és az egyén viszonyai. 

Társadalmi csoportok, konfliktusok, erőszak.  

Változás és állandóság a társadalomban (pl. globalizáció, migráció). A városok és 

falvak jellemzői. 

A kisebbségek helyzete Magyarországon. 

A rendvédelmi szervek feladatai a társadalmi problémák kezelésében. 

A Szociálpszichológia fogalma, tárgya, területei.  

Az előítélet. 

Egyén és csoport viszonya.  

Pozitív és negatív attitűd. 

A magatartás fogalma, a legtipikusabb magatartásformák. 

Az antiszociális magatartásformák. 

A deviancia fogalma, deviáns jelenségek. 

 

14.1.3. Kriminológia 6 óra/6 óra 

A kriminológia fogalma, tárgya.  

A bűnözés fogalma, kialakulásának tényezői.  

A bűnözés szerkezete, az áldozatok szerepe a bűncselekmény megvalósulásában. 

 

15. Közszolgálati ügyintéző gyakorlati ismeretek 18 óra/0 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

15.1. Témakörök 

15.1.1. A szóbeli kommunikáció alapismeretei 6 óra/0 óra 

A kommunikáció folyamata, jellemzői.  

A kommunikációs zajok. 

A hiteles kommunikáció jellemzői. 

Kapcsolatteremtő és bizalomjátékok. 

Kapcsolatfelvétel, üzenetváltás. 

A magán (személyes hangú) és hivatalos nyelvi kommunikáció jellemzői. 

A hivatalos szóbeli kommunikáció fejlesztése: nyilvános megnyilatkozás. 

 

15.1.2. Metakommunikációs ismeretek 6 óra/0 óra 

A testbeszéd helye és szerepe a kommunikációban. 

A metakommunikáció jeleinek értelmezése. 

A test, mint kommunikációs eszköz, testbeszéd gyakorlatok. 

Térhasználat fejlesztése, a helyes térköz megválasztása.  

Különböző élethelyzetek-szerepek megjelenítése gesztus, mimika, testtartás segítségével, 

felismerésük.  

A kommunikációs zavarok leküzdésére szolgáló gyakorlatok (példák gyűjtése, 

megfigyelések, analizálások, egyéni és csoportos szituációs játékok). 

 

15.1.3. Önismeret fejlesztése 6 óra/0 óra 

Személyiségünk sajátosságai, működési mechanizmusai. 

Önismeret és énkép- a társadalom, a környezet elvárásai és a saját célok összhangja.  

Élethelyzetek, reakciók, a tudatos életvezetés képessége - reális jövőkép. 

Az önismeret – önértékelés – önbecsülés. 

A siker, az elismerés és a kudarc megélése. 

Az extrovertált és introvertált személyiség jellemzői.  

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va



 

982 
 

Önismeretet és személyiséget fejlesztő gyakorlatok és játékok.  

A csoport és egyén kapcsolatának nyitottabbá tétele, egymás elfogadásának erősítése 

játékos formában, az egészséges versenyszellem erősítése (activity, tabu, stb.). 

 

16. Rendészeti szakmai idegen nyelv tantárgy 36 óra/0 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

16.1. Témakörök 

16.1.1. Tudásszint felmérése, követelmények 2 óra/0 óra 

A hozott idegen nyelvi lexikai és nyelvtani ismeretek, tudásszint felmérése. Az oktatott 

idegen nyelv helye, sajátosságai, hasonlóságok, eltérések a magyar nyelvvel 

összehasonlítva. 

 

16.1.2. Nyelvi alapozás 10 óra/0 óra 

Hétköznapi szituációk gyakorlása, udvariassági fordulatok kifejezései. 

Rendőri intézkedések során alkalmazandó szakkifejezések idegen nyelvű elsajátítása. 

Idegen nyelvű okmányokban szereplő adatok értelmezése. 

Közlekedési információk idegen nyelven való közlésének elsajátítása. 

Kiejtés, intonáció, szövegértés gyakorlása, fejlesztése. 

 

16.1.3. Okmányfajták, gépjárművekhez kapcsolódó kifejezések 12 óra/0 óra 

Okmányok ellenőrzése, okmányok nevei, az ezekben szereplő adatok megnevezése. 

Az okmányellenőrzéssel kapcsolatos intézkedéshez szükséges kifejezések. 

A személy- és tárgyleírás kifejezései, a kifejezések helyes használata. 

Okmányok ellenőrzéséhez kapcsolódó felszólító mód és melléknévragozás elsajátítása, 

gyakorlása. 

Gépjárművekhez kapcsolódó kifejezések, a gépjárművek részeinek megnevezése. 

Gépjárművek kötelező tartozékainak megnevezése. 

Felvilágosítás, útbaigazítás, segítségnyújtás. 

Gépjárművekkel kapcsolatos bejelentések, feljelentések rögzítéséhez szükséges 

kifejezések, szófordulatok. 

Intézkedések körözésben szereplő személy, gépjármű esetén 

 

 

16.1.4. Nyelvtani ismeretek és a rendészeti szaknyelv fejlesztése 12 óra/0 óra 

A korábban tanult nyelvtani készségek fejlesztése, rendvédelmi szófordulati elemek 

bővítése. 

Személyleírás gyakorlása. 

Személy- és vagyonőri intézkedések szókincsének gyakorlása 

Személyi adatok. 

Gépjármű ellenőrzés. 

Támadás elhárító eszközök alkalmazása. 

Ruházat, csomag, jármű átvizsgálás 

Ki és beléptetés 

Panaszt, bejelentést felvétele. 

 

17. Rendészeti informatika tantárgy 18 óra/0 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

17.1. Témakörök 
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17.1.1. Rendészeti szövegszerkesztés alapjai 6 óra/0 óra 

A szövegszerkesztő programok. 

A rendészeti munka során használt szövegszerkesztő programok kiemelése, 

alapfunkcióinak és, lehetőségeinek megismertetése. 

Különböző rendvédelmi dokumentumfajták megismerése csoportosítása. 

A rendészeti munkában használt iratminták megismerése. 

 

17.1.2. Rendészeti nyilvántartó és ügyintéző programok, híradástechnikai eszközök

 6 óra/0 óra 

A magyarországi rendvédelmi szerveknél rendszeresített nyilvántartó, iktató programok  

A Robotzsaru Neo, a HERR, a HERMON és a SIS programok rendeltetésének bemutatása. 

A priorálás. 

Híradástechnikai ismeretek. Rádióforgalmazás alapvető szabályai. 

 

17.1.3. Adminisztrációs tevékenységek a rendészeti munkában 6 óra/0 óra 

Eligazításon való részvétel. 

Beszámolás a szolgálat végén. 

Jelentésírás  

A rendészeti szakterületen speciálisan alkalmazott számítástechnikai alkalmazás 

megismerése (GPS nyomkövetés, térfigyelő rendszer). 

 

18. Önvédelem és intézkedéstaktika gyakorlat I. tantárgy 18 óra/0 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

18.1. Témakörök 

18.1.1. Fizikai erőnlét fejlesztése I. 6 óra/0 óra 

Az életkorhoz igazodó fizikai állóképesség fejlesztéséhez szükséges feltételek ismertetése. 

Az egészséges életmód elvei, a rendszeres testedzés emberi szervezetre gyakorolt hatásai, 

valamint a rendszeres és egészséges táplálkozás szerepe a fizikai teljesítőképesség 

fokozásához. 

Általános erősítő jellegű gimnasztika során saját testsúllyal és a társ testsúlyával 

végrehajtott gyakorlatok. 

Felvilágosítás a sérülésveszélyről, a tiltó és biztonsági rendszabályok. 

A saját testsúllyal és társsal végrehajtandó feladatok.  

Aerob gyakorlatok végrehajtása a rövid-, a közép- és a hosszútávfutások nagy 

ismétlésszámban.  

 

18.1.2. Önvédelmi alapismeretek I. 6 óra/0 óra 

Az önvédelem, közelharc meghatározása, hivatalos rendészeti eljárásban való 

alkalmazásának lényege. 

Az önvédelemi-közelharc pszichológiájának és anatómiájának jellemzése.  

Az emberi test sérülékeny és érzékeny pontjai.  

Önvédelmi alapismeretek: védekezés, támadás, fizikai törvényszerűségek ismeretének 

jelentősége az önvédelemben. 

Állandó gyakorlatok. futás, esések és dobástechnikák, egyenes irányú ütés fejre és védése, 

egyenes irányú döfés és védése.  

Ütések, rúgások és azok védése, hárítása. 

 

18.1.3. Önvédelmi fogások gyakorlása, rögzítése I. 6 óra/0 óra 

Állandó gyakorlatok: bemelegítés, gurulások, esések, alapütések, alap rúgások. Esés és 
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dobástechnikák rögzítése, gyakorlása: gurulás előre, jobbra, balra, hátra, helyezkedés a 

talajon; csúsztatott esés jobbra, balra, hátra; zuhanás (esés) társon át jobbra, balra, hátra; 

csuklódobás; külső gáncsdobás; csípődobások; kitérések a támadási irányból; bot támadás 

és védései; egyenes irányú ütés fejre és védése, egyenes irányú döfés és védése. 

Önvédelmi elemek rögzítése, gyakorlása.  

Ütések, rúgások rögzítése, gyakorlása.  

Védések rögzítése, gyakorlása.  

A testi kényszer alaptechnikái. 

Eszközös és eszköz nélküli támadások hárítása társsal. 

 

19. Önvédelem és intézkedéstaktika gyakorlat II. tantárgy 126 óra/126 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

19.1. Témakörök 

19.1.1. Fizikai erőnlét fejlesztése II. 34 óra/34 óra 

Az életkorhoz igazodó fizikai állóképesség fejlesztéséhez szükséges feltételek ismertetése. 

Az egészséges életmód elvei, a rendszeres testedzés emberi szervezetre gyakorolt hatásai, 

valamint a rendszeres és egészséges táplálkozás szerepe a fizikai teljesítőképesség 

fokozásához. 

Általános erősítő jellegű gimnasztika során saját testsúllyal és a társ testsúlyával 

végrehajtott gyakorlatok. 

Felvilágosítás a sérülésveszélyről, a tiltó és biztonsági rendszabályok. 

A saját testsúllyal és társsal végrehajtandó feladatok.  

Aerob gyakorlatok végrehajtása a rövid-, a közép- és a hosszútávfutások nagy 

ismétlésszámban.  

 

19.1.2. Önvédelmi alapismeretek II. 20 óra/20 óra 

Az önvédelem, közelharc meghatározása, hivatalos rendészeti eljárásban való 

alkalmazásának lényege. 

Az önvédelemi-közelharc pszichológiájának és anatómiájának jellemzése.  

Az emberi test sérülékeny és érzékeny pontjai.  

Önvédelmi alapismeretek: védekezés, támadás, fizikai törvényszerűségek ismeretének 

jelentősége az önvédelemben. 

Állandó gyakorlatok. futás, esések és dobástechnikák, egyenes irányú ütés fejre és védése, 

egyenes irányú döfés és védése.  

Ütések, rúgások és azok védése, hárítása. 

 

19.1.3. Önvédelmi fogások gyakorlása, rögzítése II. 36 óra/36 óra 

Állandó gyakorlatok: bemelegítés, gurulások, esések, alapütések, alap rúgások. Esés és 

dobástechnikák rögzítése, gyakorlása: gurulás előre, jobbra, balra, hátra, helyezkedés a 

talajon; csúsztatott esés jobbra, balra, hátra; zuhanás (esés) társon át jobbra, balra, hátra; 

csuklódobás; külső gáncsdobás; csípődobások; kitérések a támadási irányból; bot támadás 

és védései; egyenes irányú ütés fejre és védése, egyenes irányú döfés és védése. 

Önvédelmi elemek rögzítése, gyakorlása.  

Ütések, rúgások rögzítése, gyakorlása.  

Védések rögzítése, gyakorlása.  

A testi kényszer alaptechnikái. 

Eszközös és eszköz nélküli támadások hárítása társsal. 

 

19.1.4. Fegyvertechnikai és lövészeti alapismeretek 36 óra/36 óra 
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Légfegyverek megjelenése, helye a lőfegyverek körében, fajtái, működésük, szélpuskák 

jellemzése. 

A légfegyverek működési mechanizmusuk alapján történő csoportosítása. 

A légfegyverek kalibere, lövedék típusok. 

Lövészeti alapismeretek. 

Célzás csapott célgömbbel. 

A lövés közben elkövethető célzási hibák; a célzást támogató légzéstechnika. 

A pontos találat eléréshez alkalmazható módszerek.  

A pontos lövés feltételei; a lövés pontosságát befolyásoló tényezők.  

Az irányzék beállítás szerepe. 

A lőgyakorlaton elhangzó jellemző vezényszavak és utasítások.  

A fegyver ellenőrzése a lőgyakorlat befejezése után. 

Lőgyakorlat végrehajtása, álló helyzetből légpuska céllapra és bukó célra 

 

 

 

20. Önvédelem és intézkedéstaktika III. gyakorlat tantárgy 108 óra/108 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

20.1. Témakörök 

20.1.1. Önvédelem és közelharc 28 óra/28 óra 

Rendszeresen ismételt bemelegítő - bevezető gyakorlatok: futás, lazítás, nyújtás; gurulások, 

esések, alap ütések és alap rúgások. 

Esés- és dobásgyakorlatok.  

Bot támadás és védése. 

Önvédelem: hajfogás, nyakfogás, csuklófogás. 

Ütések: egyenes ütések; köríves ütések. 

Védések: fej, test, altest védése. 

Rúgások: rúgások térddel, térdre, lábszárra, gyomorra; egyenes ütés védése. 

 

20.1.2. Önvédelem és közelharc fogások gyakorlása 24 óra/24 óra 

Rendszeresen ismételt bemelegítő - bevezető gyakorlatok: futás, lazítás, nyújtás; gurulások, 

esések, alap ütések és alap rúgások. 

A tanult esések és dobások gyakorlása, elmélyítése  

A tanult bot támadás-védések gyakorlása, elmélyítése. 

A tanult önvédelmi fogások gyakorlása, elmélyítése.  

Ütések, védések, rúgások tanult fogásainak gyakorlása, elmélyítése. 

 

20.1.3. Lövészeti alapismeretek - a kiskaliberű tűzfegyverek 24 óra/24 óra 

A kiskaliberű tűzfegyverek fajtái, működésük. 

Az egylövetű kispuska fő részei, jellemző műszaki adatai, működése. 

Az ismétlő rendszerű kispuska fő részei, jellemző műszaki adatai, működése. 

A félautomata rendszerű kiskaliberű tűzfegyverek fő részei, jellemző műszaki adatai, 

működésük. 

Lövészeti alapismeretek. 

A lövés leadása; a pontos lövés leadását meghatározó feltételek, befolyásoló szubjektív és 

objektív tényezők. 

A célzás, az irányzó berendezések, a célzás elemei. 

Tüzelési alapismeretek.  

A lőgyakorlat alaki követelményei, vezényszavak. 
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20.1.4. Az fizikai alkalmassági követelményekre felkészülés I. 32 óra/32 óra 

A rendvédelmi szervek fizikai alkalmassági követelményei gyakorlatainak ismertetése. 

A gyakorlatok szabályos végrehajtásának és a gyakorlatokra történő hatékony felkészülés 

módjának ismertetése (fekvőtámaszban végrehajtott karhajlítás-nyújtás, felülés, fekve 

nyomás.). 

Fekvőtámaszban végrehajtott karhajlítás-nyújtás.  

Felülés, fekve nyomás.  

A feladatok végrehajtásához szükséges erőnlét fejlesztésére rávezető és erősítő gyakorlatok 

végrehajtása. 

 

21. Önvédelem és intézkedéstaktika IV. gyakorlat tantárgy 108 óra/108 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

21.1. Témakörök 

21.1.1. Testi kényszer alapjai 17 óra/17 óra 

A testi kényszer jogszerű alkalmazása közben használt technikák.  

A helyzetfelismerés és a megfelelő technikák alkalmazásának összhangja. 

Az optimális távolság megállapítása.  

Az intézkedés alá vont személy fizikai felépítésének, állapotának és pszichikai állapotának 

felmérése. 

Az alkohol, kábítószer és valamilyen pszichotrop anyag hatása alatt álló személlyel 

szembeni intézkedés veszélyei és következményei. 

Egyéb, testi kényszer alkalmazása során említést érdemlő tényező eszközös és eszköz 

nélküli támadás esetén. 

Légpuska lövészeti gyakorlat. 

 

21.1.2. Személy- és vagyonőri intézkedések gyakorlása 25 óra/25 óra 

A személy- és vagyonőr jogszabályokban meghatározott jogosultságainak szituációkban 

történő gyakorlása. 

A közterületnek nem minősülő létesítmények őrzése során a területre belépő vagy az ott 

tartózkodó személlyel szembeni intézkedések (személyazonosság, belépés célja, 

jogosultság, stb.). 

A területre belépő vagy onnan kilépő személlyel szembeni intézkedések (csomag, menet-, 

szállítási okmány, járművek és szállítmányok ellenőrzése) 

A jogsértő személlyel szembeni intézkedés. 

A közbiztonságra különösen veszélyes eszközök ellenőrzése, tilalmuk. 

A meghatározott jogosultságok gyakorlása során az adott cél elérésére alkalmas eszközök 

közül a személyi szabadság, illetve a személyi jogok legkisebb korlátozásával járó eszközök 

helyes megválasztása. 

Az ügyfél tájékoztatása az intézkedés indokáról, a felhatalmazásról és az intézkedés elleni 

panaszkezelés eljárásáról. 

 

21.1.3. Az fizikai alkalmassági követelményekre felkészülés II. 30 óra/30 óra 

A rendvédelmi szervek fizikai alkalmassági követelményei gyakorlatainak ismertetése.  

A gyakorlatok szabályos végrehajtásának és a gyakorlatokra történő hatékony felkészülés 

módjának ismertetése. (Függés, helyből távolugrás, ingafutás, 2000 méteres futás.) 

Hajlított karú függés. 

Helyből távolugrás. 

2000 méteres síkfutás. 

A síkfutást, a hajlított karú függést, fekvőtámaszból történő karhajlítás-nyújtást, a felülést 
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és az ingafutást időre kell teljesíteni, míg a helyből távolugrás és a fekve nyomás esetében 

a végrehajtott gyakorlatok mértéke a mérvadó. 

A feladatok végrehajtásához szükséges erőnlét fejlesztésére rávezető és erősítő gyakorlatok 

végrehajtása. 

 

21.1.4. A testi kényszer alaptechnikái 36 óra/36 óra 

A testi kényszer alaptechnikái.  

Alapfogások: csukló feszítése kifelé, csukló feszítése befelé (nyújtott karú), csukló feszítése 

(oldal irányú letöréssel), könyök feszítése befelé, könyök feszítése kifelé, könyök feszítése 

(nyújtott karú), váll ízület feszítése. 

Elvezető fogások: nyújtott karú elvezető fogás, nyújtott karú elvezető fogás felső alkar 

kulccsal, mellső karbölcső, hátsó karbölcső, keresztkulcsos elvezető fogás. Az aktív és a 

passzív ellenállás megtörése: védekezések alkalmazásából végrehajtható elvezető fogások, 

vitális pontok és egyéb gyengítések alkalmazása. Alapfogásokból történő szabadulások: 

azonos oldali kézzel történő csuklófogásból történő szabadulás, ellentétes oldali kézzel 

történő csuklófogásból történő szabadulás, ruhafogásból történő szabadulás. 

Alapfojtásokból történő szabadulások: hátsó fojtásból történő szabadulás, szemközti (két 

kézzel végrehajtott) fojtásból történő szabadulás.  

Az alaptechnikák végrehajtása közben folyamatos értékelés a helyzetek és a technikák 

váltásáról. 

A fogások váltásának folyamatos gyakorlása. 

 

22. Önvédelem és intézkedéstaktika tantárgy 80 óra/72 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

22.1. Témakörök 

22.1.1. Rendőri intézkedések alapjai 18 óra/16 óra 

Kommunikáció az intézkedés alá vont személlyel. 

Az intézkedő állás helyes alkalmazása; az intézkedő állás céljának (stabilitás, lágy részek 

védelme, a kisebb támadható felület) érvényesítése. 

A helyes távolság megválasztása az intézkedő testi épségének megóvása érdekében. 

Az alárendelt jelentési kötelezettségének ismerete és helyes alkalmazása (szolgálati feladat, 

utasítás végrehajtása, beosztásba való kinevezés, magasabb rendfokozatba történő 

kinevezés, kitüntetés, jutalmazás, fegyelmi fenyítés, rendőri intézkedés, megbetegedés, 

felgyógyulás, szabadságról való bevonulás, személyi és családi körülményekben beállott 

változás, stb.) 

 

22.1.2. Személy- és vagyonőri és intézkedések 30 óra/26 óra 

Rendezvénybiztosítási feladatok ellátása során a testi sérülés okozására alkalmas tárgyak 

bevitelének megakadályozása érdekében a csomag tartalmának vizsgálata. 

A rendezvény megtartását akadályozó vagy zavaró, annak biztonságát veszélyeztető, illetve 

az ott jogellenesen tartózkodó személy igazoltatása, a rendezvényen való részvételének 

megtiltása, felszólítása távozásra, amennyiben az érintett személy ennek nem tesz eleget, 

az élet- és vagyonbiztonság érdekében a rendezvényről történő kivezetése. 

A sportrendezvényről eltávolítandó személy visszatartása, amennyiben a 

személyazonosságát felhívásra nem igazolja. 

Bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésén tetten ért személy felszólítása a cselekmény 

abbahagyására, a cselekmény folytatásának megakadályozása, az elkövető elfogása, és a 

birtokában lévő, bűncselekményből vagy szabálysértésből származó vagy annak 

elkövetéséhez használt dolog, illetve támadásra alkalmas eszköz elvétele. 
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Az elfogott személy és a személytől elvett dolog jogosult nyomozó hatóságnak történő 

átadása, illetve e szervet értesítése. 

Helyszínbiztosítási feladatok gyakorlása. 

Az arányos mérvű kényszerítő testi erő alkalmazásának gyakorlása 

 

22.1.3. Közterület-felügyelői intézkedések 32 óra/30 óra 

A közterület rendjével kapcsolatos intézkedések 

A közterület jogszerű, engedélyhez kötött használatával kapcsolatos intézkedések 

Intézkedés hajléktalan személlyel 

Intézkedés az önkormányzat közterületi rendezvényén 

Intézkedés köztisztasági szabálysértés esetén 

Intézkedés önkormányzati tulajdonú közösségi tömegközlekedési eszközön. 

Állategészségügyi és állatrendészeti intézkedések 

 

23. Ügyviteli ismeretek  tantárgy 31 óra/0 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

23.1. Témakörök 

23.1.1. Ügyviteli folyamatok 7 óra/0 óra 

Ügyiratkezelés szakaszai. Ügyviteli folyamatot segítő berendezések, gépek alkalmazása 

(levélhajtogató, borítékoló, bérmentesítő, stb.). 

Adó fogalma, fajtái, szerepe. 

Adójogszabályok tartalmi elemei. 

Betartja a pénzügyi, számviteli és adóelőírásokat. 

Figyelemmel kíséri a munkájához kapcsolódó jogszabályok változásait. 

Utaztatási költségelszámoltatást végez. 

Útiköltség-elszámolás.  

Kiküldetési rendelvény.  

Számviteli bizonylat fogalma. 

Készpénzfizetési számla kiállítása. 

Átutalásos számla kiállítása. 

Visszáru kezelése. 

A gazdálkodási szakterületen gyakran előforduló bizonylatok kiállítása 

 

 

23.1.2. Marketing ismeretek 8 óra/0 óra 

A marketing fogalma, kialakulása, fejlődése, alkalmazási területe A piackutatás fajtái, 

módszerei, felhasználási területe, funkciói folyamata, módszerei. Kommunikációs politika 

fogalma, jelentősége. Marketingkommunikáció eszközrendszere. 

A marketingkommunikáció lényege, a kommunikációs mix elemei. 

Reklám fogalma, szerepe, fajtái. Tájékoztató és reklámanyagok készítése. 

Hírközlő iratok készítése a nyilvánosság és a média számára. Protokoll lista készítése. 

 

23.1.3. Időgazdálkodás  8 óra/0 óra 

Időtábla jellemzői. Időtábla szerkesztése. Napi, heti, havi időterv készítése. 

Feladatok tervezése, optimalizálása, rangsorolása. Határidők nyilvántartása. Határidők 

preferencia sorrendje. Határidők és gazdasági érdekek kapcsolata. Gazdasági határidők 

nyilvántartása. A vezető időbeosztása. Időmenedzselés. Határidők átütemezése (módosítás, 

felszólítás). Határidők elmulasztásának jogkövetkezményei 
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23.1.4. Nyomtatvány-, és adatbázis-kezelés 8 óra/0 óra 

Nyomtatványok, űrlapok, egyéb dokumentumok készítése. Nyomtatvány, mint ügyirat. 

Nyomtatványok típusai, rendszerezése. Űrlapok készítése számítógépen. 

Elektronikus űrlapok kitöltése. Űrlapok kezelése webes felületen. Adatok feltöltése webes 

felületen. Körlevél, boríték, etikett készítése. Dokumentum-szerkesztés (üzleti, hivatali, ill. 

belső felhasználásra). Kézi nyomtatványok digitalizált tárolása. 

Adatbázis-kezelés alapjai. Adatbázis létrehozása, feltöltése, karbantartása. Adatszolgáltatás 

adatbázisból. Adatbázis készítése, gyűjtött adatokból. 

 

24. Ügyviteli ismeretek tantárgy 36 óra/0 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

24.1. Témakörök 

 

24.1.1. Vakírás alapjai  30 óra/0 óra 

A tízujjas vakírás módszerei, a billentyűk kezelésének módja, szabálya 

Test-, kar-, kéz- és ujjtartás 

Számok, írásjelek, speciális karakterek írástechnikai és helyesírási szabályai 

Sebességfokozás különböző szövegek írásával, a gépíráskészség fokozása 

A betűk megtanulása különböző betűkapcsolási és szógyakorlatokkal, folyamatos 

mozdulatelemzéssel, másolással. Másolás kéziratról, Idegen nyelvű dokumentum másolása, 

Elektronikus írás szabályai, Hallás utáni írás technikája, Iratsablon szerkesztése. 

 

24.1.2. Dokumentumok szerkesztése, készítése, szövegszerkesztő programok 

  3 óra/0 óra 

Dokumentumok típusai, fajtái 

Irat- és dokumentumszerkesztés szabályai 

Számítógépes nyomtatvány, űrlap és sablon szerkesztése 

Körlevélkészítés elemei, technikája 

Elektronikus címzés és etikett készítés gyakorlata 

Elektronikus levelezés technikája és szabályai 

Táblázatok készítése, kezelése 

Hivatkozások használata 

 

24.1.3. Levelezési ismeretek 3 óra/0 óra 

Hivatalos levelek fajtái 

Levelezés hagyományos és digitális formában 

Jelentések, beszámolók 

Szerződések, járulékos levelezés 

Jegyzőkönyv formai, szerkezeti elemei 

Iratok iktatása, tárolása, őrzése 

Üzleti levelek formai követelményei 

Üzleti levél szerkesztése, készítése 

Irodatechnikai készülékek kezelése 

A levelezés és elektronikus kapcsolattartás szabályai 

 

25. Ügyviteli ismeretek tantárgy 124 óra/124 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

25.1. Témakörök 
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25.1.1. Az ügyiratkezelés szabályozása 31 óra/31 óra 

Ügyviteli munka helye szerepe a szervezetben,  

Ügyviteli munka részei,  

Ügyiratkezelés szabályozása,  

Az ügyiratkezelés irányítása, felügyelete  

Az iratok kezelésének általános követelményei 

Az egységes kormányzati ügyiratkezelő rendszer 

 

25.1.2. Az ügyiratkezelés folyamata 31 óra/31 óra 

A Küldemények átvétele  Papíralapú küldemények átvétele 94  

Elektronikus iratok átvétele, A KÉR-hez érkezett iratok átvétele, kezelése,  

Küldemények felbontása,  

Érkeztetés  

Küldemények szerelése, csatolása  

Szignálás  

Iktatás 

Mutatózás   

Szignált iratok átadása  

Ügyirat készítése, kiadmányozás  

Iratok sokszorosítása 

Iratok továbbítása (expediálás) 

Papíralapú iratok továbbítása   

 Elektronikus továbbítás   

 Az Egységes Kormányzati Ügyiratkezelő Rendszer alapjai 

 Iratok határidő-nyilvántartása 

Irattárba helyezés, irattári terv   

Iratok kiadása az irattárból  

Selejtezés, megsemmisítés  

Levéltárba adás 

 

25.1.3. Adatvédelem és információszabadság 31 óra/31 óra 

Az adatvédelem tartalma  

Alapfogalmak  

Az adatkezelés jogszerűsége, adatkezelés jogintézménye 

Az érintett rendelkezése az adatkezelés során 

Adatbiztonság, adatvédelem  

Információszabadság, információ biztonság  

Személyes adat, szenzitív adat 

Közérdekű adat és közérdekből nyilvános adat   

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

Nemzeti Biztonsági Felügyelet 

 

25.1.4. A titkos ügykezelés alapismeretei 31 óra/31 óra 

A titkos ügykezelés elméleti alapismerete 

Az adatok védelmének alapelvei 

A nyilvánosság alól mentesülő nem nyilvános adatok,  

Adat fajták, minősítési szintek  

A minősítési eljárás szabályai, kármérték alapú minősítés 

Minősített adatok kezelése 

A minősítés felülvizsgálata 
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A minősítés felülbírálata 

A minősített adatok büntetőjogi védelme 

A titkos ügykezelés gyakorlati alapismeretei  

A titkos ügykezelő foglalkoztatásának feltételei és feladatai   

A Nyilvántartó és a Kezelő pont  

 A NATO-NYEU Központi Nyilvántartó, valamint az EU Központi Nyilvántartó  

A minősített adatok nyilvántartásának folyamata 

A minősített adatot tartalmazó adathordozó irattározása és a megsemmisítési eljárás 

Futárszolgálatok fajtái 

 

 

 

26. Ügyviteli gyakorlat tantárgy 77 óra/77 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

26.1. Témakörök 

26.1.1. Iratminták fajtái 20 óra/20 óra 

Iratminta fajták jellemzői 

Iratminta fajták csoportosítása különböző szempontok alapján 

 

 

26.1.2. Iratminták formai, tartalmi jellemzői  20 óra/20 óra 

Iratminták formai és tartalmi jellemzői,  

Iratminták csoportosítása ügytípusok szerint. 

Iratminta sablonok 

Elektronikus űrlapok 

 

26.1.3. Szövegszerkesztés, iktató program kezelése, elektronikus ügyintézés  óra/19 

óra 

Az ügyviteli munka informatikai támogatása 

Az elektronikus iktatórendszerek típusai, Az elektronikus iktatás főbb jellemzői 

Elektronikus ügyintézés 

Az elektronikus rendszerek biztonsága  

Központi elektronikus szolgáltató rendszer  

Elektronikus tájékoztató szolgáltatás 

Kapcsolattartás egyéb elektronikus eszközökkel 

 

26.1.4. Iratminták készítése  18 óra/18 óra 

Iratminták formai és tartalmi jellemzőinek megfelelő elkészítése. 

Iratminta készítés ügyekhez, eseményekhez 

Iratminta gyűjtemény összeállítása 

 

 

27. Közszolgálati ügyintézői ismeretek tantárgy 124 óra/232 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

27.1. Témakörök 

27.1.1. Jogi alapismeretek 20 óra/38 óra 

 Szabálysértési alapismeretek, Büntetőeljárás és büntetés-végrehajtási jogi 

alapismeretek. Polgárőri alapismeretek. 

. 
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27.1.2. Jogi ismeretek 30 óra /48 óra 

Büntetőjog különös rész.  

(Az élet, a testi épség és az egészség elleni bűncselekmények. Emberölés. Erős 

felindulásban elkövetett emberölés. Testi sértés. Foglalkozás körében elkövetett 

veszélyeztetés. Segítségnyújtás elmulasztása. Kényszerítés, személyi szabadság 

megsértése. Magánlaksértés. Magántitok megsértése. Rágalmazás. Becsületsértés. 

Közlekedési bűncselekmények. Közúti baleset okozása. Járművezetés ittas vagy 

bódult állapotban. Cserbenhagyás. Az igazságszolgáltatás elleni bűncselekmények. 

Hamis vád. Hatóság félrevezetése. Hamis tanúzás, hamis tanúzásra felhívás. 

Bűnpártolás. Hivatali bűncselekmények. Bántalmazás hivatalos eljárásban. 

Kényszervallatás. A hivatalos személy elleni bűncselekmények. Vesztegetés. A 

közbiztonság elleni bűncselekmények. Terrorcselekmény. Közveszély okozása. 

Közérdekű üzem működésének megzavarása. Robbanóanyaggal vagy robbanószerrel 

visszaélés. Lőfegyverrel vagy lőszerrel visszaélés. Állatkínzás. Közveszéllyel 

fenyegetés. Garázdaság. Közokirat-hamisítás. Kábítószer birtoklása. A vagyon elleni 

erőszakos bűncselekmények. Rablás. Kifosztás. Zsarolás. Önbíráskodás. A vagyon 

elleni bűncselekmények. Lopás. Sikkasztás. Csalás. Rongálás. Jogtalan elsajátítás. 

Orgazdaság. Jármű önkényes elvétele.) 

 

A helyszínbírságra és egyes szabálysértésekre vonatkozó ismeretek. 

(Helyszíni bírságra vonatkozó általános szabályok. A helyszíni bírság kiszabására 

jogosultak köre. A helyszíni bírságolás alkalmazásának feltételei, kizáró okok. A 

helyszíni bírság összege. A helyszíni bírságolás gyakorlati végrehajtása. 

Szabálysértések. Rendzavarás. Garázdaság. Közbiztonsági tevékenység jogosulatlan 

végzése. Veszélyes fenyegetés. A tulajdon elleni szabálysértés. Polgári felhasználású 

robbanóanyaggal és pirotechnikai termékkel kapcsolatos szabálysértés. Lőfegyverrel 

kapcsolatos szabálysértés. Koldulás. Csendháborítás. Köztisztasági szabálysértés. 

Veszélyeztetés tárgyak elhelyezésével, eldobásával. Kábítószer-rendészeti 

szabálysértés. Szeszesital-árusítás, - kiszolgálás,- és fogyasztás tilalmának 

megszegése. A kitiltás, illetve az eltiltás szabályainak megszegése. Tiltott fürdés. 

Személyazonosság igazolásával kapcsolatos kötelességek megszegése. Külföldiek 

rendészetével kapcsolatos szabálysértés. Ittas vezetés. Az elsőbbség és az előzés 

szabályainak megsértése. A közúti közlekedés rendjének megzavarása. Engedély 

nélküli vezetés. Érvénytelen hatósági engedéllyel vagy jelzéssel való közlekedés. 

Vasúti átjárón áthaladás szabályainak megsértése. Versenytárs utánzása.) 

 

27.1.3. Kommunikációs alapismeretek 10 óra/20 óra 
Kommunikál szervezeten belül és szervezeten kívül. 

Tájékoztatást nyújt a szakmai munkavégzése során felmerülő panasz kivizsgálásáról. 

Tájékoztatást ad az ügyfeleknek. 

Együttműködik a feladat-végrehajtásban érintett hatóságokkal 

Személyeket hallgat meg. 

Személyek meghallgatásáról jegyzőkönyvet készít. 

Jelentést tesz az intézkedései során használt eszköz és a kényszerítő testi erő alkalmazásáról. 

Jegyzőkönyvet, összesített írásos beszámolót készít. 

Írásban is alkalmazza a magán és a hivatalos nyelvi kommunikációt. 

A hivatalos témájú írásbeli kommunikáció fejlesztése: a hivatalos szöveg jellemzői. 

 

27.1.4. Kormányablak ügyintézői ismeretek 64 óra/126 óra 
Közigazgatási  alapismeretek 

Európai uniós alapismeretek 
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Nemzetpolitika fogalma, jellemzői 

Információbiztonság és adatvédelmi alapismeretek  

 

Közigazgatás felépítése és működése.  

Az igazgatás és a közigazgatás fogalma.  

A közigazgatás feladata, funkciói.  

A közigazgatás tevékenységi fajtái.  

A közigazgatás szervezetrendszere és sajátosságai, az államigazgatás, önkormányzati 

igazgatás  
 

A központi államigazgatási szervek szervezete és működése.  

A Kormány szerepe, szervezet, működése.  
Kormánybizottságok (és egyéb, a kormány munkáját segítő szervek) 

A minisztérium feladata és szervezete.  

Az államigazgatás területi, helyi szerveinek szervezete és működése.  

Az államigazgatási szervek feladat- és hatáskörére vonatkozó főbb szabályok.  
Autonóm államigazgatási szervek, a kormányhivatalok, a központi hivatalok, a rendvédelmi 

szervek és az önálló szabályozó szervek 

A kormányhivatalok 

A kormányhivatalok szervezete  

A kormányhivatal feladatai 

 

Az önkormányzatiság lényege.  

Az önkormányzatok szervezetének és működésének főbb szabályai.  
A helyi önkormányzatok típusai 

A helyi önkormányzatok egymás közötti kapcsolatai 

A helyi önkormányzatok feladat- és hatásköre 

A helyi rendészeti és közbiztonsággal kapcsolatos feladatok 

A területi (megyei) önkormányzatok feladatai 

A települési önkormányzatok szervezete és működésének alapvető szabályai 

A települési önkormányzatok szervezete 

A települési önkormányzatok működése 

A helyi önkormányzatok és az egyéb állami szervek kapcsolatának főbb elemei 

 

A közigazgatás személyzeti rendszere. 

A közszolgálat jellemzői. 
Közszolgálati etika és integritás 

A közigazgatási jogviszony.  

Az ügykezelőkre vonatkozó szabályok és rendelkezések 

 
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény és a 

szakigazgatási normák egymáshoz való viszonya, a közigazgatási eljárásjogi szabályozás 

rendszere  

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény 

személyi, területi és időbeli hatálya.  

A hatósági jogalkalmazás fogalma. 

A hatósági cselekmények fontosabb típusai. 

A hatósági ügy és az ügyfél fogalma.  

Az eljáró hatóságok köre.  

A közigazgatási eljárás szakaszai, azok célja és rendeltetése.  

Az elsőfokú eljárás szabályai.  
A kérelem és az általános eljárási szabályok  
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A hatósági döntéshozatal és döntésfajták 

Jogorvoslat a közigazgatási hatósági eljárásban  

A fellebbezésre vonatkozó főbb szabályok.  

A közigazgatási végrehajtás rendeltetése. 
Végrehajtás a közigazgatási hatósági eljárásban 

 

 

A Kormányablakok működésének, feladatainak, hatásköreinek áttekintése.  

Kormányablak ügyintézői feladatok 

Okmányirodai ügykörök 
 

 

28. Közszolgálati ügyintézői gyakorlat tantárgy 62 óra/98 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

 

28.1. Témakörök 

28.1.1. Szakmai kommunikációt fejlesztő gyakorlatok 11 óra/23 óra 
A mindennapi kommunikáció és a rendvédelmi szervek kommunikációjának hasonlóságai és 

különbözőségei 

A kommunikáció speciális szabályai  

A rendvédelmi szervek csak intézkedéseikor felmerülő tipikus helyzetek, személyes reakciók, 

ezek elemzése. 

Konfliktuskezelés módszerei, azok alkalmazása. 

A kommunikációs zavarok felismerése és a leküzdésére szolgáló technikák alkalmazása. 

A non verbális és metakommunikációs jelzések értelmezése, azokra történő reagálás. 

Az előítéletes megnyilatkozások felismerése, kezelésükre a megszerzett ismeretek 

alkalmazása. 

Az antiszociális magatartásformák felismerése, kezelésükre az asszertív kommunikáció 

alkalmazása. 

Stresszkezelési technikák megismerése és alkalmazása. 

 

28.1.2. Feladatellátásához nélkülözhetetlen személyes, társas és szakmai kompetenciák 

fejlesztése 9 óra/17 óra 

 
Figyelemösszpontosítást fejlesztő gyakorlatok, a gyors reakció, a rögtönzés.  

Disputa: vita szervezése.  

A kapcsolatok mélyítése: a figyelmes hallgatás, a segítő beszélgetés. 

Az együttműködés – a kooperáció fejlesztését segítő gyakorlatok, a képesség fejlesztését 

segítő játékok. 

Az empátia és a türelem fejlesztése. 

A személyészlelés, a személyészlelési ítéletek pontosságának fejlesztése.  

Az antiszociális magatartás észlelése. 

Komplex gyakorlat: adott szituáció (rendőri intézkedés) „mintha” megélése. 

 

 

28.1.3. Kormányablak ügyintéző gyakorlati ismeretek  42 óra/58 óra 
Ügyfélszolgálati készségfejlesztés 

Etikus ügyfélszolgálat, önismeret, kommunikáció 

Ügyféltípusok, ügyfélkezelés 

Konfliktusok, interkulturális konfliktusok, interkulturális érzékenyítés  

Konfliktuskezelés, stresszkezelés 

Fogyatékkal élőkkel történő bánásmód 
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Az elektronikus ügyintézés alapjai,  

A szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatások  

A kormányablak ügyintézői feladatok ügymenetének gyakorlása: 

Okmányirodai ügykörök gyakorlása. 

 

29. A speciális szakmai tárgyak tananyagtartalmát az ágazathoz tartozó szakképesítések 

kerettantervei tartalmazzák.  
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ÖSSZEFÜGGŐ SZAKMAI GYAKORLAT 

 

I. Öt évfolyamos oktatás közismereti képzéssel 

10. évfolyamot követően 140 óra 

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 10. évfolyamot követő szakmai gyakorlat szakmai tartalma: 

Rendvédelmi tábor 

70 óra 

A rendvédelmi tábor célja: A 10. évfolyamon elsajátított Rendvédelmi szervek és alapfeladatok 

, valamint az Önvédelem és Intézkedéstaktika gyakorlat tantárgyakhoz  kapcsolódó ismeretek 

gyakorlása, elmélyítése.  

 

Ajánlás a szakmai gyakorlat megszervezésére, folyamatára 

A tanulók rendvédelmi tábori szakmai gyakorlata az iskolában vagy egy, a gyakorlat számára 

alkalmas (sportfoglalkozás és tantermi foglalkozás) kijelölt helyen kerüljön megszervezésre.  

Javasolt a tanulóknak Foglalkozási naplót vezetni, és abba rögzíteni az elvégzendő feladatokat, és 

azok értékelését.  

A szakmai feladatok:  

Az alakiasság fejlesztése. 

A fizikai állóképesség fejlesztése, az önvédelem, a légpuskahasználat gyakorlása. 

Elsősegélynyújtás gyakorlása. 

Személy és vagyonőr munkájához kapcsolódó gyakorlatok. 

A rendvédelmi szervek szóbeli és írásbeli kommunikációshoz kapcsolódó gyakorlatok. 

Lehetőség esetén a rendvédelmi szervek (rendőrség, katasztrófavédelem, büntetés-végrehajtás) 

meglátogatása, munkájuk tanulmányozása, ennek hiányában a rendvédelmi szervek meghívott 

munkatársai előadásának meghallgatása. 

Környezetvédelmi gyakorlat. 

 

Személy-és vagyonőri gyakorlat 

70 óra 

A személy és vagyonőri szakmai gyakorlat célja: A személy-és vagyonőri szakmai alapismeretek 

komplex gyakorlati alkalmazása, az új gyakorlati ismeretek szakmai gyakorlat során történő 

elsajátítása. A gyakorlati képzésen a tanulók az elméleti szakaszban a Magánbiztonság és 

vagyonvédelem tantárgy elsajátításakor megszerzett ismereteire építve meghatározott feladatok 

végrehajtásával a személy-és vagyonőri munka végzéséhez szakmai gyakorlati tapasztalatokat 

szereznek. 

 

Ajánlás a szakmai gyakorlat megszervezésére, folyamatára: 

A tanulók a szakmai gyakorlatot az iskolában hajtják végre.  

Javasolt a tanulóknak Foglalkozási naplót vezetni, és abba rögzíteni az elvégzendő feladatokat, és 

azok értékelését.  

Értékelés: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja 

szerinti értékeléssel. 
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A szakmai feladatok:  

Az általános szolgálati ismeretek elméleti anyaghoz kapcsolódó gyakorlatok.  

A személy- és vagyonvédelmi alapismeretek elméleti anyaghoz kapcsolódó gyakorlatok. 

 

 

A 11. évfolyamot követő szakmai gyakorlat szakmai tartalma: 

Rendvédelmi tábor 

70 óra 

A rendvédelmi tábor célja: A 11. évfolyamon elsajátított  Személy- és vagyonvédelmi 

ismeretek gyakorlat, valamint az Önvédelem és Intézkedéstaktika gyakorlat tantárgyakhoz  

kapcsolódó ismeretek gyakorlása, elmélyítése.  

Ajánlás a szakmai gyakorlat megszervezésére, folyamatára 

A tanulók rendvédelmi tábori szakmai gyakorlata az iskolában vagy egy, a gyakorlat számára 

alkalmas (sportfoglalkozás és tantermi foglalkozás) kijelölt helyen kerüljön megszervezésre.  

Javasolt a tanulóknak Foglalkozási naplót vezetni, és abba rögzíteni az elvégzendő feladatokat, és 

azok értékelését.  

A szakmai feladatok:  

Az alakiasság fejlesztése. 

A fizikai állóképesség fejlesztése, az önvédelem, a légpuskahasználat gyakorlása. 

Elsősegélynyújtás gyakorlása. 

Személy és vagyonőr és a közterület-felügyelő munkához kapcsolódó gyakorlatok. 

Testi kényszer alaptechnikáinak gyakorlása. 

A rendvédelmi szervek szóbeli és írásbeli kommunikációshoz kapcsolódó gyakorlatok. 

Lehetőség esetén a rendvédelmi szervek (rendőrség, katasztrófavédelem, büntetés-végrehajtás) 

meglátogatása, munkájuk tanulmányozása, ennek hiányában a rendvédelmi szervek meghívott 

munkatársai előadásának meghallgatása. 

Környezetvédelmi gyakorlat. 

 

Katasztrófavédelmi összefüggő szakmai gyakorlat 

35 óra 

A katasztrófavédelmi szakmai gyakorlat célja: A katasztrófavédelmi szakmai, 

tűzoltásialapismeretek komplex gyakorlati alkalmazása, a szakmai gyakorlat során történő 

elsajátítása. A gyakorlati képzésen a tanulók az elméleti szakaszban a Rendvédelmi szervek és 

alapfeladatok gyakorlat tantárgy elsajátításával megszerzett ismereteire építve meghatározott 

feladatok végrehajtásával a katasztrófavédelmi munka végzéséhez szakmai gyakorlati 

tapasztalatokat szereznek. 

Ajánlás a szakmai gyakorlat megszervezésére, folyamatára 

A tanulók a szakmai gyakorlatot az iskolában vagy egy kijelölt katasztrófavédelmi szervnél hajtják 

végre.  

Javasolt a tanulóknak Foglalkozási naplót vezetni, és abba rögzíteni az elvégzendő feladatokat, és 

azok értékelését.  

A szakmai feladatok:  

Elemek a katasztrófavédelmi műszaki alapismeretekből; 

Tűzoltói és tűzmegelőzési alapismeretek elméleti anyaghoz kapcsolódó gyakorlat 

 

Rendőrségi gyakorlat 

35 óra  
A rendőrségi szakmai gyakorlat célja: A rendvédelmi szervek szakmai alapismereteinek komplex 

gyakorlati alkalmazása, az új gyakorlati ismeretek szakmai gyakorlat során történő elsajátítása. A 

gyakorlati képzésen a tanulók az elméleti szakaszban a Rendvédelmi szervek és alapfeladatok 
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tantárgy elsajátítása során megszerzett ismereteire építve meghatározott feladatok végrehajtásával 

a rendőri munka végzéséhez szakmai gyakorlati tapasztalatokat szereznek. 

Ajánlás a szakmai gyakorlat megszervezésére, folyamatára: 

A tanulók a szakmai gyakorlatot az iskolában és/vagy egy kijelölt rendőri szervnél hajtják végre.  

Javasolt a tanulóknak Foglalkozási naplót vezetni, és abba rögzíteni az elvégzendő feladatokat, és 

azok értékelését.  

A szakmai feladatok: 

Az általános szolgálati, szolgálat-ellátási ismeretek gyakorlása. 
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3.6.4 Sport ágazat 

 

H E L Y I  T A N T E R V  

a(z) 

XXXVII. SPORT 

ágazathoz 

 

 

 

A szakképesítés óraterve nappali rendszerű oktatásra 

 

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 
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Tantárgyi struktúra és óraszámok - Sport XXXVII. 

 

szakgimnázium 9-13. évfolyam 

(2016. szeptember 1-től) 

  Óraszámok évfolyamonként 

Tantárgy 9. 10. 11. 12. 9.-12. 13. 

  heti éves heti éves heti éves heti éves éves heti éves 

Közismeret                       

Magyar nyelv és 

irodalom 
4 144 4 144 4 144 4 124 556     

Idegen nyelvek 4 144 4 144 4 144 4 124 556 4 124 

Matematika 3 108 3 108 3 108 3 93 417     

Történelem 2 72 2 72 3 108 3 93 345     

Etika             1 31 31     

Informatika 2 72 2 72         144     

Művészetek         1 36     36     

Testnevelés  5 180 5 180 5 180 5 155 695     

Osztályfőnöki 1 36 1 36 1 36 1 31 139     

Kötelező komplex 

természettudományos 

tantárgy 

3 108             108     

Ágazathoz kapcsolódó 

tantárgy: Biológia 
    2 72 2 72 2 62 206     

Kötelezően 

választható: Emelt 

szintű érettségi vagy 

Idegen nyelv, vagy 

Fizika vagy 

Informatika vagy 

Szakmai tantárgy 

        2 72 2 62 134     

Pénzügyi és 

vállalkozói ismeretek 
    1 36         36     

Közismeret összesen 24 864 24 864 25 900 25 775 3403 4 124 
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Szakmai modulok: 

el
m

. 

g
ya

k
. 

év
es

 

el
m

. 

g
ya

k
. 

év
es

 

el
m

. 

g
ya

k
. 

év
es

 

el
m

. 

g
ya

k
. 

év
es

 

9.-12. 

el
m

. 

g
ya

k
. 

év
es

 

Anatómiai-élettani 

ismeretek 
4   144                   144       

Egészségtan       2   72             72       

Terhelésélettan       2   72             72       

Elsősegélynyújtás 

gyakorlat 
              3 108       108       

Funkcionális 

anatómia 
                  2   62 62       

Klinikumi 

alapismeretek 
                  2   62 62       

Edzéselmélet  2   72 1   36       1   31 139       

Edzésprogramok 

gyakorlat  
  2 72   2 72   1 36   1 31 211       

Gimnasztika 1   36             1   31 67       

Gimnasztika 

gyakorlat  
  2 72   1 36   1 36       144       

Fizioterápia             1   36       36       

Fizioterápia I.                2 72   1 31 103       

Masszázs       1   36             36       

Svédmasszázs 

gyakorlat  
        3 108   2 72   2 62 242       

Szakmai modulok 

összesen: 
7 4 396 6 6 432 1 9 360 6 4 310 1498     961 

Szakmai elmélet és 

gyakorlat összesen: 
11 396 12 432 10 360 10 310 1498 31 961 

Szakmai elmélet és 

gyakorlat/ év 
252 144 396 216 216 432 36 324 360 186 124 310 1498 0 0 0 

Nyári összefüggő 

szakmai gyakorlat 
    0     140     140     0 280     0 

Tanulók heti/éves 

óraszáma: 
35 1260 36 1436 35 1400 35 1085 4901     1085 
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31. Anatómiai-élettani ismeretek tantárgy 144 óra/144 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

31.1. Témakörök 

31.1.1. Szervek, szervrendszerek  72 óra/72 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 

 

31.1.2. Szervrendszerek működése 72 óra/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 

 

 

32. Egészségtan tantárgy 72 óra/72 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

32.1. Témakörök 

32.1.1. Sport és az életmód 36 óra/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 

 

32.1.2. Sportártalmak, sportsérülések megelőzése 18 óra/18 óra 

Sportártalmak típusai 

Sportsérülések típusai 

A sportártalmak, sportsérülések megelőzésének módszerei 

Rehabilitáció a sportban 

 

32.1.3. Táplálkozás 18 óra/18 óra 

Egészséges táplálkozás 

A folyadékpótlás fontossága 

Testösszetétel, testalkat 

Elhízás és testsúlyszabályozás 

Az edzés és az energiaforgalom 
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33. Terhelésélettan tantárgy 72 óra/72 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

33.1. Témakörök 

33.1.1. Terhelés hatása a szervrendszerekre 36 óra/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 

 

33.1.2. Speciális terhelésélettani sajátosságok 18 óra/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 

 

33.1.3. Teljesítményfokozás 18 óra/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 

 

 

34. Elsősegélynyújtás gyakorlat tantárgy 108 óra/108 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

34.1. Témakörök 

34.1.1. Témakör 1 108 óra/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 

Vizsgálati protokoll rosszullét esetén 

A sebek fajtái 

Vérzések típusai és ellátásuk 

Sokk és az ellátása 

Vízből mentés 
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35. Funkcionális anatómia tantárgy 62 óra/62 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

35.1. Témakörök 

35.1.1. A mozgás szervrendszere 31 óra/31 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 

 

35.1.2. A sportmozgások anatómiai-élettani alapjai 31 óra/31 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 

 

 

36. Klinikumi alapismeretek tantárgy 62 óra/0 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

36.1. Témakörök 

36.1.1. Reumatológiai, ortopédiai és traumatológiai alapok  31 óra/0 óra 

Csontritkulás 

Lágyrész reumatizmus 

Degeneratív ízületi és gerincelváltozások 

Gyulladásos ízületi és gerincelváltozások 

A gerinc ortopédiai betegségei 

Mellkasdeformitások 

A felső végtag fontosabb ortopédiai betegségei 

Az alsó végtag fontosabb ortopédiai betegségei 

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 
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36.1.2. Belgyógyászati, neurológiai és bőrgyógyászati alapok 31 óra/0 óra 

Kóros jelensége felismerése 

- allergiás reakciók 

- légzési rendellenesség 

 légzésszám változás 

 kóros légzéstípusok 

 nehézlégzés 

- szív- érrendszeri betegnél 

 szorító mellkasi fájdalom (angina pectoris) 

 szívízomelhalás (acut myocardialis infarctus) 

 érszűkület 

 visszeresség 

 artériás és vénás lábszárfekély 

 mélyvénás trombózis 

 felületes vénagyulladás 

 magas vérnyomás 

- véralvadási zavarban szenvedő betegnél 

Az idegrendszeri betegségek főbb jellemző tünetei 

Koponyaűri nyomásfokozódás 

Fejfájások 

Idegrendszeri fertőzések 

Agyi érbetegségek 

Epilepszia 

A bőr anatómiája és élettani működése 

Fertőző bőrelváltozások  

Diabetes mellitus bőrelváltozásai  

 

 

37. Edzéselmélet tantárgy 139 óra/139 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

37.1. Témakörök 

37.1.1. Edzéselméleti alapok 72 óra/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 
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Edzettség, fittség 

 

37.1.2. Motoros képességek 36 óra/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  

Téri tájékozódási képesség 

Összekapcsolódási képesség  

Differenciáló képesség  

Az ügyesség, mint a képességek komplex manifesztációja 

 

37.1.3. Edzésmódszertan 31 óra/31 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 
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Gerinc és ízületvédelem 

Kiválasztás a sportban   

 

 

38. Edzésprogramok gyakorlat tantárgy 211 óra/211 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

38.1. Témakörök 

38.1.1. Edzéslátogatás 144 óra/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.)   

 

38.1.2. Motoros képességfejlesztés 67 óra/67 óra 

Általános erőfejlesztés  

Speciális erőfejlesztés  

Pozitív dinamikus (legyőző) erőfejlesztés  

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  
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 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.) 

 

 

39. Gimnasztika tantárgy 67 óra/67 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

39.1. Témakörök 

39.1.1. A gimnasztika mozgásrendszere 36 óra/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 

 

39.1.2. Gyakorlatelemzés és -tervezés 31 óra/31 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.) 

 Gyakorlatok variálása különböző eszközök használatával 

Gyakorlatok elemzése, domináns hatás tervezése  

Kondicionális képességek fejlesztése gimnasztikával  

Koordinációs képességek fejlesztése gimnasztikával 

Ízületi mozgékonyság fejlesztése gimnasztikával  

Izolációs gyakorlatok  
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Gyakorlatok összekapcsolása, gyakorlatláncok  

Motoros képességek fejlesztése különböző eszközökkel  

Gyakorlatvezetési módszerek  

A célgimnasztika értelmezése, alkalmazási területei 

 

 

40. Gimnasztika gyakorlat tantárgy 144 óra/144 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

40.1. Témakörök 

40.1.1. Szabadgyakorlatok  72 óra/72 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 

 

40.1.2. Eszközös gyakorlatok  72 óra/72 óra 

Kézisúlyzó 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, oktatása 

 

 

 

 

 

41. Fizioterápia tantárgy 36 óra/0 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 
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41.1. Témakörök 

41.1.1. Fizoterápiás módszerek 36 óra/0 óra 

Termoterápia: 

Meleg és hideghatások 

Meleghatású kezelés 

Hőlégkamra  

Gőzkamra  

Szauna (felöntések, a szaunamester feladatai és a különféle szaunák ismertetése) 

Hideghatású kezelések (kryoterápia, kryogél) 

Rövid hűtés 

Hidroterápia 

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 

Balneokezelések: 

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 
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Iszapkezelések (pakolás, mitigált és hidegiszap kezelés, vödöriszap, résziszap) 

kivitelezése  

Különleges iszapkezelések - parafangó 

Iszapkezelés javallata – ellenjavallata 

Hévízi gyógyiszapkezelések (hungarikum!!) 

Mechanokezelések: 

Száraz tractió, gerincnyújtó gravitációs pad (denevér ágy, Glisson trakció ismerete 

Betegségek indikációi és kontraindikációi kezelések során 

 

 

42. Fizioterápia I. gyakorlat tantárgy 103 óra/0 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

42.1. Témakörök 

42.1.1. Hidro- és termoterápiás kezelések 72 óra/0 óra 

Hidroterápiás kezelések:  

Borogatások (hideg, meleg, felmelegedő {Prissnitz} 

Lemosások, pakolások (teljes test, háromnegyedes, fél valamint törzs {száraz, 

nedves}) 

Kneipp kezelések (taposó)A témakör részletes kifejtése 

Zuhany kezelések:  

Zuhany kalitka, skótzuhany (váltott hőfokú), szájzuhany, örvényfürdő 

Víz alatti vízsugármasszázs kezelés 

Fürdő kezelések:  

Részfürdő, félfürdő, ülőfürdő, hideg, váltott hőfokú, meleg és forró fürdő 

Termo kezelések:  

Gőzkamra, hőlégkamra, különféle szaunák és szauna felöntések 

Kryogéles kezelések 

 

42.1.2. Egyéb fizioterápiás kezelések 31 óra/0 óra 

Balneoterápiás kezelések:  

Fürdőkúra kezelést végez (gyógyvizes gyógymedence és gyógyvizes kádfürdő 

kezelés)A témakör részletes kifejtése 

Szénsavgáz fürdő (mofetta), szénsavfürdő, szénsav hó (Kapuvár) 

Iszapkezelések: 

Gyógyiszap kezelések (pakolás, vödör, iszapkompressz, résziszap, mitigált és hideg 

iszap kezelések), parafangó kezelések 

Trakciós kezelések:  

Lyrás és kalodás súlyfürdő függesztések, egy-, két- és három pontos függesztések, 

előírásnak megfelelő helyre súlyok felhelyezése 

Száraz trakciós készülékek (Glissonos súlyhúzásos ágy) használata 

 

 

43. Masszázs tantárgy 36 óra/0 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

43.1. Témakörök 

43.1.1. Svédmasszázs és egyéb masszázsfajták 36 óra/0 óra 

Svédmasszázs: 

A masszázs története 

A masszázs fogalma, felosztása, célja és helye a komplex fizioterápiában 

A masszázs feltételei 

Masszázs általános szabályai  
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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 

Hygiénia: személyi (kézfertőtlenítés) és technikai (eszközfertőtlenítés) 

Aromaterápia 

Egyéb masszázsfajták:  

Önmasszázs 

Vibrációs masszázs (gépi) 

Száraz kefemasszázs (frottír törölköző) 

Víz alatti vízsugár masszázs  

Zuhanymasszázs 

 

 

44. Svédmasszázs gyakorlata tantárgy 242 óra/0 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

44.1. Témakörök 

44.1.1. A svédmasszázs fogásai 36 óra/0 óra 

Simítások: kétkezes hosszanti, kétkezes haránt, váltott kezes hosszanti, körkörös, 

nyolcas, követőkezes nyolcas, nehezített kezes nyolcas 

Dörzsölések: vasaló, gyalu, tenyérgyökös, 3-4 ujjas, 1 ujjas 

Fésű, karom, fűrész 

Gyúrás: egykezes kiemelt (olló), kétkezes hosszanti kiemelt, félkörös gyúrás, 

redőtolás, redőtolás ellenállással, vongálás, plesselés, haránt, mángorlás, szitálás, 

felrázás 

Vibráció (rezegtetés): teljes tenyérrel, tenyérgyökkel, kisujjszéllel, 3. ujjal egy pontban 

Ütögetés: Paskolás, ujjbegyes, vágás, hanyintott öklözés 

 

44.1.2. Testtájak kezelése 144 óra/0 óra 

Hát, nyak-vállöv, felső végtag, mellkas, lumbogluteális, alsó végtag 

 

44.1.3. Ön-, gépi és szárazkefe masszázs 62 óra/0 óra 

Önmasszázs:  

A paciens saját magát kezeli bizonyos esetekben, pl. fejfájásnál homlok és halánték 

dörzsölése 

Végtagfájdalmak esetén az érintett végtag dörzsölése, esetleg izom felrázása, a nyak 

és trapéz izmok dörzsölése, kismértékű gyúrásai 

Gépi masszázs:  

A kezelő kezének kímélésével, vibrációs elven működő, kézi vezetésű gépi masszázs 

Szárazkefe masszázs:  

A kezelés kivitelezése vékonyszálú perlon kefével. Cél a bőr hiperémia kiváltása 

(helyettesíthető a kefe durvább frottír törölközővel) 
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ÖSSZEFÜGGŐ SZAKMAI GYAKORLAT 

 

I. Öt évfolyamos oktatás közismereti képzéssel 

10. évfolyamot követően 140 óra 

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 10. évfolyamot követő szakmai gyakorlat szakmai tartalma: 

Edzéslátogatás:  

Részvétel saját sportága edzésprogramjában, saját edző irányításával. 

Saját sportágában más helyszíneken (más egyesületben, klubban, településen és más 

edző irányításával) tartott edzések látogatása.   

Saját sportágában más (fiatalabb, idősebb) korosztályoknak tartott edzések 

megtekintése.  

Saját sportágában amatőr sportolók és profi versenyzők edzéseinek megtekintése.  

Versenyek látogatása. 

 Más sportágak edzésprogramjainak és versenyeinek megtekintése.  

(Minden esetben a gyakorlatvezető határozza meg a látogatások részletes feladatait.)   

 

A 11. évfolyamot követő szakmai gyakorlat szakmai tartalma: 

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.) 
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3.7 Szakközépiskola (2016.szeptember 1-től) 

3.7.1 Számítógépszerelő, karbantartó 

H E L Y I  T A N T E R V  

a 

34 523 02 

SZÁMÍTÓGÉP-SZERELŐ, KARBANTARTÓ 

SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 

 

 

 

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 

10. évfolyam 23 óra/hét 828 óra/év 25 óra/hét 900 óra/év 

11. évfolyam 23 óra/hét 713 óra/év 25,5 óra/hét 791 óra/év 

Összesen: 2063 óra  2303 óra 
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34 523 02 Számítógép-szerelő, karbantartó szakképesítés helyi tantervének óraszámai 

2016. szeptember 1-től 

Szakközépiskolai képzés közismereti oktatással 

Tantárgyak 

9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam 

Összesen 
36 hét 36 hét 31 hét 

Óraszám Óraszám Óraszám 

Heti Éves Heti Éves Heti  Éves 

Közismeret 

1. 
Kommunikáció – magyar nyelv és 

irodalom 
2 72 1 36     108 

2. Idegen nyelv (angol) 2 72 2 72 2 62 206 

3. Matematika 2 72 1 36     108 

4. Társadalomismeret 2 72 1 36     108 

5. Természetismeret 3 108         108 

6. Testnevelés 5 180 5 180 5 155 515 

7. Osztályközösség-építő program 1 36 1 36 1 31 103 

8. Informatika 1 36 0 0 1,5 46,5 82,5 

Közismeret összesen: 18 648 11 396 9,5 294,5 1338,5 

Szakmai elmélet 

9. Foglalkoztatás I.         2 62 62 

10. Foglalkoztatás II.         0,5 15,5 15,5 

11. IT alapok 2 72         72 

12. Hálózati ismeretek 2 72 2 72 2 62 206 

13. Operációs rendszerek 1+1 72 2 72     144 

14. 
Számítógéprendszer hibáinak 

elhárítása 
1 36 5,5+1 234 4,5+1 170,5 440,5 

Szakmai elmélet összesen: 7 252 10,5 378 10 310 940 

Szakmai gyakorlat 

15. IT alapok gyakorlat 2 72         72 

16. Hálózati ismeretek gyakorlat 2 72 2 72 3 93 237 

17. Operációs rendszerek gyakorlat 1,5+1,5 108 3 108 3 93 309 

18. 
Számítógéprendszer hibáinak 

elhárítása gyakorlat 
3 108 8,5+1 342 8+1,5 294,5 744,5 

 Szakmai gyakorlat összesen: 10 360 14,5 522 15,5 480,5 1362,5 

  Nyári gyakorlat   0   0   0 0 

Szakmai képzés összesen: 17 612 25 900 25,5 790,5 2302,5 

Elmélet és gyakorlat összesen: 35 1260 36 1296 35 1085 3641 

Képzési arányok 

Közismeret 1338,5 36,32% 

Szakmai elmélet 
2302,5 

40,83% 

Szakmai gyakorlat 59,17% 
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Foglalkoztatás II. tantárgy 15 óra 

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: 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. 

 

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. 

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. 

 

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 
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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. 

 

 

 

Foglalkoztatás I. tantárgy 62 óra 

Témakörök 

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 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. 

 

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. 
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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. 

 

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 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. 

 

 

 

 

IT alapok tantárgy 72 óra 

Témakörök 

Munka- és környezetvédelmi alapismeretek 4 óra 

Általános munkabiztonsági előírások, szabályok. 

Számítógépek és nyomtatók szerelésének érintésvédelmi irányelvei. 

Tűzvédelmi irányelvek, elektromos tüzek oltása. 

Elektrosztatikus kisülés (ESD) veszélyei. 

Tápfeszültség anomáliái és veszélyei, túlfeszültség védelmi eszközök. 

Anyagbiztonsági adatlap (MSDS) funkciója, információi. 
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Elektronikus hulladékok kezelése. 

 

Bevezetés a számítógépes architektúrákba 32 óra 

Kettes- és tizenhatos számrendszer. 

Neumann-elvű számítógép felépítése. 

Hardver és firmware fogalma. 

Számítógép házak és tápegységek. 

Processzortípusok, foglalatok. 

Hőelvezetési technológiák. 

Memóriák típusai, memória modulok, memóriahibák kezelése. 

Illesztőkártyák és csatlakozási felületeik. 

BIOS feladatai, beállításai. 

Input perifériák, KVM kapcsolók. 

Háttértárak és típusaik. 

Merevlemezek adattárolási struktúrája. 

Redundáns adattárolás fogalma, RAID. 

Megjelenítők típusai, paraméterei, alapvető működési elveik. 

Nyomtatók típusai, működési elveik. 

Nyomtatók csatlakozási felületei, jellemző paramétereik. 

Lapleíró nyelvek, PCL és PostScript összehasonlítása. 

Szkennerek típusai, működési elveik. 

Multifunkciós nyomtatók. 

Portok és csatlakozók típusai, belső- és külső kábeltípusok. 

Hálózati eszközök, hálózati kártya feladata és beállításai. 

Hálózati topológiák. 

Speciális számítógépes rendszerek (CAD/CAM, virtualizáció, játék, HTPC). 

Laptop és asztali számítógép alkatrészek összehasonlítása. 

Laptopokra jellemző adapterek, bővítőkártyák. 

Dokkoló állomás és portismétlő funkciója. 

Hordozható eszközök hardverelemei. 

Energiagazdálkodási beállítások, APM és ACPI szabványok. 

 

Szoftverismeretek 24 óra 

Szoftver fogalma, szoftverek csoportosítása. 

Zárt- é nyílt forráskódú rendszerek, GPL. 

Operációs rendszer fogalma, feladatai. 

Operációs rendszerek típusai és jellemzőik. 

GUI és CLI felhasználói felületek. 

Megfelelő operációs rendszer kiválasztásának szempontjai. 

Partíció fogalma, típusai. 

Formázás, fontosabb fájlrendszerek. 

Rendszerbetöltés folyamata. 

Windows indítási módok. 

Regisztráció adatbázis. 

Multi-boot rendszerek. 

Könyvtárstruktúra, felhasználói és rendszerkönyvtárak. 

Fájlkiterjesztések és attribútumok. 

Vezérlőpult beállításai. 

Archiválási módok. 

Kliensoldali virtualizáció, hypervisor. 
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Hordozható eszközök operációs rendszerei. 

Levelezési protokollok. 

Adatok szinkronizációja, felhő szolgáltatások. 

Hibakeresési folyamat lépései. 

 

Információtechnológiai biztonság alapjai 12 óra 

Rosszindulatú szoftverek (vírus, trójai, féreg, adware, spyware). 

Védekezési módok a rosszindulatú szoftverek ellen. 

Támadástípusok (felderítés, DoS, DDoS, hozzáférési támadás). 

Megtévesztési technikák (social engineering, phishing). 

Kéretlen és reklámlevelek, SPAM szűrés lehetőségei. 

Biztonságos böngészés, böngésző biztonsági beállításai. 

Biztonságos adatmegsemmisítés módszerei. 

Biztonsági szabályzat. 

Felhasználói nevek és jelszavak (BIOS, számítógép, hálózati hozzáférés). 

Fájlmegosztás, fájlok és mappák fájlrendszer szintű védelme. 

Tűzfalak feladata, típusai. 

Mobil eszközök védelme, biometrikus azonosítási módszerek. 

IT eszközök fizikai védelme. 

 

 

 

IT alapok gyakorlat tantárgy 72 óra 

Témakörök 

Biztonságos labor- és eszközhasználat 4 óra 

Számítógép-szerelés eszközei és használatuk. 

Antisztatikus eszközök szabályszerű használata. 

Tisztító anyagok és eszközök megfelelő használata. 

Diagnosztikai eszközök (multiméter, tápegység tesztelő, kábeltesztelő) használata. 

 

Számítógép összeszerelése 24 óra 

Számítógép szakszerű szétszerelése. 

Pontos konfiguráció meghatározása, megfelelő alkatrészek kiválasztása. 

Számítógép szakszerű összeszerelésének folyamata. 

Tápegység telepítése. 

Alaplapi alkatrészek telepítése, alaplap házba helyezése. 

Belső alkatrészek telepítése, kábelek csatlakoztatása. 

Perifériák csatlakoztatása, telepítése, beállítása.. 

BIOS funkciója és beállításai. 

Memóriabővítés asztali számítógépben és laptopban. 

Számítógép alkatrészek cseréje. 

Számítógép hálózatra csatlakoztatása, IP cím beállítása. 

SOHO útválasztó hálózatra csatlakoztatása. 

Laptopok felhasználó, illetve szerviz által cserélhető alkatrészei. 

Hibakeresési folyamat lépései, kézenfekvő problémák kiszűrése. 

Áramellátás zavarai, túlfeszültség levezető bekötése. 

UPS típusok, UPS üzembe helyezése. 
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Telepítés és konfigurálás 32 óra 

Operációs rendszerek hardverkövetelményeinek meghatározása. 

Operációs rendszer hardver kompatibilitásának ellenőrzése. 

Particionálás. 

Kötetek formázása.  

Operációs rendszerek telepítése. 

Meghajtó programok telepítése. 

Frissítések és hibajavító csomagok telepítése. 

Operációs rendszer upgrade-je, felhasználói adatok költöztetése. 

Regisztrációs adatbázis biztonsági mentése, helyreállítása. 

Lemezkezelés. 

Alkalmazások és folyamatok kezelése, feladatkezelő használata. 

Alkalmazások telepítése, eltávolítása. 

Levelező program konfigurálása. 

Felhasználói fiókok kezelése. 

Virtuális memória beállítása. 

Illesztőprogramok frissítése, eszközkezelő használta. 

Területi és nyelvi beállítások. 

Eseménynapló ellenőrzése. 

Rendszer erőforrásainak monitorozása, szolgáltatások beállításai. 

Kezelőpult (MMC) használata. 

Biztonsági másolatok készítése, archiválási típusok. 

Személyes tűzfal beállítása. 

Antivírus alkalmazás telepítése, frissítése, vírusellenőrzés. 

Lemezklónozás. 

Virtuális gép telepítése. 

 

Megelőző karbantartás 12 óra 

Megelőző karbantartás jelentősége, karbantartási terv. 

Hardver- és szoftverkarbantartás feladatai. 

Ház és a belső alkatrészek szakszerű tisztítása. 

Monitorok szakszerű tisztítása. 

Festékszint ellenőrzése, toner és festékpatron cseréje. 

Nyomtatók és szkennerek szakszerű tisztítása. 

Alkatrészek csatlakozásának ellenőrzése. 

Számítógépek működésének környezeti feltételei. 

Operációs rendszer frissítése, javítócsomagok telepítése. 

Merevlemez karbantartása, lemezellenőrzés, töredezettség-mentesítés. 

Helyreállítási pontok készítése, rendszer visszaállítása korábbi időpontra. 

Felhasználói adatok átköltöztetése, archiválása. 

Távoli asztalkapcsolat és távsegítség konfigurálása. 

Ütemezett karbantartási feladatok. 

Laptopok és hordozható eszközök szakszerű tisztítása. 
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Hálózati ismeretek tantárgy 206 óra 

Témakörök 

Hálózati protokollok és kommunikáció  24 óra 

Hálózatok típusai, használatuk céljai, funkciói. 

LAN, MAN, WAN, PAN hálózatok, SOHO hálózat fogalma. 

Kommunikációs alapfogalmak. 

Üzenetek kódolása, formázása,  

Címzés fogalma, szükségessége. 

Címzési módok: unicast, multicast, broadcast. 

Protokollok és szabványok. 

Szabványosítási szervezetek. 

Hálózati rétegmodellek: OSI és TCP/IP modell. 

Adatbeágyazás. 

 

Átviteli közegek és fizikai továbbítási módszerek 48 óra 

Fizikai réteg funkciói, eszközei. 

Réz alapú átviteli közegek: árnyékolatlan- és árnyékolt csavart érpáras kábelek, 

koaxiális kábelek és típusaik. 

Optikai átviteli közegek: egymódusú és többmódusú optikai szálak. 

Vezetékes közegek csatlakozói. 

Vezeték nélküli átviteli módok: rádióhullám, infravörös- és lézeres átvitel. 

Celluláris rendszerek. 

Digitális és analóg átvitel. Digitális jelek kódolása. 

Párhuzamos és soros adatátvitel. 

Szinkron- és aszinkron kommunikáció. 

Multiplexelés fogalma és típusai.  

 

Helyi hálózatok és második rétegbeli technológiák 44 óra 

Adatkapcsolati réteg funkciói, eszközei. 

Fizikai címzés, MAC címek  

Keretezés, keretformátum, keretellenőrző összeg (FCS) funkciója. 

Szimplex, félduplex és duplex adatátvitel. 

Közeghozzáférés, közeghozzáférési módszerek, ütközés fogalma. 

IEEE 802.3 szabvány és az Ethernet, CSMA/CD közeghozzáférés. 

Ethernet keretformátuma. 

Kapcsolók működési elve kerettovábbítási módszerek. 

PPP protokoll és tulajdonságai, PPPoE. 

 

Hálózati réteg 42 óra 

Hálózati réteg fogalma, eszközei. 

Logikai címzés. 

IPv4 címzés, IPv4 címek felépítése, címosztályok, alhálózati maszk fogalma. 

Egyedi-, csoportos- és szórásos IPv4 címzés. 

Privát IP-címek, hálózati címfordítás szükségessége. 

Forgalomirányítás, alapértelmezett átjáró feladata. 

IPv4 címtartományok alhálózatokra bontása. 

IPv6 címzés szükségessége, IPv6 címek típusai. 

Állapotmentes címkonfiguráció (SLAAC), EUI-64 módszer. 

ICMP protokoll. 
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Magasabb szintű rétegek 19 óra 

Szállítási réteg feladatai. 

Szegmentálás fogalma. 

Megbízható és best-effort továbbítási módok. 

TCP és UDP protokollok és tulajdonságaik. 

TCP és UDP szegmensek összehasonlítása. 

Alkalmazáscímzés, portszámok fogalma és funkciója. 

Jól ismert portszámok. 

Tűzfalak feladatai, típusai. 

Viszony- és megjelenítési rétegek feladatai. 

Alkalmazási réteg feladata, alkalmazási rétegbeli protokollok. 

Tartománynevek és a DNS szolgáltatás. 

Levelezési protokollok: SMTP, POP, IMAP. 

HTTP és HTTPS, az URL fogalma. 

Távoli felügyeleti protokollok: SSH, Telnet és RDP. 

FTP (File Transfer Protocol). 

 

Vezeték nélküli hálózatok 28 óra 

Vezeték nélküli adatátviteli módszerek. 

Vezeték nélküli hálózatok jellemzői. 

Vezeték nélküli hálózatok eszközei (hálózati kártyák, hozzáférési pontok, hidak, 

antennák). 

802.11 szabványok és a CSMA/CA közeghozzáférés. 

SSID fogalma, SSID szórás. 

Egyenrangú (ad-hoc) és infrastrukturális hálózatok. 

802.11 csatornák, csatornaválasztás. 

Vezeték nélküli hálózatok biztonsági kérdései. 

Vezeték nélküli hozzáférés korlátozásának módszerei. 

Hitelesítési és titkosítási módszerek. 

 

 

 

Hálózati ismeretek gyakorlat tantárgy 237 óra 

Témakörök 

Kábelek és csatlakozók szerelése 54 óra 

Csavart érpáras kábelezés passzív eszközei. 

Csavart érpáras kábelezés szerszámai és azok szakszerű használata. 

Kábelezési szabványok, TIA/EIA 568A és 568B színsorrendek. 

Strukturált kábelezés. 

Egyenes- és keresztkötésű UTP patch kábel készítése. 

RJ-45 fali aljzatok és patch panelek szerelése. 

Kábelteszterek típusai, használatuk. 

Kábelek kimérése, mérési jegyzőkönyv készítése. 

Kábelek jelölése, kábelmenedzsment. 

 

SOHO hálózat kiépítése  90 óra 

Ethernet hálózati kártya telepítése. 

Hálózati kártya konfigurációja: IP-cím, alhálózati maszk, DNS szerver beállítása. 

Hálózati kártya IPv6 konfigurációja. 
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Két számítógép közvetlen csatlakoztatása keresztkötésű kábel segítségével. 

Számítógépek csatlakoztatása kapcsoló segítségével. 

Hálózati kapcsolatok ellenőrzése. 

SOHO multifunkciós forgalomirányító interfészei, a benne integrált eszközök. 

SOHO multifunkciós forgalomirányító csatlakoztatása, az internet kapcsolat 

konfigurálása (PPPoE, DHCP, statikus IP-cím). 

SOHO forgalomirányító LAN és WAN interfészének konfigurációja, alapértelmezett 

IP-cím megváltoztatása. 

LAN eszközök internet felőli elérhetőségének biztosítása (SSH, RDP, HTTP, stb.), 

port továbbítás konfigurálása. 

SOHO forgalomirányító biztonsági beállításai: tűzfal beállítások, hozzáférés 

korlátozás, adminisztrációs bejelentkezés. 

Forgalomirányító konfigurációjának mentése, firmware frissítése. 

Forgalomirányító gyári alapértelmezett beállításainak visszaállítása. 

 

Vezeték nélküli kapcsolatok kialakítása 57 óra 

Vezeték nélküli hálózati kártya telepítése, konfigurációja. 

Számítógépek csatlakoztatása vezeték nélküli ad-hoc hálózat segítségével. 

Hozzáférési pont konfigurációja: SSID beállítás, SSID szórás tiltása, hálózatmód 

kiválasztása, csatorna meghatározása. 

Vezeték nélküli hálózat biztonsági beállításai. 

Vezeték nélküli hozzáférés korlátozása. 

Bluetooth kapcsolatok kialakítása, adatok és beállítások szinkronizációja. 

 

Erőforrások hálózati megosztása 36 óra 

Hálózati nyomtató hálózatra csatlakoztatása, IP-cím konfigurációja. 

Hálózati nyomtató meghajtó programjának telepítése, hálózati nyomtatás beállítása. 

Egyenrangú (peer-to-peer) hálózat kiépítése, fájlok és mappák megosztása a 

hálózaton, jogosultságok beállítása. 

Munkaállomások tartományba léptetése. 

 

 

 

Operációs rendszerek tantárgy 108 óra + 36 óra 

Témakörök 

Operációs rendszerek telepítése 6 óra 

Operációs rendszerek telepítésének az előkészítése. 

Telepítési módok. 

Operációs rendszerek telepítésének a folyamata. 

Teendők az első telepítés után. 

Illesztőprogramok telepítése. 

Aktiválás. 

Hardvereszközök telepítése. 

Automatikus eszköztelepítés, a Plug and Play mechanizmus. 

Rendszer és felhasználói adatok elkülönítése, adatpartíció létrehozása. 

Több operációs rendszer együttes használata, multi-boot rendszerek, a rendszerindítás 

beállításai. 

Operációs rendszerek frissítése. 
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Programok futtatása és telepítése 12 óra 

Programok és alkalmazások. 

Programok által használt rendszer-erőforrások: memória és processzoridő. 

Programok erőforrás használata és annak ütemezése. 

A programfuttatás szintjei: kernel- és felhasználói üzemmód. 

Folyamatok (processzek) és szálak, lapozás. 

Processzek kezelés a különböző operációs rendszerek alatt. 

Régebbi programok futtatása, kompatibilitási mód. 

Programok futtatása virtualizáció használatával. 

Programok automatikus futtatása. 

Alkalmazások telepítése és eltávolítása. 

 

Rendszerfelügyeleti alapok 18 óra 

Rendszerfelügyeleti tevékenységek. 

Különböző operációs rendszerek rendszerfelügyeleti eszközei. 

Felügyeleti konzolok. 

Programok ütemezett futtatása. 

Eseménynaplók. 

Parancssori rendszerfelügyelet. 

Távoli felügyelet eszközei, a terminál szerver. 

 

Lemezkezelés és fájlrendszerek 24 óra 

Fájl fogalma, fájlnevek, fájlok jellemzői. 

Fájlrendszerek és tulajdonságaik. 

Különböző operációs rendszerek által használt fájlrendszerek. 

Fájl allokációs egységek és a töredezettség. 

Partíciók, partíciókkal végezhető műveletek. 

Redundáns adattárolás: RAID. 

RAID-kötetek típusai, csíkozás és tükrözés fogalma. 

 

Felhasználói fiókok és felügyeletük 24 óra 

Felhasználói szintek és csoportok a különböző operációs rendszerekben. 

Felhasználók és felhasználói csoportok létrehozása, törlése és módosítása. 

Felhasználók csoporthoz rendelése. 

Felhasználói fájlok elhelyezése különböző operációs rendszerek esetében. 

Előre beépített felhasználók és csoportok. 

Helyi biztonsági házirend. 

Címtárszolgáltatások. 

 

Operációs rendszerek biztonsága 24 óra 

Hibajavító csomagok, frissítési beállítások, azok előnyei és hátrányai. 

Védekezés a külső támadások ellen: tűzfalak. 

Személyi tűzfalak és szolgáltatásaik: csomagszűrés, alkalmazásszűrés, forrásszűrés, 

behatolás megelőzés. 

Biztonsági másolatok készítése, azok helyreállítása. 

Kötetek titkosítása, kötettitkosítási módok. 

TPM modul és a kötettitkosítás. 
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Szabadon választható tananyagtartalom: 

Tantárgy: Operációs rendszerek 

Óraszám: 36 óra 

 

Témakörök 

Operációs rendszerek telepítése 12 óra 

Tanulói kiselőadások az alábbi témákban: 

Telepítési módok. 

Operációs rendszerek telepítésének a folyamata. 

Illesztőprogramok telepítése. 

Aktiválás. 

Hardvereszközök telepítése. 

Több operációs rendszer együttes használata, multi-boot rendszerek, a 

rendszerindítás beállításai. 

 

Programok futtatása és telepítése 12 óra 

Tanulói kiselőadások az alábbi témákban: 

Programok erőforrás használata és annak ütemezése. 

A programfuttatás szintjei: kernel- és felhasználói üzemmód. 

Folyamatok (processzek) és szálak, lapozás. 

Processzek kezelés a különböző operációs rendszerek alatt. 

Programok futtatása virtualizáció használatával. 

Alkalmazások telepítése és eltávolítása. 

 

Rendszerfelügyeleti alapok 12 óra 

Tanulói kiselőadások az alábbi témákban: 

Rendszerfelügyeleti tevékenységek. 

Különböző operációs rendszerek rendszerfelügyeleti eszközei. 

Felügyeleti konzolok. 

Programok ütemezett futtatása. 

Eseménynaplók. 

Távoli felügyelet eszközei, a terminál szerver. 

 

 

 

Operációs rendszerek gyakorlat tantárgy 255 óra + 54 óra 

Témakörök 

Windows operációs rendszerek  63 óra 

Windows operációs rendszerek telepítése, frissítése. 

Hardvereszközök illesztőprogramjának telepítése. 

Programok ütemezet futtatása. 

Rendszer erőforrás használatának vizsgálata. 

Eseménynaplók megtekintése. 

Partíciók kezelése. 

Felhasználók és csoportok létrehozása, törlése, módosítása. 

Felhasználók csoporthoz rendelése. 

NTFS jogosultságok beállítása. 
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Helyi biztonsági házirend konfigurációja. 

Felhasználói adatok biztonsági mentése, helyreállítása, költöztetése. 

Windows tűzfal konfigurálása. 

Kötetek titkosítása. 

Távoli felügyelet beállítása. 

 

Macintosh OS X operációs rendszer 24 óra 

Grafikus felület használata. 

Macintosh OS X operációs rendszer telepítése, frissítése. 

Alkalmazások telepítése. 

SpotLight keresőtechnika, fájlok keresése. 

Operációs rendszer beállítási lehetőségei. 

Felhasználói jogosultságok. 

Fájlnevek és kiterjesztések. 

Együttműködés Mac és PC között. 

Fájlcsere Mac és PC között. 

Apache- és FTP-szerver integráció. 

Fájlcsere Mac és PC között. 

Programhibák elhárítása. 

 

Linux operációs rendszer 144 óra 

Linux operációs rendszer telepítése, frissítése. 

Ablakkezelők és grafikus környezetek használata. 

Linux grafikus felületek kezelése. 

Virtuális terminálok elérése. 

Linux parancsok általános szintaxisa. 

I/O átirányítás. 

Segítség a parancssor használatához: man és info parancsok, --help opció. 

Fájl- és könyvtárkezelő utasítások. 

Fájlok archiválása és tömörítése. 

Linux rendszerfelügyeleti eszközök használata. 

Felhasználók létrehozása, törlése, módosítása. Jelszó beállítás. 

Csoportok létrehozása, törlése, módosítása. Jelszó beállítás. Felhasználók csoporthoz 

rendelése. 

Fájljogosultságok beállítása. 

Fájlmegosztás Linux és Windows között. 

Hálózati interfészek beállítása. 

Csomagok telepítése, frissítése, eltávolítása. 

 

Android és iOS rendszerek 24 óra 

Android és iOS felületek kezelése. 

Android alkalmazások telepítése, frissítése és eltávolítása. 

iOS alkalmazások telepítése, frissítése és eltávolítása. 

Érintőképernyő beállításai Android és iOS rendszerekben. 

Vezeték nélküli kapcsolatok konfigurálása. 

Felhőszolgáltatások használata, adatok és beállítások biztonsági mentése. 

Bluetooth eszközök párosítása. 

Felhasználói adatok költöztetése másik mobil eszközre. 

Adatok és beállítások szinkronizálása. 

Levelezés beállítása Android és iOS rendszerekben. 
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Android és iOS rendszerek biztonsági beállításai. 

Vírusvédelem Android és iOS rendszereken. 

Alapértelmezett gyári értékek visszaállítása Android és iOS rendszerekben. 

Android operációs rendszer telepítése mobil eszközre. 

 

Szabadon választható tananyagtartalom: 

Tantárgy: Operációs rendszerek gyakorlat 

Óraszám: 54 óra 

 

Témakörök 

Windows operációs rendszerek  54 óra 

Komplex gyakorlati feladat az alábbi témákban: 

Windows operációs rendszerek telepítése 

Hardvereszközök illesztőprogramjának telepítése. 

Programok ütemezet futtatása. 

Rendszer erőforrás használatának vizsgálata. 

Partíciók kezelése. 

NTFS jogosultságok beállítása. 

Helyi biztonsági házirend konfigurációja. 

Felhasználói adatok biztonsági mentése, helyreállítása, költöztetése. 

Windows tűzfal konfigurálása. 

 

 

 

Számítógéprendszer hibáinak elhárítása tantárgy 374 óra + 36 óra 

Témakörök 

Hibaazonosítási alapelvek és mérőeszközök 24 óra 

Hiba jelenség szakszerű meghatározása. 

Hiba és a működési sajátosság, gyártói tűrés. 

Ügyféljelzések értelmezése, korrekciója, visszaellenőrzése, ügyfél szóhasználat 

értelmezése. 

Készülékek hibakódjai, azok értelmezése. 

Környezeti hatások figyelembe vétele. 

Készülék előélete, idegenkezűség meghatározása. 

Hiba helyének, forrásának, okának meghatározása: 

– tápfeszültségek, terhelhetőség ellenőrzése 

– szakaszolás, felezéses eljárás, 

– próba és ellenpróba 

– zárt (visszacsatolt) rendszer vizsgálata. 

Külső feltételek, jelforrás, kompatibilitás ellenőrzése. 

Mérőeszközök és tulajdonságaik, alkalmazásuk korlátai. 

Kábelteszterek használata. 

Hálózat analizátor. 

Vezeték nyomvonalkereső eszközök használata. 

Tesztelő, mérő és beállító szoftverek. 

BIOS Post kódokat megjelenítő teszt eszközök, BIOS manipuláló teszt kártyák. 

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va



 

1029 
 

Készülék alkatrészek, mint teszteszközök (tápegység, videokártya, memória, HDD 

stb.). 

Műterhelés tápegység, illetve UPS vizsgálatához. 

Jelgenerátorok. 

 

Számítógépek konfigurálása 48 óra 

Különböző számítógéppel végzett feladatok teljesítmény igényének meghatározása. 

Hardverelemek tulajdonságai, kiválasztási szempontjai a teljesítmény igény és a 

feladat kiszolgálása szempontjából (CPU, RAM, chipkészlet, alaplapi 

csatolófelületek, videó vezérlő, adattároló eszközök, portok száma, típusai és 

elhelyezkedésük, kártyaolvasó be- és kimenetek). 

Dokkoló egységek hordozható készülékekhez. 

Speciális vezérlők tulajdonságai: RAID vezérlők, ipari célú vezérlőkártyák. 

Készülékházak kiválasztása: geometriai kötöttségek, hűtési kívánalmak, mechanikai 

követelmények (tartósság, hordozhatóság). 

Tápegység kiválasztása teljesítményigény és funkció szempontjából. 

Teljesítményigény meghatározása (adott feszültségen adott teljesítményigény 

biztosítása). 

Hűtési mód megválasztása (saját hulladékhő elvezetése, készülékház légcseréjében 

való közreműködés). 

Hűtési megoldások a teljesítményigény alapján: 

– konvekciós hűtés, 

– kényszer keringtetett hűtések, 

– hőátadó felület növelése. 

 

Perifériák méretezése, kiválasztásuk 84 óra 

Billentyűzet kiválasztásának szempontjai (nyelvezet, ergonómia, billentyűkészlet, 

csatlakoztatási mód, kiegészítő funkciók). 

Egér és touchpad kiválasztásának szempontjai (ergonómia, csatlakoztatási mód, 

kiegészítő funkcióbillentyűk). 

Digitalizáló tábla kiválasztási szempontjai (programkörnyezet igényei, célfeladat 

igényei). 

Kamera kiválasztása (digitális/analóg, fényérzékenység, felbontási igény, 

fókuszálhatóság, pan/tilt funkció, infravörös képesség, jelfogadási felület) 

Mikrofon (irányított vagy körsugárzó, beszédátvitel vagy szélesebb sávú igény, 

beépített, hordozható vagy fejre illeszthető, csatlakoztatási mód). 

Hangszóró és fejhallgató (szükséges csatornák száma, teljesítményigény, 

hangzáshűség követelménye, csatlakoztatási mód). 

Nyomtatók esetében milyen technológia alkalmas a nyomat előállítására? 

– lapnyomtató (lézernyomató, tintasugaras nyomtató, szilárdtintás nyomtató)  

– mátrix vagy sornyomtató, 

– thermo és thermotransfer nyomtató. 

Lapnyomtató kiválasztása (fekete-fehér vagy színes, szükséges lapméret, nyomtatási 

minőség, egy-egy feladat átlagos nyomatszáma, terhelhetőség, egy lapra vetített 

nyomtatási költség, várható élettartam). 

Mátrixnyomtató és sornyomtató (másolati példányok száma, sebesség, nyersanyag). 

Thermo nyomtató kiválasztása (ismert karakter- és vonalkódok, sebesség, alkalmazott 

nyersanyag (papír, műanyag szalag, műanyag kártya, stb.)). 
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Megjelenítő kiválasztása (környezet figyelembe vétele, fényerő, felbontás, napi/havi 

várható üzemidő, várható élettartam, színhűség/kalibrációs lehetőség, jelforrás 

csatlakoztatási módja). 

Lapolvasó kiválasztása (felbontás, sebesség, beolvasni kívánt lapok mérete, 

folyamatos- vagy szakaszos üzemű, egy vagy kétoldalas olvasás, egy feladat átlagos 

lapszáma). 

Szünetmentes áramforrások (UPS-ek) kiválasztása (ellátandó készülékek száma, 

teljesítmény igény, áthidalási idő mértéke, feszültségszint kompenzáció igénye, 

menedzselhetőség). 

Vonalkód és QR kód-olvasó kiválasztása (felismerendő kódkészlet, csatlakoztatási 

felület, vezetékes- vagy vezeték nélküli csatlakoztathatóság). 

 

Számítógép hibák és elhárításuk 56 óra 

Nem indul a gép hibajelenség: 

– Tápegység hibái (külső és a fogyasztói oldal zárlata). 

– Zárlat az alaplapon. 

– Zárlatos elem behatárolása. 

– Alaplapi hangjelzések értelmezése (AMI, PHOENIX, AWARD POST kódok) 

Elindul a gép, de hibásan működik: 

– BIOS reset 

– Bootolás külső referencia eszközről 

– Szoftveres hibák kiszűrése  

o Driver hibák  

o Operációs rendszer hibák 

o Operációs rendszer hibakereső eszközei 

o Vírusfertőzés okozta hibák 

o Adatábrázolási hibák (fragmentáció, telített adattároló) 

– Hardware hibák kiszűrése 

o Ellenpróbák a gyanús elemmel 

o Memória hiba és tesztelése 

o Videokártya hibái 

o Processzor hibák, hűtési problémák 

o Belső adattároló hibái (HDD, SSD, stb.) 

o Szakszerűtlen összeszerelésből adódó hibák 

o Hordozható számítógépek szétszerelésének fogásai, szerszámai 

Hordozható számítógépek külső- és belső kijelző működtetésének 

hiányosságai, ellenőrzés külső kijelzővel 

o Optikai meghajtó hibái, tesztelés referencia lemezekkel 

– Mobil eszközök: 

o szétszerelés fogásai eszközei. 

o kijelző csere 

o főpanel csere 

o memória csere 

o firmware frissítés 

o akkumulátor csere 

Hibák és javítási eljárások dokumentálása. 

Dokumentálás szerepe. 

Visszakereshetőség, számlázhatóság, ellenőrizhetőség stb. 

Szabványosított hiba és javítási kódok (IRIS kód). 
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Perifériák hibái és elhárításuk 66 óra 

Monitorok 

– Megfelelő meghajtójel generálása  

– Táplálási hibák (előlapi jelzőfények értelmezése) 

– Háttérvilágítás változása, hiánya 

– Natív felbontás ellenőrzése 

– Pixel és subpixel hibák vizsgálata, kiértékelése 

– Gyártói tűréshatárok értelmezése 

– LCD panel hibái 

– Képcső hibái (CRT)  

o konvergencia hiba 

o lemágnesezés hibája 

o szabálytalan képgeometria 

o Tesztábra elemeinek értelmezése 

Projektorok 

– Megfelelő meghajtójel generálása 

– Izzó állapot felmérése 

Nyomtatók 

– Nem aktív a nyomtató 

o fedelek záródása (érzékelő kapcsolók) 

o tápellátás ellenőrzése 

– Kijelző aktív, de nem nyomtat. 

o Teszt üzemmód aktiválása 

o Csatolófelület kapcsolatának ellenőrzése 

o Driver telepítés ellenőrzése 

o Hálózati cím beállítás ellenőrzése 

o Tesztoldal nyomtatása és tartalmi értelmezés 

o Hibakódok értelmezése a készülékleírás és a szervizkönyv alapján 

– Minőségi hibák a nyomtatásban 

o Rendezetlen tartalom (driverhiba, vagy kommunikációs hiba) 

o Koszolt a nyomatkép 

o A hiba ciklikusságának és elhelyezkedésének vizsgálata 

o Toner és DRUM ellenőrzése (gyári vagy utángyártott) 

o Nyomtatási média ellenőrzése (papírminőség) 

– Mátrixnyomtatónál fejtávolság és fejmaszk ellenőrzése 

– Tintasugaras nyomtatónál fejtisztítás szükségessége 

– Papír elakadása ellenőrzése 

– Papírtovábbító elemek állapotának ellenőrzése 

– Akadály elhárítása a papírúton 

– Média (papírminőség, méret, szálirány, vastagság, érdesség) ellenőrzése 

– Mátrixnyomtatók setupolása 

o Kódlap választása 

o Betűstílus választása 

o Karaktersűrűség beállítása 

o Kezdő pozíció beállítása 

– Papír szakszerű be és kifűzése 

Multifunkciós készülékek hibái 

Szkennelés hibái 

– Tartalmi hiba a szkennelt képben (kosznyomok) 

– Nem küldi el a címzettnek, vagy nem tárolja le a hálózati mappában 
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Faxolás hibái 

– Nem működik a telefonos kapcsolat 

o bekötés hibája (nem megfelelő portba, nem 2-eres vezetékkel van 

csatlakoztatva)  

o kompatibilitási hiba 

Szünetmentes áramforrások 

– Nem aktív a készülék 

– Biztosítók ellenőrzése 

– Akkucsatlakozások ellenőrzése 

– Akku állapot ellenőrzése 

– Aktív, de nem megfelelően szolgáltat 

– Teszt üzemmód 

– Akkumulátorok és csatlakozóinak ellenőrzése 

– Töltési kör működésének ellenőrzése 

– Kommunikációs hiba a felügyeleti rendszer felé 

Adatbeviteli eszközök meghibásodásai. 

 

Hálózati rendszerek hibái és elhárításuk 48 óra 

Hiba által érintett eszközök behatárolása (egy eszköz, több eszköz, hálózati szegmens). 

Kábelezési hiba kiderítése, kábelek tesztelése. 

Csatolókártya fizikai kapcsolatának és aktivitásának ellenőrzése. 

Csatolókártya driver ellenőrzése. 

IP-cím ellenőrzése, korrekciója. 

Egy hálózati szegmensre kiterjedt probléma. 

Szerver elérhetőségének vizsgálata. 

Címkiosztás működésének ellenőrzése. 

Hibás kapcsolóeszköz behatárolása. 

 

Karbantartási feladatok számítógépes rendszerekben 48 óra 

Személyi számítógépek karbantartási feladatai 

– Adatkarbantartás (takarítás, rendszerezés, archiválás) 

– Vírusvédelem vizsgálata, karbantartása 

– Firmware update 

– Operációs rendszer update 

– Hűtési viszonyok ellenőrzése, portalanítás, ventillátorcsere 

– Külső tisztítás 

Lézernyomtatók karbantartási feladatai 

– Kellékanyagok cseréje (végfelhasználó által cserélendő kopó alkatrészek)  

– Elakadt, beszorult papír eltávolítása 

– Státuszlap (beállítási adatok) kinyomtatása 

– Tesztoldal nyomatképének elemzése  

– Lapfelszedő elemek ellenőrzése, cseréje 

– Portalanítás a papírúton 

– Felesleges festékpor eltávolítása 

– Fényhenger (Drum) koszmentesítése 

– Lézer optika tisztítása 

– Fuser takarítása 

Mátrixnyomtatók karbantartási feladatai 

– Festékszalag cseréje 

– Elakadt beszorult papírmaradványok eltávolítása 
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– Beállítási adatok kinyomtatása 

– Teszt üzemmód aktiválása 

– Papírtovábbító elemek beállítása 

– Fej tisztítása 

– Fejszán tisztítása, szükség szerinti kenése 

Thermonyomtatók karbantartási feladatai 

– Papír és transzferszalag befűzése 

– Elakadt beszorult papírmaradványok eltávolítása 

– Tesztüzemmód aktiválása 

– Beállítási adatok nyomtatása 

– Beviteli eszközök (billentyűzet, mouse) karbantartása 

– Tisztítás és lehetséges eszközei (gazdaságosan nem javíthatók) 

UPS-ek karbantartása 

– Szakszerű portalanítás 

– Terhelhetőség, akkukapacitás ellenőrzése 

– Akkumulátorok cseréje 

– Hálózati kapcsolóeszközök 

– Portalanítás 

– Firmware update 

Kézi számítógépek karbantartása 

– Szoftver update 

– Mikrofon, hangszóró nyílások takarítása 

– Akkumulátor csatlakozás ellenőrzése tesztje 

Forrasztástechnológiai ismeretek, kézi forrasztás szerszámai, eszközei. 

Forrasztás a gyártás során. 

 

Szabadon választható tananyagtartalom: 

Tantárgy: Számítógéprendszer hibáinak elhárítása 

Óraszám: 67 óra 

Témakörök 

Hibaazonosítási alapelvek és mérőeszközök 12 óra 

Tanulói kiselőadások az alábbi témákban: 

Készülékek hibakódjai, azok értelmezése. 

Hálózat analizátor. 

Tesztelő, mérő és beállító szoftverek. 

BIOS Post kódokat megjelenítő teszt eszközök, BIOS manipuláló teszt kártyák. 

Készülék alkatrészek, mint teszteszközök (tápegység, videokártya, memória, 

HDD stb.). 

Jelgenerátorok. 

 

Számítógépek konfigurálása 12 óra 

Tanulói kiselőadások az alábbi témákban: 

Különböző számítógéppel végzett feladatok teljesítmény igényének 

meghatározása. 

Hardverelemek tulajdonságai, kiválasztási szempontjai a teljesítmény igény és a 

feladat kiszolgálása szempontjából (CPU, RAM, chipkészlet, alaplapi 

csatolófelületek, videó vezérlő, adattároló eszközök, portok száma, típusai és 

elhelyezkedésük, kártyaolvasó be- és kimenetek). 
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Készülékházak kiválasztása: geometriai kötöttségek, hűtési kívánalmak, 

mechanikai követelmények (tartósság, hordozhatóság). 

Tápegység kiválasztása teljesítményigény és funkció szempontjából. 

Teljesítményigény meghatározása (adott feszültségen adott teljesítményigény 

biztosítása). 

Hűtési mód megválasztása (saját hulladékhő elvezetése, készülékház 

légcseréjében való közreműködés). 

 

Számítógép hibák és elhárításuk 12 óra 

Tanulói kiselőadások az alábbi témákban: 

Nem indul a gép hibajelenség: 

BIOS reset 

Bootolás külső referencia eszközről 

Szoftveres hibák kiszűrése 

Hardware hibák kiszűrése 

Mobil eszközök 

 

Perifériák hibái és elhárításuk 11 óra 

Tanulói kiselőadások az alábbi témákban: 

Monitorok 

Projektorok 

Nyomtatók 

Multifunkciós készülékek hibái 

Szkennelés hibái 

Adatbeviteli eszközök meghibásodásai. 

 

Hálózati rendszerek hibái és elhárításuk 10 óra 

Tanulói kiselőadások az alábbi témákban: 

Hiba által érintett eszközök behatárolása (egy eszköz, több eszköz, hálózati 

szegmens). 

Csatolókártya fizikai kapcsolatának és aktivitásának ellenőrzése. 

Csatolókártya driver ellenőrzése. 

Szerver elérhetőségének vizsgálata. 

Címkiosztás működésének ellenőrzése. 

Hibás kapcsolóeszköz behatárolása. 

 

Karbantartási feladatok számítógépes rendszerekben 10 óra 

Tanulói kiselőadások az alábbi témákban: 

Személyi számítógépek karbantartási feladatai 

Lézernyomtatók karbantartási feladatai 

Mátrixnyomtatók karbantartási feladatai 

Thermonyomtatók karbantartási feladatai 

UPS-ek karbantartása 

Kézi számítógépek karbantartása 
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Számítógéprendszer hibáinak elhárítása gyakorlat tantárgy 662 óra 

Témakörök 

Hibaazonosítási alapelvek és mérőeszközök gyakorlat 60 óra 

Hibajelenség szakszerű meghatározása. 

Hiba és a működési sajátosság, gyártói tűrés. 

Ügyféljelzések értelmezése, korrekciója, visszaellenőrzése, ügyfél szóhasználat 

értelmezése. 

Készülékek hibakódjai, azok értelmezése. 

Külső hatások figyelembe vétele: 

– hőhatás, 

– fényhatás, 

– mechanikai hatások, 

– mágneses tér. 

Készülék előéletének megismerése, idegenkezűség felismerése. 

Hiba helyének, forrásának, okának meghatározása: 

– tápfeszültségek, terhelhetőség ellenőrzése 

– szakaszolás, felezéses eljárás, 

– próba és ellenpróba 

– zárt (visszacsatolt) rendszer vizsgálata 

Külső feltételek, jelforrás, kompatibilitás ellenőrzése. 

Mérő- és teszteszközök használatának megismerése (multiméter, kábelteszter, 

tápegység tesztelő, BIOS Post kódokat megjelenítő teszt eszközök). 

Készülék alkatrészek, mint teszteszközök (Tápegység, videokártya, memória, HDD 

stb.). 

Műterhelés tápegység vizsgálatához. 

Műterhelés UPS vizsgálatához. 

Mérő-, teszt- és beállító szoftverek megismerése. 

Teszt üzemmódot generáló szoftverek használata. 

Tesztábrák használata monitorhoz, nyomtatóhoz. 

 

Számítógépek bontása, összeépítése, rendszerszoftver telepítése 184 óra 

Szerszámok kezelésének megismerése, használatuk begyakorlása. 

ESD eszközök szakszerű használata a munkavégzés során. 

PC szakszerű összeszerelése összekészített alkatrészekből. 

Eszközök dokumentációjának értelmezése. 

Hordozható számítógépek szét- és összeszerelése, speciális szerszámok használatának 

begyakorlása. 

Különböző operációs rendszerek szakszerű telepítése, hardverkövetelményeinek 

ellenőrzése. 

Felhasználói adatok biztonsági mentése, költöztetése. 

 

Számítógép hibák és elhárításuk gyakorlata 160 óra 

„Nem indul a gép” hiba kezelése 

– Tápegység hiba meghatározása, hibás tápegység cseréje. 

– Alaplapi hibajelzések értelmezése, BIOS POST kódok elemzése különböző 

hibaállapotok imitálásakor. 

– Fogyasztói oldal zárlata (alaplap, HDD, stb.), szükség esetén a hibás alaplap 

cseréje. 

Bootolható DVD és Pendrive előállítása. 

Bootolás külső referencia eszközről. 
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Szoftveres hibák elhárítása. 

– Driver hibák kijavítása. 

– Operációs rendszer hibakeresési eszközeinek alkalmazása, operációs rendszer 

hibajavítása. 

– Vírusfertőzés okozta hibák javítása. 

– Adatábrázolási hibák (fragmentáció, telített adattároló) 

Hardware hibák elhárítása. 

– Meghibásodott alkatrészek (CPU, memória, belső adattárolók, stb.) tesztelése, 

cseréje. 

– Hűtési problémák kiküszöbölése. 

Szakszerűtlen összeszerelésből adódó hibák kijavítása. 

Lapptopok szakszerű szét- és összeszerelése, a meghibásodott alkatrész cseréje. 

Hibák és javítási eljárások dokumentálása. 

Elvégzett javítási és karbantartási tevékenység dokumentálás munkalapokon. 

IRIS kód használata. 

 

Perifériák hibái és elhárításuk gyakorlata 120 óra 

Monitorok 

– Megfelelő meghajtójel generálása. 

– Táplálási hibák elhárítása. 

– Háttérvilágítás változása, hiánya. 

– Natív felbontás ellenőrzése, beállítása. 

– Pixel és subpixel hibák vizsgálata, kiértékelése. 

– Gyártói tűréshatárok értelmezése. 

– Tesztábra elemeinek értelmezése 

Projektorok 

– Megfelelő meghajtójel generálása. 

– Izzó állapot felmérése. 

– Foltok a képen, zavaró vonalazódás a képen. 

Nyomtatók 

– Nem aktív a nyomtató 

o fedelek záródása (érzékelő kapcsolók) 

o tápellátás ellenőrzése 

– Kijelző aktív, de nem nyomtat 

o Teszt üzemmód aktiválása. 

o Csatolófelület kapcsolatának ellenőrzése. 

o Driver telepítése, ellenőrzése. 

o Hálózati cím beállítása, ellenőrzése. 

o Tesztoldal nyomtatása, tartalmi értelmezése. 

– Minőségi hibák a nyomtatásban 

o Rendezetlen tartalom (driverhiba, vagy kommunikációs hiba) 

o Koszolt a nyomatkép 

o A hiba ciklikusságának és elhelyezkedésének vizsgálata a hibaforrás 

feltárása érdekében. 

o Toner és DRUM ellenőrzése (elhasználtság, kopás) 

o Nyomtatási média ellenőrzése (papírminőség) 

o Mátrixnyomtatónál fejtávolság és fejmaszk ellenőrzése 

o Tintasugaras nyomtatónál fejtisztítás 

– Papír elakadása 

o Papírtovábbító elemek állapotának ellenőrzése. 
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o Akadály elhárítása a papírúton. 

o Média (papírminőség) ellenőrzése. 

– Mátrixnyomtatók setupolása 

o Kódlap, betűstílus, karaktersűrűség, soremelés beállítása. 

o Kezdő pozíció beállítása. 

o Papír szakszerű be- és kifűzése. 

Multifunkciós készülékek hibái 

– Szkennelés hibái 

o Tartalmi hiba a szkennelt képben (kosznyomok) 

o Nem küldi el a címzettnek, vagy nem tárolja le a hálózati mappában 

– Faxolás hibái 

o Nem működik a telefonos kapcsolat 

 bekötés hibája (nem megfelelő portba, nem 2-eres vezetékkel 

van csatlakoztatva)  

 kompatibilitási hiba 

Szünetmentes áramforrások 

– Nem aktív a készülék 

o Biztosítók ellenőrzése 

o Akkucsatlakozások ellenőrzése 

o Akku állapot ellenőrzése 

– Aktív, de nem megfelelően szolgáltat 

o Teszt üzemmód 

o Akkumulátorok és csatlakozóinak ellenőrzése 

o Töltési kör működésének ellenőrzése 

o Kommunikációs hiba a felügyeleti rendszer felé 

Adatbeviteli eszközök meghibásodásai. 

 

Hálózati rendszerek hibái és elhárításuk gyakorlata 84 óra 

Hiba által érintett eszközök behatárolása (egy eszköz, több eszköz, hálózati szegmens). 

Kábelezési hiba kiderítése, kábelek tesztelése. 

Csatolókártya fizikai kapcsolatának és aktivitásának ellenőrzése. 

Csatolókártya driver ellenőrzése, frissítése. 

IP-cím ellenőrzése, korrekciója. 

Egy hálózati szegmensre kiterjedt probléma. 

– Szerver elérhetőségének vizsgálata. 

– Címkiosztás működésének ellenőrzése. 

– Hibás kapcsolóeszköz behatárolása. 

– IP-cím ellenőrzése, korrekciója 

– Szerver eszköz elérhetőségének ellenőrzése. 

– Címkiosztás működésének ellenőrzése 

– Szerver sem érhető el 

o Hibás kapcsolóeszköz behatárolása szakaszolással, pingeléssel, 

mérőeszközzel. 

o Túlzott adatforgalmat generáló eszköz kiszűrése szakaszolással, 

leválasztással. 

 

Karbantartási feladatok számítógépes rendszerekben gyakorlat 54 óra 

Személyi számítógépek karbantartási feladatai 

– Adatkarbantartás (takarítás, rendszerezés, archiválás) 

– Vírusvédelem vizsgálata, karbantartása 
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– Firmware update 

– Operációs rendszer update 

– Hűtési viszonyok ellenőrzése, portalanítás, ventillátorcsere 

– Külső tisztítás 

Nyomtatók 

– Kellékanyagok cseréje (végfelhasználó által cserélendő kopó alkatrészek)  

– Elakadt, beszorult papír eltávolítása 

– Státuszlap (beállítási adatok) kinyomtatása 

– Tesztoldal nyomatképének elemzése  

– Lapfelszedő elemek ellenőrzése, cseréje 

– Portalanítás a papírúton 

– Felesleges festékpor eltávolítása 

– Fényhenger (Drum) koszmentesítése 

– Lézer optika tisztítása 

– Fuser takarítása 

– Festékszalag cseréje 

– Elakadt beszorult papírmaradványok eltávolítása 

– Beállítási adatok kinyomtatása 

– Teszt üzemmód aktiválása 

– Papírtovábbító elemek beállítása 

– Fej tisztítása 

– Fejszán tisztítása, szükség szerinti kenése 

– Papír és transzferszalag befűzése 

– Elakadt beszorult papírmaradványok eltávolítása 

– Teszt-üzemmód aktiválása 

– Beállítási adatok nyomtatása 

Beviteli eszközök (billentyűzet, mouse) karbantartása 

– Tisztítás és lehetséges eszközei 

Megjelenítők karbantartása 

Monitorok karbantartása 

Projektorok karbantartása (portalanítás, izzócsere) 

– A lencse szakszerű tisztítása 

UPS-ek karbantartása 

– Szakszerű portalanítás 

– Terhelhetőség, akkukapacitás ellenőrzése 

– Akkumulátorok cseréje 

– Hálózati kapcsolóeszközök 

– Portalanítás 

– Firmware update 

Kézi számítógépek karbantartása 

– Szoftver update 

– Mikrofon, hangszóró nyílások takarítása 

– Akkumulátor csatlakozás ellenőrzése tesztje 

 

Szabadon választható tananyagtartalom: 

Tantárgy: Számítógéprendszer hibáinak elhárítása gyakorlat 

Óraszám: 82 óra 

Témakörök 

Számítógépek bontása, összeépítése, rendszerszoftver telepítése 18 óra 
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Komplex gyakorlati feladat az alábbi témákból: 

Szerszámok használatuk begyakorlása. 

PC szakszerű összeszerelése összekészített alkatrészekből. 

Eszközök dokumentációjának értelmezése. 

Hordozható számítógépek szét- és összeszerelése, speciális szerszámok 

használatának begyakorlása. 

Különböző operációs rendszerek szakszerű telepítése, hardverkövetelményeinek 

ellenőrzése. 

Felhasználói adatok biztonsági mentése, költöztetése. 

 

Számítógép hibák és elhárításuk gyakorlata 18 óra 

Komplex gyakorlati feladat az alábbi témákból: 

„Nem indul a gép” hiba kezelése 

Bootolható DVD és Pendrive előállítása. 

Bootolás külső referencia eszközről. 

Szoftveres hibák elhárítása. 

Hardware hibák elhárítása. 

Szakszerűtlen összeszerelésből adódó hibák kijavítása. 

 

Perifériák hibái és elhárításuk gyakorlata 16 óra 

Komplex gyakorlati feladat az alábbi témákból: 

Monitorok 

Projektorok 

Nyomtatók 

Multifunkciós készülékek hibái 

Szünetmentes áramforrások 

Adatbeviteli eszközök meghibásodásai. 

 

Hálózati rendszerek hibái és elhárításuk gyakorlata 15 óra 

Komplex gyakorlati feladat az alábbi témákból: 

Hiba által érintett eszközök behatárolása (egy eszköz, több eszköz, hálózati 

szegmens). 

Kábelezési hiba kiderítése, kábelek tesztelése. 

Csatolókártya fizikai kapcsolatának és aktivitásának ellenőrzése. 

Csatolókártya driver ellenőrzése, frissítése. 

IP-cím ellenőrzése, korrekciója. 

Egy hálózati szegmensre kiterjedt probléma. 

 

Karbantartási feladatok számítógépes rendszerekben gyakorlat 15 óra 

Komplex gyakorlati feladat az alábbi témákból: 

Személyi számítógépek karbantartási feladatai 

Nyomtatók 

Beviteli eszközök (billentyűzet, mouse) karbantartása 

Megjelenítők karbantartása 

Monitorok karbantartása 

Projektorok karbantartása (portalanítás, izzócsere) 

UPS-ek karbantartása 

Kézi számítógépek karbantartása 
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3.8 Érettségi utáni szakképzés (2016. szeptember 1-től) 

3.8.1 Gazdasági informatikus 

 

H E L Y I  T A N T E R V  

a(z) 

XIII. INFORMATIKA 

ágazathoz tartozó 

54 481 02 

GAZDASÁGI INFORMATIKUS 

SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 

 

 

A szakképesítés óraterve nappali rendszerű oktatásra 

 

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. - - 

11. évfolyam 10 óra/hét 360 óra/év 

Ögy. - - 

12. évfolyam 10 óra/hét 310 óra/év 

5/13. évfolyam 31 óra/hét 961 óra/év 

Összesen: 2459 óra 

 

Érettségi utáni szakképzés esetén a heti és éves szakmai óraszámok: 

 

évfolyam heti óraszám  éves óraszám  

1/13. évfolyam 31 óra/hét 1116 óra/év 

Ögy. - - 

2/14. évfolyam 31 óra/hét 961 óra/év 

Összesen: 2077 óra 
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Tantárgyi struktúra és óraszámok - Informatika XIII. 

Gazdasági informatikus (54 481 02)  

szakgimnázium 9-13. évfolyam 

(2016. szeptember 1-től) 

  Óraszámok évfolyamonként 

Tantárgy 9. 10. 11. 12. 9.-12. 13. 

  heti éves heti éves heti éves heti éves éves heti éves 

Közismeret                       

Magyar nyelv és 

irodalom 
4 144 4 144 4 144 4 124 556     

Idegen nyelvek 4 144 4 144 4 144 4 124 556 4 124 

Matematika 3 108 3 108 3 108 3 93 417     

Történelem 2 72 2 72 3 108 3 93 345     

Etika             1 31 31     

Informatika 2 72 2 72         144     

Művészetek         1 36     36     

Testnevelés  5 180 5 180 5 180 5 155 695     

Osztályfőnöki 1 36 1 36 1 36 1 31 139     

Kötelező komplex 

természettudományos 

tantárgy 

3 108             108     

Ágazathoz kapcsolódó 

tantárgy: Fizika 
    2 72 2 72 2 62 206     

Kötelezően választható: 

Emelt szintű érettségi 

vagy Idegen nyelv, 

vagy Kémia vagy 

Informatika vagy 

szakmai tantárgy 

        2 72 2 62 134     

Pénzügyi és vállalkozói 

ismeretek 
    1 36         36     

Közismeret összesen 24 864 24 864 25 900 25 775 3403 4 124 
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Szakmai modulok: 

el
m

. 

g
ya

k
. 

év
es

 

el
m

. 

g
ya

k
. 

év
es

 

el
m

. 

g
ya

k
. 

év
es

 

el
m

. 

g
ya

k
. 

év
es

 

9.-12. 

el
m

. 

g
ya

k
. 

év
es

 

Foglalkoztatás II.                           0,5   15,5 

Foglalkoztatás I.                            2   62 

IT alapok 1   36 1   36             72       

IT alapok gyakorlat   2 72   1 36             108       

Hálózatok I.       1   36 1   36 1   31 103       

Hálózatok I. gyakorlat         2 72   3 108   2 62 242       

Programozás 1   36 1   36 1   36 1   31 139       

Programozás 

gyakorlat 
  2 72   2 72   2 72   2 62 278       

IT szakmai angol 

nyelv 
2   72 2   72             144       

Linux alapok             1   36       36       

Linux alapok 

gyakorlat 
              2 72       72       

Irodai szoftverek                   1   31 31       

Irodai szoftverek 

gyakorlat 
                    3 93 93       

IT szakorientáció 1   36 1   36             72       

IT szakorientáció 

gyakorlat 
  2 72   1 36             108       

Gazdasági ismeretek                            4,5   139,5 

Gazdasági ismeretek 

gyakorlat 
                            4,5 139,5 

Információs 

rendszerek 
                          2,5   77,5 

Projektmenedzsment                           1   31 

Szakmai angol nyelv                           1,5   46,5 

Projektmenedzsment 

gyakorlat 
                            4,5 139,5 

IR gyakorlat                             2,5 77,5 

IT alkalmazási 

gyakorlat 
                            5,5 170,5 

Számviteli IR 

gyakorlat 
                            2 62 

Szakmai modulok 

összesen: 
5 6 396 6 6 432 3 7 360 3 7 310 1498 12 19 961 

Szakmai elmélet és 

gyakorlat összesen: 
11 396 12 432 10 360 10 310 1498 31 961 

Szakmai elmélet és 

gyakorlat/ év 
180 216 396 216 216 432 108 252 360 93 217 310 1498 372 589 961 

Nyári összefüggő 

szakmai gyakorlat 
    0     0     0     0 0     0 

Tanulók heti/éves 

óraszáma: 
35 1260 36 1296 35 1260 35 1085 4901     1085 

Képzési arányok 

szakmai modulokban 
2459 

Szakmai 

elmélet 
969 39,41%     

Szakmai 

gyakorlat 
1490 60,59%     

 

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va



 

1043 
 

Tantárgyi struktúra és óraszámok - Informatika XIII 

Gazdasági informatikus (54 481 02)  

érettségire épülő szakképző évfolyam (13.-14. évfolyam) 

(2016. szeptember 1-től) 

    

Tantárgy 13. évfolyam 14. évfolyam Összesen 

  heti éves heti éves éves 

Közismeret           

Szakmai idegen nyelv 4 144 4 124 268 

Közismeret összesen 4 144 4 124 268 

Szakmai modulok: 

el
m

. 

g
ya

k
. 

év
es

 

el
m

. 

g
ya

k
. 

év
es

 

  

Foglalkoztatás II.       0,5   15,5 15,5 

Foglalkoztatás I.        2   62 62 

IT alapok 2   72       72 

IT alapok gyakorlat   3 108       108 

Hálózatok I. 3   108       108 

Hálózatok I. gyakorlat   7 252       252 

Programozás 4   144       144 

Programozás gyakorlat   8 288       288 

IT szakmai angol nyelv 4   144       144 

Linux alapok               

Linux alapok gyakorlat               

Irodai szoftverek               

Irodai szoftverek gyakorlat               

IT szakorientáció               

IT szakorientáció gyakorlat               

Gazdasági ismeretek        4,5   139,5 139,5 

Gazdasági ismeretek 

gyakorlat 
        4,5 139,5 139,5 

Információs rendszerek       2,5   77,5 77,5 

Projektmenedzsment       1   31 31 

Szakmai angol nyelv       1,5   46,5 46,5 

Projektmenedzsment 

gyakorlat 
        4,5 139,5 139,5 

IR gyakorlat         2,5 77,5 77,5 

IT alkalmazási gyakorlat         5,5 170,5 170,5 

Számviteli IR gyakorlat         2 62 62 

Szakmai modulok összesen: 13 18 1116 12 19 961 2077 

Szakmai elmélet és gyakorlat 

összesen: 
31 1116 31 961 2077 

Szakmai elmélet és gyakorlat/ 

év 
468 648 1116 372 589 961 2077 

Nyári összefüggő szakmai 

gyakorlat 
    0     0 0 

Tanulók heti/éves óraszáma: 35 1260 35 1085 2345 

Képzési arányok szakmai 

modulokban 
2077 

Szakmai elmélet 840 40,44% 

Szakmai gyakorlat 1237 59,56% 
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45. Foglalkoztatás II. tantárgy 15 óra/15 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

45.1. Témakörök 

45.1.1. Munkajogi alapismeretek 3 óra/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. 

 

45.1.2. Munkaviszony létesítése 4 óra/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. 

 

45.1.3. Álláskeresés 4 óra/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. 

 

45.1.4. Munkanélküliség 4 óra/4 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. 

 

 

46. Foglalkoztatás I. tantárgy 62 óra/62 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

46.1. Témakörök 

46.1.1. Nyelvtani rendszerezés 1 8 óra/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. 

 

46.1.2. Nyelvtani rendszerezés 2 8 óra/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 
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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. 

 

46.1.3. Nyelvi készségfejlesztés 24 óra/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. 

 

46.1.4. Munkavállalói szókincs 22 óra/22 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. 

 

 

47. IT alapok tantárgy 72 óra/72 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 
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47.1. Témakörök 

47.1.1. Munka- és környezetvédelmi alapismeretek 2 óra/2 óra 

Általános munkabiztonsági előírások, szabályok. 

Számítógépek és nyomtatók szerelésének érintésvédelmi irányelvei. 

Tűzvédelmi irányelvek, elektromos tüzek oltása. 

Elektrosztatikus kisülés (ESD) veszélyei. 

Tápfeszültség anomáliái és veszélyei, túlfeszültség védelmi eszközök. 

Anyagbiztonsági adatlap (MSDS) funkciója, információi. 

Elektronikus hulladékok kezelése. 

 

47.1.2. Bevezetés a számítógépes architektúrákba 34 óra/34 óra 

Kettes- és tizenhatos számrendszer. 

Neumann-elvű számítógép felépítése. 

Hardver és firmware fogalma. 

Számítógép házak és tápegységek. 

Processzortípusok, foglalatok. 

Hőelvezetési technológiák. 

Memóriák típusai, memória modulok, memóriahibák kezelése. 

Illesztőkártyák és csatlakozási felületeik. 

BIOS feladatai, beállításai. 

Input perifériák, KVM kapcsolók. 

Háttértárak és típusaik. 

Merevlemezek adattárolási struktúrája. 

Redundáns adattárolás fogalma, RAID. 

Megjelenítők típusai, paraméterei, alapvető működési elveik. 

Nyomtatók típusai, működési elveik. 

Nyomtatók csatlakozási felületei, jellemző paramétereik. 

Lapleíró nyelvek, PCL és PostScript összehasonlítása. 

Szkennerek típusai, működési elveik. 

Multifunkciós nyomtatók. 

Portok és csatlakozók típusai, belső- és külső kábeltípusok. 

Hálózati eszközök, hálózati kártya feladata és beállításai. 

Hálózati topológiák. 

Speciális számítógépes rendszerek (CAD/CAM, virtualizáció, játék, HTPC). 

Laptop és asztali számítógép alkatrészek összehasonlítása. 

Laptopokra jellemző adapterek, bővítőkártyák. 

Dokkoló állomás és portismétlő funkciója. 

Hordozható eszközök hardverelemei. 

Energiagazdálkodási beállítások, APM és ACPI szabványok. 

 

47.1.3. Szoftverismeret 28 óra/28 óra 

Szoftver fogalma, szoftverek csoportosítása. 

Zárt- é nyílt forráskódú rendszerek, GPL. 

Operációs rendszer fogalma, feladatai. 

Operációs rendszerek típusai és jellemzőik. 

GUI és CLI felhasználói felületek. 

Megfelelő operációs rendszer kiválasztásának szempontjai. 

Partíció fogalma, típusai. 

Formázás, fontosabb fájlrendszerek. 

Rendszerbetöltés folyamata. 
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Windows indítási módok. 

Regisztráció adatbázis. 

Multi-boot rendszerek. 

Könyvtárstruktúra, felhasználói és rendszerkönyvtárak. 

Fájlkiterjesztések és attribútumok. 

Vezérlőpult beállításai. 

Archiválási módok. 

Kliensoldali virtualizáció, hypervisor. 

Hordozható eszközök operációs rendszerei. 

Levelezési protokollok. 

Adatok szinkronizációja, felhő szolgáltatások. 

Hibakeresési folyamat lépései. 

 

47.1.4. Információtechnológia biztonság alapjai 8 óra/8 óra 

Rosszindulatú szoftverek (vírus, trójai, féreg, adware, spyware). 

Védekezési módok a rosszindulatú szoftverek ellen. 

Támadástípusok (felderítés, DoS, DDoS, hozzáférési támadás). 

Megtévesztési technikák (social engineering, phishing). 

Kéretlen és reklámlevelek, SPAM szűrés lehetőségei. 

Biztonságos böngészés, böngésző biztonsági beállításai. 

Biztonságos adatmegsemmisítés módszerei. 

Biztonsági szabályzat. 

Felhasználói nevek és jelszavak (BIOS, számítógép, hálózati hozzáférés). 

Fájlmegosztás, fájlok és mappák fájlrendszer szintű védelme. 

Tűzfalak feladata, típusai. 

Mobil eszközök védelme, biometrikus azonosítási módszerek. 

IT eszközök fizikai védelme. 

 

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va



 

1049 
 

48. IT alapok gyakorlat tantárgy 108 óra/108 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

48.1. A tantárgy tanításának célja 

Az Információtechnológiai gyakorlat tantárgy célja, hogy biztosítsa a rá épülő informatikai 

szakképesítések megszerzéséhez szükséges alapszintű információtechnológiai 

készségeket, tegye lehetővé az adott irányú ipari minősítés megszerzését, valamint a belépő 

szintű IT munkakörök betöltését. 

A tanulók legyenek képesek számítógépeket alkatrészekből összeszerelni, alkatrészeket 

cserélni, nyomtatókat és egyéb perifériákat csatlakoztatni, megosztani. Tudjanak fizikai és 

virtuális számítógépre operációs rendszert, felhasználói alkalmazásokat telepíteni, azokat 

frissíteni. Tudják a levelező programot beállítani asztali- és hordozható számítógépeken. 

Legyenek képesek az alapszintű rendszerfelügyeleti- és karbantartási feladatokat ellátni. 

Nem cél a hibakeresési készségek kialakítása, de jó, ha képesek a nyilvánvaló hibákat 

felismerni és kijavítani. Tudjanak biztonsági programokat telepíteni, frissíteni. Tudják a 

felhasználói adatokat és beállításokat felhőszolgáltatások használatával szinkronizálni, 

másik gépre költöztetni. 

Legyenek képesek a tanulók biztonságos labor- és eszközhasználatra, az elektrosztatikus 

védelmi eszközök megfelelő használatára. 

 

48.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Számítógép-kezelés felhasználói szintű ismerete. 

 

48.3. Témakörök 

48.3.1. Biztonságos labor- és eszközhasználat 4 óra/4 óra 

Számítógép-szerelés eszközei és használatuk. 

Antisztatikus eszközök szabályszerű használata. 

Tisztító anyagok és eszközök megfelelő használata. 

Diagnosztikai eszközök (multiméter, tápegység tesztelő, kábeltesztelő) használata. 

 

48.3.2. Számítógép összeszerelése 48 óra/48 óra 

Számítógép szakszerű szétszerelése. 

Pontos konfiguráció meghatározása, megfelelő alkatrészek kiválasztása. 

Számítógép szakszerű összeszerelésének folyamata. 

Tápegység telepítése. 

Alaplapi alkatrészek telepítése, alaplap házba helyezése. 

Belső alkatrészek telepítése, kábelek csatlakoztatása. 

Perifériák csatlakoztatása, telepítése, beállítása.. 

BIOS funkciója és beállításai. 

Memóriabővítés asztali számítógépben és laptopban. 

Számítógép alkatrészek cseréje. 

Számítógép hálózatra csatlakoztatása, IP cím beállítása. 

SOHO útválasztó hálózatra csatlakoztatása. 

Laptopok felhasználó, illetve szerviz által cserélhető alkatrészei. 

Hibakeresési folyamat lépései, kézenfekvő problémák kiszűrése. 

Áramellátás zavarai, túlfeszültség levezető bekötése. 

UPS típusok, UPS üzembe helyezése. 

 

48.3.3. Telepítés és konfigurálás 44 óra/44 óra 

Operációs rendszerek hardverkövetelményeinek meghatározása. 
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Operációs rendszer hardver kompatibilitásának ellenőrzése. 

Particionálás. 

Kötetek formázása.  

Operációs rendszerek telepítése. 

Meghajtó programok telepítése. 

Frissítések és hibajavító csomagok telepítése. 

Operációs rendszer upgrade-je, felhasználói adatok költöztetése. 

Regisztrációs adatbázis biztonsági mentése, helyreállítása. 

Lemezkezelés. 

Alkalmazások és folyamatok kezelése, feladatkezelő használata. 

Alkalmazások telepítése, eltávolítása. 

Levelező program konfigurálása. 

Felhasználói fiókok kezelése. 

Virtuális memória beállítása. 

Illesztőprogramok frissítése, eszközkezelő használta. 

Területi és nyelvi beállítások. 

Eseménynapló ellenőrzése. 

Rendszer erőforrásainak monitorozása, szolgáltatások beállításai. 

Kezelőpult (MMC) használata. 

Biztonsági másolatok készítése, archiválási típusok. 

Személyes tűzfal beállítása. 

Antivírus alkalmazás telepítése, frissítése, vírusellenőrzés. 

Lemezklónozás. 

Virtuális gép telepítése. 

 

48.3.4. Megelőző karbantartás 12 óra/12 óra 

Megelőző karbantartás jelentősége, karbantartási terv. 

Hardver- és szoftverkarbantartás feladatai. 

Ház és a belső alkatrészek szakszerű tisztítása. 

Monitorok szakszerű tisztítása. 

Festékszint ellenőrzése, toner és festékpatron cseréje. 

Nyomtatók és szkennerek szakszerű tisztítása. 

Alkatrészek csatlakozásának ellenőrzése. 

Számítógépek működésének környezeti feltételei. 

Operációs rendszer frissítése, javítócsomagok telepítése. 

Merevlemez karbantartása, lemezellenőrzés, töredezettség-mentesítés. 

Helyreállítási pontok készítése, rendszer visszaállítása korábbi időpontra. 

Felhasználói adatok átköltöztetése, archiválása. 

Távoli asztalkapcsolat és távsegítség konfigurálása. 

Ütemezett karbantartási feladatok. 

Laptopok és hordozható eszközök szakszerű tisztítása. 

 

 

49. Hálózatok I. tantárgy 103 óra/108 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

49.1. Témakörök 

49.1.1. Hálózati infrastruktúra, hálózati operációs rendszerek  11 óra/16 óra 

A vállalatok hálózati infrastruktúrájának megismerése 

A hálózat elemei 

Csatlakozás az internethez 
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Hálózati operációs rendszerek feladata 

Hálózati operációs rendszerek elérése 

Kapcsolók hálózati operációs rendszerének alap konfigurációja 

Eszközök IP címzése, bevezetés 

Kapcsolatok alapszíntű ellenőrzése helyi hálózatban 

 

49.1.2. Fizikai és adatkapcsolati réteg feladatai, Ethernet protokoll 12 óra/12 óra 

Topológiák 

Adatok fizikai közegen történő átvitelének szabályai 

Kommunikációs szabályok 

Kommunikációs protokollok  

Szabványügyi szervezetek ismerete 

OSI modell jelentősége, rétegei, szerepe 

TCP/IP modell jelentősége, rétegei, szerepe 

Adatbeágyazás fogalma és menete 

Ethernet technológia működése és jellemzői 

Ethernet keret felépítése, tulajdonságai 

Hálózati vezetékes átviteli közegek jellemzői (rézkábelek, optikai kábelek) 

Vezeték nélküli átvitel típusai 

MAC cím jelentősége, felépítése 

ARP protokoll feladata és működése 

Kapcsoló felépítése, feladatai, működése 

Kapcsoló MAC-címtábla felépítése 

 

49.1.3. Hálózati és a szállítási réteg feladatai, protokolljai 13 óra/13 óra 

IP protokoll jellemzői 

Összeköttetés mentes csomagtovábbítás 

Az IPv4 és az IPv6 csomag felépítése, fejléce és mezői 

A forgalomirányító felépítése, feladatai, működése 

A forgalomirányító rendszerindítási folyamata 

Irányító tábla felépítése 

Szállítási rétegbeli protokollok (TCP és UDP) bemutatása 

A TCP kommunikáció 

Az UDP kommunikáció 

 

49.1.4. IPv4 és IPv6 címzési struktúra, alhálózatok 10 óra/10 óra 

IPv4 címzési struktúra 

IPv4 alhálózati maszk 

IPv4 cím dinamikus és statikus hozzárendelése egy állomáshoz 

IPv4 címek típusai (nyilvános és privát), osztályok 

IPv6 címzés 

IPv6 címek típusai 

Alapértelmezett átjáró fogalma, feladata 

IPv4 hálózat alhálózatokra bontása 

Változó méretű alhálózatok 

Strukturált címzési tervezés 

Alhálózatok kialakítása IPv6 alhálózatban 

Kapcsolatok ellenőrzése 

 

49.1.5. Alkalmazási réteg protokolljai, hálózatbiztonság 8 óra/8 óra 
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Egyenrangú hálózatok 

Kliens szerver szolgáltatások 

Alkalmazási rétegbeli protokollok (HTTP, HTTPS, IMAP, POP3, SMTP, DHCP, 

DNS, FTP) bemutatása 

Hálózati támadások bemutatása, védelmi beállítások, SSH protokoll 

Biztonsági mentés jelentősége 

Tűzfalak szerepe egy hálózatban 

Hálózati teljesítmény ellenőrzése, tesztelése, elemzése 

 

49.1.6. Kapcsolt helyi hálózatok és VLAN-ok 8 óra/8 óra 

A kapcsoló MAC-címtáblája, felépítése, feladata 

Ütközési- és szórási tartományok 

Kapcsoló rendszerindítási folyamata 

Kapcsolók védelme, portbiztonság konfigurálása 

Kapcsoló biztonságos távoli elérése 

Hálózatelérési rétegbeli hibák elhárítása 

VLAN-ok feladata, szerepe 

VLAN-ok megvalósítása 

VLAN trönkök jelentősége 

VLAN hibakeresés  

VLAN biztonság és tervezés 

 

49.1.7. Forgalomirányítási ismeretek  23 óra/23 óra 

A forgalomirányító működése, forgalomirányítási döntések 

Az útvonalak meghatározásának menete 

IPv4 és IPv6 forgalomirányító tábla elemzése 

Közvetlenül csatlakozó útvonalak irányítótáblába kerülése és szerepe 

VLAN-ok közötti forgalomirányítás konfigurálása 

VLAN-ok közötti forgalomirányítás hibaelhárítása 

3. rétegbeli kapcsolás feladata, szerepe 

Statikus forgalomirányítás megvalósítása, konfigurálása 

Alapértelmezett útvonal szerepe és konfigurálása 

Összevont és lebegő statikus útvonalak fogalma és feladata 

Dinamikus forgalomirányító protokollok típusai, működési elvük 

Távolságvektor alapú forgalomirányítás működése (RIP, RIPv2, RIPng) 

Kapcsolatállapot alapú forgalomirányítás működése  

Egyterületű OSPFv2 és OSPFv3 tulajdonságai és konfigurációja 

Forgalomirányítási hibaelhárítás 

 

49.1.8. A biztonságos hálózat, forgalomszűrés 10 óra/10 óra 

A hozzáférési lista (ACL) célja 

Az ACL működése 

Normál IPv4 ACL-ek szerepe 

Kiterjesztett IPv4 ACL-ek szerepe 

ACL-ek tervezése, létrehozása 

ACL-ek konfigurálása 

IPv4 ACL-ek hibaelhárítása 

IPv6 ACL-ek létrehozása, konfigurálása 

IPv6 ACL-ek hibaelhárítás 
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49.1.9. IP szolgáltatások 8 óra/8 óra 

DHCP v4 működése 

DHCPv4 szerver és kliens konfigurálása 

DHCPv4 hibaelhárítás 

DHCP v6 működése, állapotmentes és állapottartó DHCPv6 szerver konfigurálása 

DHCPv6 hibaelhárítás 

IPv4 hálózati címfordítás (NAT) jellemzői, típusai, előnyei 

Statikus és dinamikus NAT, valamint PAT konfigurálása 

NAT hibaelhárítás 

 

 

50. Hálózatok I. gyakorlat tantárgy 242 óra/252 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

50.1. Témakörök 

50.1.1. Csatlakozás egy hálózathoz, a kapcsoló alap konfigurációja 26 óra/36 óra 

Hálózati eszközök és hálózati átviteli közegek megválasztása 

Topológia ábrák értelmezése 

Csatlakozás az internethez 

Hálózati operációs rendszerek helye, elérésének módjai és lehetőségei (konzol, telnet, 

SSH) 

Terminál emulációs programok használata 

Hálózati operációs rendszer konfigurációs parancsainak felépítése, súgója 

Kapcsoló alapvető konfigurálása 

Kapcsolóhoz való hozzáférés korlátozása 

Kapcsoló konfigurálásának mentése 

Végberendezések automatikus és manuális IP beállítása 

A kapcsoló felügyeleti IP címének konfigurálása 

Kapcsolatok, hálózati összeköttetések ellenőrzése (ping, tracert) 

 

50.1.2. Vezetékes és vezeték nélküli kapcsolódás helyi hálózathoz 26 óra/26 óra 

Az OSI és TCP/IP modellek rétegeihez kapcsolódó protokoll adategységek (PDU-k) 

elemzése  

Adatbeágyazás elemzése adatforgalom elfogására alkalmas szoftverrel 

MAC-cím és IP-cím használata, azonos hálózaton található eszközök kommunikációja 

A megfelelő hálózati átviteli közeg kiválasztása és egy végberendezés csatlakoztatása 

egy hálózathoz  

Kereszt- és egyeneskötésű Ethernet kábel készítése 

Kábelek tesztelése 

Kapcsolódás vezetékes LAN-hoz 

Ethernet keret elemzése adatforgalom elfogására alkalmas szoftverrel 

Ethernet MAC-címek megjelenítése, elemzése 

Címmeghatározó protokoll (ARP) működésének elemzése adatforgalom elfogására 

alkalmas szoftverrel 

ARP tábla feladata és felépítése 

ARP problémák elhárítása 

Kapcsoló MAC-címtábla megtekintése 

3. rétegbeli kapcsolás 

Kapcsolódás vezeték nélküli LAN-hoz 

SOHO router vezeték nélküli hozzáférés konfigurálása 

Vezeték nélküli biztonság 
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Vezeték nélküli kliens konfigurálása 

Hálózati kártya információinak megtekintése 

 

50.1.3. Forgalomirányítási alapok, adatfolyam kezelés 20 óra/20 óra 

IPv4 és IPv6 csomag működésének elemzése adatforgalom elfogására alkalmas 

szoftverrel 

Állomás csomagtovábbítási döntései 

Állomás IPv4 és IPv6 irányítótáblájának megjelenítése, elemzése 

Forgalomirányító csomagtovábbítási döntései 

Forgalomirányító irányítótáblájának megjelenítése, elemzése 

A forgalomirányító felépítése, memóriák tartalmának megjelenítése 

A forgalomirányító összetevőinek azonosítása 

Csatlakozás a forgalomirányítóhoz 

A forgalomirányító rendszerindítási folyamatának megtekintése 

Forgalomirányító kezdeti konfigurálása 

Állomás és kapcsoló alapértelmezett átjárójának beállítása 

Forgalomirányítási problémák hibaelhárítása 

Alkalmazások közötti megbízható átvitel, szegmensek nyomon követése 

Megérkezett adatok nyugtázásának elemzése adatforgalom elfogására alkalmas 

szoftverrel 

TCP és UDP szegmens fejlécének összehasonlítása és elemzése adatforgalom 

elfogására alkalmas szoftverrel 

Portszámok szerepének megismerése 

TCP kapcsolatok létrehozásának és lezárásának elemzése adatforgalom elfogására 

alkalmas szoftverrel 

TCP háromfázisú kézfogás elemzése 

UDP szerverfolyamatok vizsgálata 

 

50.1.4. IP-címzés a gyakorlatban 30 óra/30 óra 

Számrendszerek közötti átváltások 

IPv4 egyedi, szórásos és csoportcímzés vizsgálata 

IPv4 címek azonosítása és osztályozása 

IPv6 címek ábrázolása, rövidítése 

Globális egyedi IPv6 cím statikus konfigurálása 

Globális egyedi IPv6 cím dinamikus konfigurációja SLAAC használatával 

Globális egyedi IPv6 cím dinamikus konfigurációja DHCPv6 használatával 

EUI-64 módszer használata 

Dinamikus és statikus link-local címek 

IP konfiguráció ellenőrzése 

Kapcsolatok ellenőrzése (ICMPv4 és ICMPv6), hibaelhárítás 

Címzési terv készítése IPv4 és IPv6 hálózatokban 

Alhálózatok használata, konfigurálás 

Alhálózatok kialakítása 

Alhálózat kalkulátor használata 

Változó hosszúságú alhálózati maszk (VLSM) a gyakorlatban 

 

50.1.5. Szerver-kliens kapcsolódás, hálózatbiztonság 30 óra/30 óra 

Peer-to-peer alkalmazások használata, fájlmegosztó protokollok 

Web és e-mail szolgáltatások konfigurálása, hálózati kommunikáció elemzése 

DNS kérés megfigyelése 
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FTP parancssori és böngészőben történő használata 

Hálózati forgalom elemzése, protokoll elemzés kis hálózatban 

Biztonsági fenyegetések azonosítása 

Támadás típusok felismerése 

Biztonsági mentések készítése, visszaállítása, frissítés és hibajavítás 

Naplózás 

Eszközök konfigurálása, biztonsági beállítások 

SSH engedélyezése és konfigurálása 

Telnet és SSH kapcsolat vizsgálata adatforgalom elfogására alkalmas szoftverrel 

A hálózat alapállapotának, viszonyítási állapotának meghatározása 

Kapcsolatok és konfigurációk ellenőrzése 

 

50.1.6. Kapcsolás folyamata és a VLAN-ok használata 27 óra/27 óra 

Kapcsoló MAC-címtáblájának felépítési folyamata, elemzése 

Ütközési és szórási tartományok felosztása hálózati eszközök segítségével 

Kapcsoló rendszerindítási folyamatának megtekintése 

Kapcsolók LED jelzőfényeinek értelmezése 

Kapcsolók védelme, portjainak beállítása, portbiztonság konfigurálása 

Kapcsolási problémák felismerése és hibaelhárítás 

Kapcsolók felügyeletének megvalósítása 

SSH kapcsolat beállítása és ellenőrzése 

Biztonsági támadások elleni védelem lehetőségei 

Portbiztonság beállítása, ellenőrzése és hibaelhárítás 

VLAN ID, Ethernet keret elemzése adatforgalom elfogására alkalmas szoftverrel 

VLAN-ok létrehozása, törlése és ellenőrzése egy kapcsolón 

Kapcsoló portok VLAN-okhoz rendelése és ellenőrzése 

Trönk kapcsolatok konfigurálása 

Trönk beállítások ellenőrzése 

VLAN Trunking Protokoll (VTP) használata és konfigurálása 

VLAN-ok és trönk kapcsolatok hibaelhárítása 

VLAN biztonság megvalósítása 

 

50.1.7. Statikus és dinamikus forgalomirányítás  51 óra/51 óra 

Hálózati címzés dokumentálása, topológia diagram készítése 

Loopback interfész használata teszteléshez és menedzseléshez 

Forgalomirányító interfészek IPv6 IP-címmel konfigurálása és ellenőrzése 

IPv4 és IPv6 forgalomirányító tábla elemzése  

VLAN-ok közötti hagyományos forgalomirányítás megvalósítása  

VLAN-ok közötti forgalomirányítás megvalósítása „router-on-a-stick” 

forgalomirányítóval, alinterfészek konfigurálása és ellenőrzése 

VLAN-ok közötti forgalomirányítás megvalósítása többrétegű kapcsolóval és 

hibaelhárítás 

VLAN hibakeresés és hibajavítás 

IPv4 hagyományos, alapértelmezett, összevont és lebegő statikus útvonalak 

konfigurálása  

Következő ugrás címével és kimenő interfésszel megadott statikus útvonalak 

konfigurálása 

IPv6 statikus útvonal létrehozása és ellenőrzése 

IPv4 alapértelmezett útvonalak létrehozása és ellenőrzése 

VLSM címzési terv készítése 
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IPv4 és IPv6 hálózati címek meghatározása, konfigurálása, ellenőrzése 

Statikus útvonalak hibaelhárítás 

RIP, RIPv2 és RIPng konfigurációja és beállításainak vizsgálata 

Passzív interfészek konfigurálása 

Hálózati konvergencia vizsgálata 

OSPF csomagtípusok azonosítása, helló csomagok  

OSPFv2 és OSPFv3 konfigurálása és ellenőrzése 

Passzív interfészek szerepe és konfigurálása 

Dinamikus forgalomirányítás hibaelhárítás 

 

50.1.8. A biztonságos hálózat kialakítása, forgalomszűrés 16 óra/16 óra 

Helyettesítő maszkok és kulcsszavak használata 

ACL-ek elhelyezésének tervezése 

Normál IPv4 hozzáférési lista (ACL) konfigurálása és ellenőrzése 

Kiterjesztett IPv4 ACL-ek konfigurálása és ellenőrzése  

IPv4 ACL-ek alkalmazása interfészen 

ACL-ek módosítása 

ACL statisztikák elemzése és jelentősége 

A VTY vonalak védelmének konfigurálása és ellenőrzése 

IPv4 ACL-ek hibaelhárítása 

IPv6 ACL-ek konfigurálása és ellenőrzése 

IPv6 ACL-ek alkalmazása interfészen 

IPv6 ACL-ek hibaelhárítás 

 

50.1.9. IP szolgáltatások a gyakorlatban 16 óra/16 óra 

DHCP v4 szerver alapbeállításainak megadása 

DHCPv4 kliens (végberendezés és forgalomirányító) konfigurálása 

DHCPv4 konfigurálása több LAN számára 

DHCPv4 beállításainak ellenőrzése, hibaelhárítás 

DHCPv6 SLAAC, állapotmentes és állapottartó DHCPv6 szerver konfigurálása 

DHCPv6 kliens (végberendezés és forgalomirányító) konfigurálása 

DHCPv6 hibaelhárítás 

IPv4 hálózati címfordítás (NAT) jellemzői, típusai, előnyei 

Statikus és dinamikus NAT, valamint PAT konfigurálása és ellenőrzése 

NAT hibaelhárítás 

 

 

 

51. Programozás tantárgy 139 óra/144 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

51.1. Témakörök 

51.1.1. Bevezetés a programozásba 18 óra/23 óra 

A bevezetés a programozásba és a vele párhuzamosan futó azonos nevű gyakorlati 

témakör elsődleges célja a tanulói érdeklődés felkeltése, a motiváció erősítése a 

programozás tantárgy tanulására.  

A további témakörök nem építenek direkt módon az itt megszerzett ismeretekre, így 

nincs olyan specifikus elvárás, amit feltétlenül tudniuk kell a tanulóknak ennek a 

résznek a végén. Ugyanakkor nem haszontalan időtöltésről van szó, hanem egy olyan 

közös játékos tevékenységről, melynek során a tanulók észrevétlenül szereznek meg 
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olyan készségeket (algoritmizálás és programozás szemlélete, vezérlési szerkezetek, 

változók ismerete stb.), melyek a későbbi tanulmányaikat megkönnyítik. 

A témakör első felében a kódolás játékos elsajátítását célzó eszközökkel és oktatási 

portálokkal történő ismerkedésre kerül sor. Ennek keretében az alábbi 

tevékenységeket kell elvégezni: 

- legalább három eszköz bemutatása, a kiválasztott eszközökkel egyszerűbb 

feladatok, problémák megoldásának szemléltetése 

- legalább három kódolás oktatását célzó portál áttekintése, egy-két rövidebb kurzus 

közös elvégzése valamelyik kiválasztott portálon. 

Javasolt eszközök (a kör tetszőlegesen bővíthető hasonló célú eszközökkel): 

- Scratch 

- Kodu 

- Minecraft 

- Lego vagy más hasonló oktatórobot 

- Arduino 

Javasolt oktatási portálok (a kör tetszőlegesen bővíthető hasonló célú portálokkal): 

- Code.org 

- freeCodeCamp 

- Codacademy 

- Khan Academy 

- Udacity 

A témakör második részében valamelyik kiválasztott eszközzel néhány egyszerűbb 

probléma, feladat közös, játékos formában történő megoldására kerül sor. 

 

51.1.2. Weboldalak kódolása 18 óra/18 óra 

A témakör célja, hogy a tanulók megismerkedjenek a weboldalak felépítésével, a 

HTML5 és a CSS3 alapjaival, a JavaScript szerepével, megértsék a stíluslapokat és 

JavaScriptet használó HTML oldalak működése mögötti logikát. (A JavaScripttel 

történő magasabb szintű ismeretek megszerzése későbbi témakör feladata.) 

A weboldalak kódolása elméleti órák keretében a tanulók megszerzik azokat az 

elméleti ismereteket, melyek segítségével a kapcsolódó gyakorlati órákon képesek 

lesznek  

- meglévő weboldalak szerkezetében, tartalmában és formázásában célszerű 

módosításokat elvégezni; 

- önállóan létre tudnak hozni egyszerűbb weboldalakat, stílusok és stíluslapok 

segítségével el tudják végezni a formázásukat, valamint be tudnak illeszteni és fel 

tudnak használni kész JavaScript kódot.  

A tanulók megismerkednek továbbá a magas szintű felhasználói élményt nyújtó 

weboldalak kialakításának alapelveivel, a készítéshez használható népszerű 

keretrendszerekkel. 

A témakörön belül az alábbi ismeretek kerülnek tárgyalásra: 

- a HTML szabványok rövid ismertetése,  

- a HTML5 oldalakat leíró nyelv fontosabb strukturális és formai elemei (tagek), 

valamint az elemekhez tartozó fontosabb attribútumok: megjegyzés, !DOCTYPE, 

html, head, meta, link, title, script, body, p, h1-h6, b, i, u, strong, sub, sup, style, 

br, hr, iframe, table, tr, th, td, dl, dt, dd, ol, ul, li, span, div, fieldset, header, footer, 

section, nav, a, img  

- Stílusok és stíluslapok (CSS) szerepe, a CSS3 leírók szintaxisa. 

- CSS3 szelektorok: elem, id, class és csoport. 

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va



 

1058 
 

- CSS3 jellemzők: color, opacity, background-color, background-image, 

background-repeat, background-position, background-attachment, border*, 

margin*, padding*, overflow, display, float, clear, visibility, z-index, rel, data*, 

*width, *height, top, bottom, left, right, position, letter-spacing, line-height, text-

align, vertical-align, text-justify, text-transform, font, font-family, font-size, font-

stretch, font-style, text-decoration, list-style*, cursor. (a *-gal jelölt eleme több 

jellemzőt jeleznek, pl. margin-left, margin-right stb.) 

- Böngészőprogramok beépített fejlesztő eszközeinek vagy más hasonló célú 

beépülő eszköznek (pl. Chrome DevTools, Firebug) a bemutatása 

- A keretrendszerek és a felhasználásukkal járó előnyök bemutatása. A Bootstrap 

vagy más hasonló keretrendszer elemeinek és lehetőségeinek bemutatása. 

- A reszponzív weboldal kialakítás jelentősége és alapelvei. A Bootstrap vagy más 

hasonló keretrendszer segítségével kialakított reszponzív weboldalszerkesztés 

bemutatása. 

- JavaScript kód beágyazása weboldalba, „Hello World” alkalmazás készítése alert 

függvény segítségével 

- külön fájlban elhelyezett JavaScript kód csatolása a weboldalhoz 

mások által elkészített JavaScript kód és stíluslapok felhasználása módja (például 

animált megjelenítések megvalósítására). 

 

51.1.3. A Java vagy C# nyelv alapjai 18 óra/18 óra 

A témakör célja egy objektumorientált programozási nyelv alapjainak letétele, a 

kiválasztott fejlesztési környezet megismerése.  

A Java vagy C# nyelv alapjai elméleti órák keretében a tanulók megszerzik azokat az 

elméleti ismereteket, melyek segítségével a kapcsolódó gyakorlati órákon képesek 

lesznek: 

- az integrált fejlesztői környezet használatára 

- konzolos vagy grafikus környezetben futó egyszerűbb alkalmazások létrehozására 

egyszerű adattípusok, változók, kifejezések és vezérlési szerkezetek 

alkalmazásával 

- szöveges fájlban található adatok beolvasására és feldolgozására 

A témakörön belül az alábbi ismeretek kerülnek tárgyalásra: 

- a Java vagy C# fejlesztési környezet (IDE) bemutatása 

- a programkészítés lépéseinek áttekintése: feladat kitűzése, specifikáció, 

algoritmuskészítés, kódolás, tesztelés, dokumentálás.  

- a számítógépes program fogalma, elemei, a programozás szintjei.  

- változók, kifejezések fogalma, jellemzői, változók deklarálása és definiálása, az 

azonosító megválasztásának javasolt gyakorlata a tiszta kód alapelvei szerint 

- elemi adattípusok: egész, valós, logikai, karakter, felsorolt adattípusok jellemzői, 

típuskonverzió. 

- összetett adattípusok: karakterláncok, tömbök (vektorok és mátrixok), struktúrák 

(rekordok), lista (szótár), halmaz 

- értékadás, aritmetikai és logikai műveletek, kifejezések kiértékelésének szabályai. 

- vezérlési szerkezetek (szekvencia, szelekció, iteráció) 

- a hibakeresés és tesztelés alapjai. 

Az ismeretek elsajátítását egyszerűbb alkalmazások létrehozásával valósítják meg. Az 

alább felsorolt ismeretelemek mindegyike egy megoldandó probléma eszközeként 

kerül elő, nem a leírásnak megfelelő lineáris sorban haladva. Az algoritmus leírásnál 

nem szükséges ragaszkodni a klasszikus és formális leíró eszközökhöz (folyamatábra, 

pszeudokód stb.), helyette hétköznapi nyelven megfogalmazva, alapvető fogalmakkal 
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operálva (pl. ismételd minden elemre:...) a tanulók számára is jobban érthető formát 

kapunk. A témakör végén egy rövid összefoglalásban a programok készítésében 

előkerült, felhasznált fogalmak rendszerezése történhet. Nem probléma, ha a 

felsoroltak közül nem minden fogalom kerül elő, mivel a következő témakörök 

lehetőséget adnak azok bevezetésére, felhasználására. 

Választható programozási nyelvek: Java vagy C# 

 

51.1.4. JavaScript 18 óra/18 óra 

A témakör legfontosabb feladata, hogy a tanulók megismerkedjenek a JavaScript 

nyelv szintaktikai elemeivel, az esemény vezérelt webprogramozás alapjaival és a 

fejlesztés megkönnyítő és felgyorsító keretrendszerekkel.  

A tanulók JavaScript témakör során megszerzik azokat az elméleti ismereteket, 

melyek segítségével képesek lesznek a kapcsolódó gyakorlati témakör során interaktív 

weboldalak és egyszerűbb webes alkalmazások létrehozására JavaScript segítségével. 

A témakörön belül az alábbi ismeretek kerülnek tárgyalásra: 

- JavaScript kód futtatása konzolon 

- elemi és összetett adattípusok a JavaScriptben, értékadás, aritmetikai és logikai 

műveletek, kifejezések kiértékelése 

- függvények 

- objektumok webes környezetben, tulajdonságok és metódusok, DOM (Document 

Object  Model), node-ok (csomópontok), element (elem), attribute (tulajdonság) 

és text (szöveg) node-ok 

- elemek elérése, módosítása és létrehozása 

- események és eseményfigyelő eljárások (onClick, onLoad, onBlur, onFocus 

események) 

- űrlapelemek (form, input, select, option, textarea, label) elhelyezése 

weboldalakon, és azok interaktív kezelése 

- hibakeresés a JavaScript kódban, a kód tesztelése. 

- a jQuery JavaScript könyvtár rövid bemutatása 

A fejlesztés hatékonyságát növelő JavaScript keretrendszerek rövid bemutatása 

(Angular.js, React.js, Backbone.js stb.) 

51.1.5. Programozási típusfeladatok 11 óra/11 óra 

A témakör feladata, hogy egy-egy probléma megoldása közben felmerülő 

programozási típusfeladatokat bemutassa. A feladatmegoldás közben a korábban 

tárgyalt adattípusok és vezérlési szerkezetek használata mellett sor kerül a függvények 

bevezetésére, azok célszerű használatának bemutatására. 

A tanulók a programozási típusfeladatok témakör során megszerzik azokat az elméleti 

ismereteket, melyek segítségével képesek lesznek a kapcsolódó gyakorlati témakör 

során elkészíteni a típusfeladatok megoldására szolgáló strukturált, függvényeket is 

tartalmazó programokat. 

A témakörön belül az alábbi ismeretek kerülnek tárgyalásra: 

- függvény fogalma, hívása  

- paraméterek fajtái, paraméterátadás módszerei, paraméterátadás folyamata 

- visszatérési érték meghatározása 

- függvény definiálása a tiszta kód alapvető szabályainak betartásával 

- program fejlesztése iteratív módszerrel 

- programozási típusfeladatok tárgyalása: összegzés, megszámlálás, eldöntés, 

szélsőérték keresés, kiválasztás, kiválogatás; lineáris keresés 

Választható programozási nyelvek: Java vagy C# 
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51.1.6. Haladó szintű programozás Java vagy C# nyelven 25 óra/25 óra 

A témakör feladata, hogy a tanulók megismerkedjenek a szoftverfejlesztés korszerű 

technikáival, ezen belül is elsősorban az objektum orientált programozás (OOP) 

alapelveivel. Nem cél, hogy a tanulók emelt szintű elméleti megalapozást kapjanak, 

viszont lényeges, hogy megértsék az objektum orientált programozás szemléletét és 

logikáját, valamint maguk is lássák az OOP technika előnyeit. A témakör másik célja, 

hogy megalapozza az eseményvezérelt grafikus alkalmazások készítését. 

A tanulók a haladó szintű programozás Java vagy C# nyelven témakör során 

megszerzik azokat az elméleti ismereteket, melyek segítségével képesek lesznek a 

kapcsolódó gyakorlati témakör során OOP elveket követő és eseményvezérelt grafikus 

programok létrehozására. 

A témakörön belül az alábbi ismeretek kerülnek tárgyalásra: 

- a programozási módszerek áttekintése 

- az objektum fogalma a hétköznapi életben és az OOP környezetben, a két „világ” 

kapcsolata 

- az osztályok fogalma és szerepe 

- meglévő osztályok használata 

- tagtípusok: mezők, konstansok, jellemzők, metódusok, események, konstruktor, 

destruktor 

- objektum létrehozása osztályok példányosításával 

- az OOP fontosabb jellemzőinek és fogalmainak rövid áttekintése (egységbezárás, 

öröklés, polimorfizmus, interface) 

- az objektum orientált tervezés (OOD) alapjai 

- kivételkezelés 

- hibakeresés és naplózás 

- tesztelés (ismételhetőség, izoláció, automatizálhatóság) 

- a grafikus felhasználói felület tervezésének alapvető szempontjai; grafikus 

felületet megvalósító technológiák; statikus és reszponzív felület készítését 

támogató osztályok, gyűjtemények 

- vezérlők csoportosítása, ablakok, dialógusablakok 

- vezérlők: címke, beviteli mező, lista, legördülő lista, parancsgomb, opciógomb, 

kapcsolókeret 

- vezérlők jellemzői, metódusai és eseményei, vezérlők létrehozása tervezési is 

futási időben 

- felhasználói felület kezelése billentyűzettel, mutató eszközzel és 

érintőképernyővel 

- esemény, eseménykezelő, delegált fogalma, kapcsolatuk 

- ábrák (rajzok) megjelenítését támogató osztályok, gyűjtemények 

Választható programozási nyelvek: C#, Java 

51.1.7. Adatbázis-kezelő alkalmazások készítése 16 óra/16 óra 

A témakör feladata, hogy elméleti alapozást nyújtson az adatbázis-kezelő 

alkalmazások készítéséhez. Ennek keretében elsősorban az adatbázisok alkalmazásból 

történő elérésének, lekérdezésének és manipulálásának technikájára koncentrál. 

Kiemelt jelentőségű az SQL lekérdező nyelv hatékony használatának bemutatása. A 

saját adatbázisok létrehozásának kapcsán a témakör áttekinti a legfontosabb tervezési 

alapelveket, de azt csak a praktikum szintjén, a gyakorlatban közvetlenül nem 

alkalmazható ismeretek mellőzésével. 

A tanulók az adatbázis-kezelő alkalmazások készítése témakör során megszerzik 

azokat az elméleti ismereteket, melyek segítségével képesek lesznek a kapcsolódó 
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gyakorlati témakör során egyszerű grafikus felületű asztali, illetve webes felületű 

adatbázis-kezelő alkalmazást készíteni. 

A témakörön belül az alábbi ismeretek kerülnek tárgyalásra: 

- relációs adatbázisokkal kapcsolatos fogalmak (elsődleges kulcsok, idegenkulcsok, 

indexek, mezők, rekordok, adatintegritás, adatbázis séma) 

- fontosabb mezőtípusok és tulajdonságaik 

- adatmanipulációs (DML) SQL utasítások (SELECT, INSERT, UPDATE, 

DELETE) 

- adatdefiníciós (DDL) SQL utasítások (CREATE, ALTER, DROP) 

- SQL utasítások elemei: záradékok, módosítók, függvények 

- kifejezések, számított mezők SQL utasításokban 

- adatbázis elérése, adatbázis-kezelésre szolgáló osztályok Java vagy C# nyelven 

- szerver oldali script nyelvek rövid bemutatása 

- egyszerű adatbázis-kezelési feladat megvalósítása példaként a kiválasztott szerver 

oldali script nyelven 

- Ajax alapok: egyszerű webes adatbázis-kezelési feladat megvalósításának 

bemutatása Ajax segítségével 

Választható SQL kiszolgálók: MySQL, MS SQL server, SQLLite 

Javasolt szerver oldali script nyelvek: Node.js, PHP 

 

51.1.8. Összefoglaló projektfeladat 15 óra/15 óra 

A témakör feladata, hogy ismétlő összefoglalást adjon az összes elméleti témakör 

anyagából, és megalapozza egy nagyobb projekt kidolgozását. 

A tanulók az összefoglaló projektfeladat témakör során átismétlik a korábbi 

legfontosabb ismereteket, és összerendezik azokat a tudnivalókat, melyek segítségével 

képesek lesznek a kapcsolódó gyakorlati témakör során egy összetett alkalmazás 

elkészítésére. 

A témakörön belül az alábbi ismeretek kerülnek felfrissítésre: 

- HTML5 és CSS3 alapú weboldalak készítése 

- JavaScript ismeretek 

- egyszerű és összetett adatszerkezetek, vezérlési szerkezetek, függvények Java 

vagy C# környezetben 

- programozási típusfeladatok 

- az objektum orientált programozás (OOP) alapjai 

- a tiszta kód készítésének alapelvei 

- tesztelés és hibakeresés 

- grafikus alkalmazások felhasználói interfészének kialakítása, eseménykezelés 

- adatbázisok tervezése, az SQL nyelv használata 

- adatbázis-kezelő alkalmazások készítése 

 

 

 

52. Programozás gyakorlat tantárgy 278 óra/288 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

52.1. Témakörök 

52.1.1. Bevezetés a programozásba 36 óra/46 óra 

A Bevezetés a programozásba gyakorlat és a vele párhuzamosan futó azonos nevű 

elméleti témakör elsődleges célja a tanulói érdeklődés felkeltése, a motiváció erősítése 

a programozás tantárgy tanulására.  
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A további témakörök nem építenek direkt módon az itt megszerzett ismeretekre, így 

nincs olyan specifikus elvárás, amit feltétlenül tudniuk kell a tanulóknak ennek a 

résznek a végén. Ugyanakkor nem haszontalan időtöltésről van szó, hanem egy olyan 

közös játékos tevékenységről, melynek során a tanulók észrevétlenül szereznek meg 

olyan készségeket (algoritmizálás és programozás szemlélete, vezérlési szerkezetek, 

változók ismerete stb.), melyek a későbbi tanulmányaikat megkönnyítik. 

A témakör első felében a kódolás játékos elsajátítását célzó eszközökkel és oktatási 

portálokkal történő ismerkedésre kerül sor. Ennek keretében az alábbi 

tevékenységeket kell elvégezni: 

- az elméleti órán bemutatott eszközökkel egyszerűbb feladatok, problémák 

megoldása a tanulók által önállóan, illetve tanári segítséggel 

- egy-két rövidebb kurzus közös elvégzése a tanuló által önállóan, illetve tanári 

segítséggel az elméleti órán bemutatott valamelyik portálon. 

A javasolt eszközök és portálok megegyeznek az elméleti témakörnél ismertetekkel. 

A témakör második részében valamelyik kiválasztott eszközzel egy nagyobb projektet 

készítenek el a diákok. A tanulók dolgozhatnak egyedül is, de javasolt 2-4 fős 

csoportokat szervezni egy-egy projekthez. A projekt céljának kiválasztását is rá lehet 

bízni a diákokra, de ügyelni kell rá, hogy a rendelkezésre álló időben elvégezhető 

legyen, és a kódolással ne kerüljön háttérbe az egyéb tevékenységekhez képest. A 

projekt megvalósítása során kívánatos, hogy ne csak a témakör során megszerzett 

ismereteket használják fel, hanem a tovább lépéshez szükséges további tudást és 

készséget is megszerezzék önállóan vagy tanári segítséggel. 

Néhány javasolt projekt típus (a felsorolás tetszőlegesen bővíthető hasonló szemléletű 

projekttípusokkal): 

- Összetettebb kóddal megoldott feladat Scratchben 

- Játék készítése Koduval 

- Minecraft projekt 

- Lego robot építés és programozása egy speciális feladat végrehajtására 

 

52.1.2. Weboldalak kódolása 36 óra/36 óra 

A témakör célja, hogy a kapcsolódó elméleti témakör során megismert HTML5 és a 

CSS3 alapok segítségével képessé váljanak a tanulók az alábbi feladatok elvégezésére: 

- meglévő weboldalak vizsgálata a böngészőprogram beépített vizsgálati eszközével 

vagy más hasonló célú beépülő eszközzel (pl Firebug), tesztcélú módosítások 

elvégzése a html kódban és a stílusokban. 

- meglévő weboldalak szerkezetében, tartalmában és formázásában célszerű 

módosítások végrehajtása; 

- egyszerűbb weboldalak létrehozása, és stílusok, stíluslapok segítségével a 

formázásuk elvégzése (fontosabb tagek és a hozzájuk tartozó jellemzők 

alkalmazása feladatok megoldásakor; hivatkozások és képek beillesztése, 

táblázatok készítése, stílusok és stíluslapok alkalmazása, fontosabb CSS 

szelektorok és attribútumok alkalmazása, kész JavaSrcipt kód beillesztése és 

felhasználása, JavaScript kódot tartalmazó fájl csatolása stb.) 

- a Bootstrap vagy más hasonló keretrendszer segítségével egyszerű, de igényes, 

reszponzív weboldal elkészítése. 

A témakör eléjén javasolt, hogy a tanulók valamilyen egyszerűen használható 

WYSYWIG webszerkesztő programmal önállóan hozzanak létre egyszerű weboldalt, 

majd ennek vizsgálják meg a forráskódját, html elemeit és felhasznált stílusokat. A 

tanulók a WYSYWIG eszköz helyett valamilyen CMS rendszert (WordPress, Joomla, 

Drupal stb.) is használhatnak a webhely/weblap létrehozására. 
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A weboldal önálló elkészítésének gyakorlatát célszerű egy 12-16 órában elkészíthető 

komolyabb weblap projektbe ágyazni, melynek témáját a tanulók is kiválaszthatják. 

Fontos azonban odafigyelni, hogy a készítés során a megtanult html elemek és CSS 

jellemzők többségét alkalmazzák. A projekt utolsó szakaszában kerüljön sor a 

kiválasztott keretrendszer integrálására, és egyszerű reszponzív dizájn kialakítására is. 

 

52.1.3. A Java vagy C# nyelv alapjai 36 óra/36 óra 

A témakör célja, hogy a kapcsolódó elméleti témakör során megismert programozási 

nyelv alapok segítségével képessé váljanak a tanulók az alábbi feladatok elvégezésére: 

- integrált fejlesztői környezet (IDE) használata 

- egyszerűbb feladatok algoritmozálása 

- egyszerű és összetett adattípusok használatával változók és konstansok deklarása 

és alkalmazása (értékadás, aritmetikai és logikai műveletek elvégzése, 

karakterláncok és tömbök kezelése, kifejezések kiértékelése) 

- vezérlési szerkezetek alkalmazására egy feladat vagy részfeladat megoldására 

- Szöveges fájlokban tárolt adatok beolvasása, feldolgozása. 

A tanulók a fenti gyakorlati készségek elsajátítását érdekesebb problémák vagy 

feladatok megoldására szolgáló egyszerűbb alkalmazások létrehozásával valósítják 

meg. Nem szükséges feltétlenül konzolos alkalmazásokkal kezdeni, a grafikus 

környezet a tanulókat valószínűleg jobban motiválja. Az elméleti órákon felsorolt 

ismeretelemeknek egy megoldandó probléma eszközeként kell előkerülniük, a 

feladatokat nem a fenti leírásnak megfelelő lineáris sorban haladva kell elvégezni. 

Nem feltétlenül szükséges az összes elméleti témakörben tárgyalt ismeretet ebben a 

részben a gyakorlatban is alkalmazni, a következő témakörök lehetőséget adnak a 

kimaradó készségek elsajátítására. 

Választható programozási nyelvek: Java vagy C# 

52.1.4. JavaScript 36 óra/36 óra 

A témakör legfontosabb feladata, hogy a kapcsolódó elméleti témakörben megtanult 

JavaScript ismeretek felhasználásával képessé váljanak a tanulók az alábbi feladatok 

elvégezésére: 

- egyszerűbb problémák megoldására szolgáló interaktív, esemény vezérelt 

weboldal készítése JavaScript kód segítségével 

- stíluslapok és JavaScript kód felhasználásával dinamikus megjelenésű weblap 

létrehozása 

A tanulók a fenti gyakorlati készségek elsajátítását érdekesebb problémák vagy 

feladatok megoldására szolgáló egyszerűbb alkalmazások létrehozásával valósítják 

meg. Az elméleti órákon felsorolt ismeretelemeknek egy adott célú weblap, vagy egy 

megoldandó probléma eszközeként kell előkerülniük. Ügyelni kell rá, hogy a feladatok 

gyakorlati megvalósításként lefedjék az elméleti témakörben ismertetett valamennyi 

fontos ismeretet. A jQuery bevezetése a gyakorlatban nem kötelező, de erősen ajánlott. 

 

52.1.5. Programozási típusfeladatok 22 óra/22 óra 

A témakör legfontosabb feladata, hogy a kapcsolódó elméleti témakörben megtanult 

ismeretek felhasználásával képessé váljanak a tanulók az alábbi feladatok 

elvégezésére: 

- egy-egy probléma megoldása közben felmerülő programozási típusfeladatok 

felismerésére és a megoldás rutinszerű megvalósítására 

- függvényekkel megvalósított strukturált kód készítésére. 

Javasolt, hogy a tanulók valamilyen valós probléma megoldásának részeként oldják 

meg a típusfeladatokat.  
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Választható programozási nyelvek: C#, Java 

 

52.1.6. Haladó szintű programozás Java vagy C# nyelven 50 óra/50 óra 

A témakör legfontosabb feladata, hogy a kapcsolódó elméleti témakörben megtanult 

ismeretek felhasználásával képessé váljanak a tanulók az alábbi feladatok 

elvégezésére: 

- beépített osztályok használata feladatmegoldások során  

- saját osztály definiálása és alkalmazása feladatok megoldásához (konstruktorok, 

mezők, jellemzők, metódusok, események készítése, alkalmazása) 

- egyszerű grafikus felhasználói felület tervezése 

- fontosabb vezérlők (címke, beviteli mező, lista, legördülő lista, parancsgomb, 

opciógomb, kapcsolókeret) alkalmazása feladatok megoldására 

- vezérlők létrehozása tervezési is futási időben 

- felhasználói felület kezelése billentyűzettel, mutató eszközzel és 

érintőképernyővel 

- eseményekhez eseménykezelő metódusok készítése 

- API dokumentáció használata 

- naplózás a nyelv beépített eszközével 

Javasolt, hogy a tanulók valós problémák megoldásának részeként tervezzék meg és 

készítsék el az osztályokat. Nem cél az öröklés és a polimorfizmus gyakorlati 

alkalmazása. A témakör második részében egy nagyobb objektum orientált 

programozási feladatként (projektként) készítsenek el a tanulók egy eseményvezérelt 

grafikus alkalmazást. 

Választható programozási nyelvek: C#, Java 

 

52.1.7. Adatbázis-kezelő alkalmazások készítése 32 óra/32 óra 

A témakör legfontosabb feladata, hogy a kapcsolódó elméleti témakörben megtanult 

ismeretek felhasználásával képessé váljanak a tanulók az alábbi feladatok 

elvégezésére:  

- adatmanipulációs és adatdefiníciós SQL utasítások készítése és futtatása SQL 

szerveren (SELECT, CREATE, ALTER, DROP,  INSERT, UPDATE, DELETE) 

- Néhány táblás, redundanciamentes relációs adatbázis tervezése és létrehozása SQL 

szerveren 

- adatbázisok asztali alkalmazásból történő elérése, lekérdezése és manipulálása, 

adatbázis-kezelő alkalmazások készítése (Java vagy C# nyelven) 

- adatbázisok webes környezetben történő elérése, lekérdezése és manipulálása, 

egyszerű webes adatbázis-kezelő alkalmazások készítése szerver oldali script 

nyelv és Ajax segítségével  

A témakör első részének célja, hogy megfelelő jártasságot és gyakorlatot szerezzenek 

a tanulók az SQL nyelv használatában. Ennek érdekében meglévő többtáblás 

adatbázisban egyszerűbb, majd összetettebb lekérdezési, adatmanipulációs, illetve 

adatdefiníciós feladatokat oldalnak meg a tanulók SQL szerver környezetben. 

A témakör második részében egyszerű asztali-, illetve webes adatbázis-kezelő 

alkalmazást készítenek, amelyhez az adatbázist is maguk tervezik meg. A webes 

alkalmazás során nem cél, hogy a szerver oldali script nyelv használatában mélyebb 

ismereteket szerezzenek a tanulók. Célszerű a tanulók számára előkészített szerver 

oldali környezetet és példaként egy adatbázis lekérdezést megvalósító oldalt 

biztosítani. A tanulók ez utóbbi módosításával tudják majd az adatbázis-elérés szerver 

oldali részét megvalósítani. 
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52.1.8. Összefoglaló projektfeladat  30 óra/30 óra 

A témakör feladata, hogy az eddig megszerzett gyakorlati készségek ismétlő 

összefoglalásaként a tanulók egy nagyobb projekt kidolgozását végezzék el. 

Az alkalmazás témáját a tanulók önállóan is kiválaszthatják, de az elkészült projektnek 

meg kell felelnie az alábbi elvárásoknak: 

- a témakörben rendelkezésre álló idővel arányos léptékűnek kell lennie 

- minél több korábban megszerzett gyakorlati készséget felhasználjon 

- készüljön hozzá dokumentáció, mely tartalmazza a tervezés legfontosabb lépéseit, 

valamint az alkalmazás céljának és használati módjának rövid leírását 

- a forráskód feleljen meg a tiszta kód alapelveinek. 

A tanár döntése lehet, hogy a diákok egyénileg, vagy kisebb csoportokban 

dolgozzanak a projekten. 

 

 

 

53. IT szakmai angol nyelv tantárgy 144 óra/144 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

53.1. Témakörök 

53.1.1. Hallás utáni szövegértés 24 óra/24 óra 

A témakör elsődleges célja, hogy az angol nyelvű hallás utáni szövegértést fejlessze, 

és felkészítsen a későbbi önálló szóbeli kommunikációra. A diákok számára az 

informatika területe vonzó és könnyen befogadható közeg, az IT nyelve rengeteg 

nemzetközi kifejezést és a diákok által a hétköznapi tevékenységeik során már 

korábban megismert angol nyelvű kifejezést tartalmaz. Ez könnyebbé teszi számukra 

az ilyen típusú hallott szövegek megértését. A témakör során bevezető szintű szakmai 

ismereteket feldolgozó angol nyelvű videót néznek meg szükség szerinti ismétléssel. 

A videó kiválasztásánál ügyelni kell rá, hogy valóban csak nagyon egyszerű, 

alapszintű szakmai ismeretek tartalmazzon, megértése egy laikus számára se okozzon 

nehézséget. Célszerű olyan anyagot használni, ahol mód van feliratozásra is, illetve a 

megértést a videón látható képi megjelenítés (pl. prezentáció, élő bemutató) is segíti. 

A videó kiváltható hasonló szakmai szintet feldolgozó, animációval ellátott és 

narrációval vagy párbeszéddel kísért interaktív elektronikus tananyaggal is. A videók 

többszöri megtekintése közben és után természetesen szükség van azok 

megbeszélésre, a nehezebben érthető kifejezések tisztázására.  

 

53.1.2. Szóbeli kommunikáció 12 óra/12 óra 

A témakör célja, hogy a beszédkészséget fejlessze. Míg az előző témakör során nem 

feltétlenül kellett megszólalniuk a tanulóknak, ebben a részben a legfontosabb feladat, 

hogy önállóan beszéljenek egy témáról angolul, illetve hétköznapi, munkahelyi vagy 

más informatikához kapcsolódó környezetben zajló szituációban párbeszédet 

folytassanak. 

A tanulók adjanak elő rövidebb bemutatót általuk választott szakmai témában, vagy 

kiválaszthatják valamelyik előző témakörben feldolgozott videót, és annak egy részét 

ismétlik el, adják elő újra. Időt kell adni az önálló gyakorlásra, és csak akkor kérni az 

osztály előtti megszólalást, ha már magabiztosan képes a bemutató pár perces szövegét 

előadni. Legyen lehetőség kiegészítő eszközök, pl. prezentáció használatára is, mert 

ez megkönnyítheti az előadást, és segít legyőzni a kezdeti szorongást. 

A témakör második részében egyszerű szituációkban kell párbeszédet folyatni a 

tanulóknak egymással vagy a tanárral. Olyan témaköröket és szituációs helyzeteket 

érdemes keresni, ami közel áll a diákokhoz. Például megbeszélhetik egymással a 
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kedvenc PC-s játékuk új kiadásának újdonságait vagy egyeztethetik, hogy mikor 

fognak aznap este közösen játszani. Fogódzóként érdemes néhány gyakori és jól 

használható fordulatot és kifejezést előre megbeszélni, és kérni a tanulókat ezek 

beépítésére a dialógusokba. 

A témakör során nem az a cél, hogy összetettebb nyelvi szerkezeteket vagy nagyon 

választékos szókincset használjanak, a hangsúly a magabiztos megszólaláson van. 

 

53.1.3. Szóbeli kommunikáció IT környezetben projekt alapon 36 óra/36 óra 

Az első két témakörben a hallott szakmai szöveg megértésére és a szóbeli 

kommunikációra fektettük a hangsúlyt. Ebben a témakörben a két készség elmélyítését 

végezzük egy izgalmas projekt keretében. A tanulóknak három-négy fős csoportban 

egy általuk kiválasztott informatikai termék gyártójának vagy forgalmazójának a 

szerepét kell felvállalniuk. A projekt végeredménye két saját készítésű pár perces 

videó lesz. Az egyiken bemutatják a terméket (mintaként az első témakörben 

megtekintett videók szolgálhatnak). A csoport minden tagjának szerepelnie kell, és 

meg kell szólalnia a videón. Javasolt megoldás, hogy a bemutató 

stúdióbeszélgetésként, párbeszédes formában folyjon (ilyenre is számtalan példát lehet 

találni a videómegosztókon és oktatási portálokon). A másik videón egy 

videókonferencia beszélgetés zajlik. A csapat egyik része a cég eladásért felelős 

részlegét képviseli, míg a többiek vevőként, illetve ügyfélként vesznek részt a 

beszélgetésben. A cél itt is a termék bemutatása, az ár és a terméktámogatás 

részleteinek megbeszélése. 

A kidolgozás során a tanulók minden rendelkezésre álló technikai eszközt 

használhatnak, így például a videót akár a saját mobil telefonjukkal vagy tabletjükkel 

is rögzíthetik. Ügyeljünk ugyanakkor arra, hogy ne a technika játssza a főszerepet. 

Nem szabad hagyni, hogy a rendelkezésre álló idő nagyobb részét a technikai 

kivitelezés töltse ki. 

 

53.1.4. Írásos angol nyelvű szakmai anyagok feldolgozása 24 óra/24 óra 

Ebben a témakörben az írásos angol nyelvi szakmai szöveg megértésére helyezzük a 

hangsúlyt, ami az egyik legfontosabb készség egy informatikus esetében. A 

megszerzett tudás rendkívül gyorsan elavul, csak az képes jó szakemberré válni (és 

megmaradni annak), aki folyamatosan tanul és képzi magát. Bár magyar nyelven is 

szép számmal érhetők el szakmai anyagok, de ezek száma meg sem közelíti az angolul 

elérhető anyagokét. Egy-egy speciális problémára többnyire csak angol nyelvű 

portálokon és fórumokon lehet megtalálni a választ.  

A cél érdekében különböző angol nyelvű szakmai anyagokat fognak a tanulók 

tanulmányozni és értelmezni. Az alábbi területekről javasolt angol nyelvű 

segédanyagokat választani: 

- IT alapismeretek, programozás vagy weblapkészítés témakörben a szakmai 

tanulmányaikhoz kapcsolódó bevezető jellegű elektronikus tananyag 

- Termékleírás, kézikönyv 

- IT trendekkel, újdonságokkal, hírekkel foglalkozó portál 

Ügyelni kell rá, hogy egyszerű nyelvezetű és akár laikusok által is befogadható 

szakmai mélységű anyagot dolgozzanak fel a diákok. Nem cél, hogy szószerinti, 

írásbeli fordítás készüljön, fontosabb, hogy a szöveg jelentésének megértése. 

Hagyjunk időt a tanulóknak az önálló szövegértelmezésre, engedjük, hogy egy-egy 

szó jelentését önállóan keressék meg egy online szótárban, de semmiképpen ne 

engedjük, hogy online fordítót használjanak. Az olvasott szövegről kérhetünk 

értelmező jellegű, rövidített magyar nyelvű összefoglalót. 
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53.1.5. Angol nyelvű szövegalkotás – e-mail 12 óra/12 óra 

A legtöbb IT cég nemzetközi környezetben dolgozik, így általánosnak mondható az a 

szituáció, amikor különböző országokban élő, különböző anyanyelvű munkatársaknak 

kell közös projekten dolgozniuk. Ilyen esetben szinte mindig az angol a közvetítő 

nyelv. Leggyakoribb az e-mail kommunikáció, de eléggé elterjedt az azonnali 

üzenetküldő szolgáltatások (chat) használata is. 

A témakör során ezek használatát fogják a tanulók gyakorolni. 

Az e-mail esetében először röviden át kell tekinteni az angol nyelvű e-mail formai 

szabályait (megszólítás, köszönetnyilvánítás, elköszönés) és általános formuláit. 

Érdemes a gyakran előforduló élethelyzetek kezelésére (pl. hogyan kell elnézést kérni 

késedelem miatt) vonatkozó általános formulákat is megismertetni a tanulókkal. Minél 

több ilyen építőkockát ismernek, annál könnyebben és magabiztosabban fogalmazzák 

majd meg a saját leveleiket. Mutassunk be példaként informatikai témájú 

levélváltásokat.  

A témakör során a tanulók több saját e-mail-t írjanak meg. Kezdetben rövid és 

egyszerű e-mailek készüljenek. A témakör végén már várjunk el 10-12 mondatból és 

érdemi információkból álló leveleket. Az e-mailes feladatokat két háromfős 

csoportban végezzék a tanulók, és minden esetben találjanak ki egy életszerű 

szituációt, majd ebben osszák szét a szerepeket. A levélváltásokra másolatban mindig 

tegyék rá a tanárt is, aki így nyomon követheti és tanácsaival segíthet a tevékenységet. 

 

53.1.6. Keresés és ismeretszerzés angol nyelven 12 óra/12 óra 

A célirányos ismeretszerzés és információhoz jutás különösen jellemző a gyakorló 

informatikus szakemberekre. A végtelennek tekinthető internetes tudástár és a 

hatékony keresőeszközök lehetőséget biztosítanak, hogy az összes általánosan 

előforduló problémára és a legtöbb speciális kérdésre is perceken belül megtaláljuk a 

választ. Ezen tevékenységünk hatékonysága nagyban függ attól, hogy mennyire 

célszerűen tudjuk összeállítani az angol nyelvű keresőkérdéseinket, valamint milyen 

gyorsan tudjuk a találati lista értelmezésével kiválasztani a számunkra legrelevánsabb 

elemeket. Előbbihez nem csupán angol nyelvi kompetenciák szükségesek, legalább 

olyan fontos, hogy a kulcsszavakat célirányosan tudja kiválasztani az információt 

kereső személy. 

A témakörnek nem célja, hogy a keresési stratégiákba mélyebb ismereteket nyújtson. 

A mai internetes kereső eszközök már kellő intelligenciával rendelkeznek ahhoz, hogy 

akár szavak felsorolásával, vagy mondat formájában megfogalmazott kérdésekre is jól 

használható találati listával válaszoljanak. A témakör során a válaszok értelmezését 

helyezzük a fókuszba. 

A tanulók találjanak ki maguknak egy minprojektet egy olyan szakmai területen, ahol 

még nem rendelkeznek számottevő ismeretekkel, majd keressenek minden lépés 

megtételéhez megfelelő internetes forrást vagy leírást. A feladat könnyebb 

megértéséhez egy lehetséges miniprojekt: 

A tanulók egy egyszerű weblapot fognak elkészíteni. Ennek keretében az alábbi 

kérdésekre fognak választ keresni: 

- Mi az a HTML? 

- Hogyan készíthetünk egyszerű weblapot? 

- Hogyan formázzunk félkövér stílussal egy szöveget? 

- Hogyan helyezhetünk el hivatkozást egy weboldalon? 

- Hogyan helyezhetek el egy képet a weboldalon? 

- Hogyan készíthetek főcímet és alcímet? stb. 
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Habár nagyon könnyű olyan forrást találni, ahol minden kérdésre egy helyen 

megtalálják a választ, kérjük meg a tanulókat, hogy ezúttal minden lépés megtételéhez 

új forrást használjanak. A tanulók dokumentálják a folyamatot. Fogalmazzák meg 

egyszerű angol mondat formájában, hogy mire keresnek választ, majd tegyék mellé a 

keresőben használt keresőkifejezést, valamint azt, hogy a találati lista hányadik 

elemében találták meg a választ. 

 

53.1.7. Szóbeli kommunikáció IT környezetben projekt alapon 

  24 óra/24 óra 

Az utolsó témakörben ismét egy nagyobb projekten dolgozhatnak a tanulók, amellyel 

az az olvasott szöveg értelmezésének, az önálló szövegalkotásnak, valamint az írásbeli 

kommunikációnak a készségeit mélyítik el izgalmas, játékos formában. A projekt 

célszerűen lehet a harmadik témakörben végzett videós projekt folytatása is, de a 

tanulók választhatnak új projekttémát is maguknak.  

A feladat ezúttal egy termék vagy szolgáltatás bemutatására szolgáló brosúra 

elkészítése. A projektet egy kutatási résszel kezdik a csapatok, ahol igyekeznek 

mindenféle információt begyűjteni a népszerűsítendő termékről. A begyűjtött 

információk rendszerezése után önálló szövegalkotással készítsék el a brosúrát. Hívjuk 

fel a tanulók figyelmét arra, hogy szövegrészletek szó szerinti átvétele a meglévő angol 

nyelvű forrásokból nem megengedett. A projektcsoportok igyekezzenek újszerű 

formában és megközelítésben elkészíteni az ismertetőt. Az elkészült dokumentumot 

angol nyelvű kísérő email csatolmányaként küldjék el a tanáruknak. 

A projekt kidolgozása során minden rendelkezésre álló technikai eszközt 

használhatnak a tanulók, de a korábbi projektfeladathoz hasonlóan ügyelni kell, hogy 

most se a technikai megvalósítással teljen el az idő. 

 

 

 

54. Linux alapok tantárgy 36 óra/- óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

54.1. Témakörök 

54.1.1. Bevezetés a Linuxba 4 óra/- óra 

A témakör célja a nyílt forráskód fogalmának bevezetése, a Linux bemutatása, 

valamint néhány kapcsolódó alapfogalom áttekintése. Az alábbi felsorolás tartalmazza 

a témakör tanítása során feldolgozandó tartalmakat: 

– Nyílt forráskód fogalma, nyílt forráskódú licencek. 

– Nyílt forráskódú üzleti modell. 

– Linux története. 

– Linux hardverek sokszínűségének. 

– Kernel fogalma és a verziók számozása. 

– Linux disztribúciók. 

– Grafikus és parancssori felület. 

– Ablakkezelők és komplett grafikus környezetek. 

– Shell fogalma, népszerűbb Linux shell-ek. 

 

54.1.2. Linux parancssor használata 4 óra/- óra 

A témakör célja a Linux parancssori használatának bemutatása, valamint a parancssor 

használatakor rendelkezésre álló súgó lehetőségek ismertetése. Az alábbi felsorolás 

tartalmazza a témakör tanítása során feldolgozandó tartalmakat: 

– GUI és CLI összehasonlítása. 
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– Virtuális terminálok és használatuk. 

– Linux utasítások általános szintaxisa. 

– Parancselőzmények használata. 

– Segítség a parancssor használatához (man és info parancsok, --help opció, stb.). 

– Alias nevek. 

– Környezeti változók fogalma, a PATH változó. 

– Helyettesítő karakterek és használatuk. 

 

54.1.3. Fájl- és könyvtárkezelés, tömörítés  4 óra/- óra 

A témakör célja a Linux fájl- és könyvtárkezelésének, valamint a fájlok és mappák 

tömörített archívba való elhelyezésének bemutatása. Az alábbi felsorolás tartalmazza 

a témakör tanítása során feldolgozandó tartalmakat: 

– Linux könyvtárszerkezete. 

– Abszolút és relatív útvonal hivatkozások. 

– Fájl- és könyvtárkezelési utasítások. 

– Szimbolikus és hard linkek. A két link típus összehasonlítása. 

– Fájlrendszerek csatolása. 

– Archiválás és tömörítés. 

 

54.1.4. Bevezetés a héjprogramozásba 8 óra/- óra 

A témakör célja az I/O átirányítás és az utasításláncolás bemutatása, a shell 

programozás alapjainak letétele, a tanulók shell programozásba való bevezetése. Az 

alábbi felsorolás tartalmazza a témakör tanítása során feldolgozandó tartalmakat: 

– STDIN, STDOUT és STDERR. 

– I/O átirányítás. 

– Utasítások láncolása (pipeline). 

– Fájlok keresése, fájltartalom szűrése, rendezése. 

– Shell szkriptek. 

– Szkriptek paraméterezése. 

– Változók, vezérlőszerkezetek használata. 

 

54.1.5. Felhasználói fiókok kezelése 8 óra/- óra 

A témakör célja a tanulók bevezetése a csoportok és felhasználói fiókok kezelésébe. 

Az alábbi felsorolás tartalmazza a témakör tanítása során feldolgozandó tartalmakat: 

– Felhasználói fiókok típusai. 

– Bejelentkezés rendszergazdaként: su és sudo utasítások. 

– Az /etc/passwd és /etc/shadow fájlok. 

– Felhasználói fiók létrehozásának alapbeállításai, az /etc/default/useradd fájl. 

– Felhasználói jelszó beállítása. 

– Felhasználói csoportok, az /etc/group fájl. 

– Csoportok és felhasználók létrehozása, törlése, módosítása. 

– A UID és GID azonosítók. A getent utasítás. 

– Felhasználó csoporttagságának a meghatározása. 

– Felhasználók csoporthoz rendelése. 

 

54.1.6. Jogosultságok beállítása 8 óra/- óra 

A témakör célja, hogy a tanulók megértsék a Linux fájlok és könyvtárak  

Az alábbi felsorolás tartalmazza a témakör tanítása során feldolgozandó tartalmakat: 

– Fájlok tulajdonosa és csoportja. 

– Fájlok tulajdonosának a megváltoztatása: a chown utasítás. 
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– Fájljogosultságok. A SETUID, SETGID és Sticky bitek. 

– Újonnan létrehozott fájlok alapértelmezett fájlmódja. 

– Fájlok és könyvtárak jogosultságainak megváltoztatása: chmod utasítás. 

 

 

 

55. Linux alapok gyakorlat tantárgy 72 óra/- óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

55.1. Témakörök 

55.1.1. Linux parancssor használata 6 óra/- óra 

A témakör célja a gyakorlati parancssor használat készségszintű elsajátíttatása. A 

tanulók legyenek képesek Linux parancsokat használni, az egyes utasítások 

szintaktikáját, a paraméterek használatát önállóan kideríteni. Az alábbi felsorolás 

tartalmazza a témakör tanítása során feldolgozandó tartalmakat: 

– Virtuális terminálok használata. 

– Linux parancssor megismerése néhány utasításon keresztül (pl. whoami, 

uname, pwd). 

– Parancselőzmények használata. 

– Környezeti változók, $PATH kiíratása képernyőre. A echo és which utasítások. 

– Helyettesítő karakterek használata. 

– Alias nevek megadása. 

– Manuálok használata. A whatis utasítás. 

– Az info oldalak használata. 

– Utasítások --help opciója. 

– Fájlok keresése, a locate utasítás. 

 

55.1.2. Fájl- és könyvtárkezelés, tömörítés 12 óra/- óra 

A témakör célja, hogy a tanulók legyenek képesek önállóan egyszerű fájl- és 

könyvtárkezelés műveleteket elvégezni, fájlokat és könyvtárakat archiválni és 

tömöríteni. Az alábbi felsorolás tartalmazza a témakör tanítása során feldolgozandó 

tartalmakat: 

– Navigáció a könyvtárszintek között, a cd és pwd parancsok. 

– Könyvtártartalom kilistázása. 

– Fájlok megtekintése, a cat, more és less utasítások használata. 

– Fájlok és könyvtárak másolása, áthelyezése és átnevezése. 

– Fájlok és könyvtárak létrehozása és törlése. 

– Fájlok véletlen felülírásának megakadályozása. 

– Szimbolikus és hard linkek létrehozása. 

– Fájlrendszerek csatolása: a mount utasítás. 

– Archív és tömörített állományok létrehozása, kicsomagolása: tar, gzip, és 

zip/unzip utasítások használata. 

 

55.1.3. Bevezetés a héjprogramozásba 14 óra/- óra 

A témakör célja a tanulók héjprogramozásba való bevezetése. Nem cél, hogy a tanulók 

képesek legyenek egy összetett szkript megírására, de ismerjék a paraméter átadást, és 

a vezérlőszerkezetek (elágazás, ciklus) használatának módját. A témakör feldolgozása 

során ismerjenek meg legalább egy szkriptek megírására alkalmas parancssori 

szövegszerkesztő programot. Az alábbi felsorolás tartalmazza a témakör tanítása során 

feldolgozandó tartalmakat: 

– I/O átirányítás. 
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– Fájlok és fájltartalmak keresése. 

– Utasítások láncolása (pipeline). 

– Szöveges fájlok létrehozása, szerkesztése. 

– Egyszerű shell szkriptek létrehozása, paraméter átadás. 

– Vezérlőszerkezetek használata szkriptekben. 

 

55.1.4. Hálózati beállítások ellenőrzése, konfigurációja 6 óra/- óra 

A témakör célja, hogy a tanulók képesek legyenek a hálózati beállítások ellenőrzésére, 

azok konfigurálására. Az alábbi felsorolás tartalmazza a témakör tanítása során 

feldolgozandó tartalmakat: 

– Hálózati beállítások ellenőrzése, az ifconfig utasítás. 

– Irányítási információk megjelenítése, a route utasítás. 

– Az /etc/hosts fájl vizsgálata. 

– A localhost és egyéb hosztok elérhetőségének vizsgálata ping utasítással.. 

– Névszerver ellenőrzése, az /etc/resolv.conf fájl vizsgálata. 

– A netstat program használata. 

– Hálózati interfész konfigurációja, alapértelmezett átjáró beállítása. 

– Az ssh utasítás. 

 

55.1.5. Csomag- és processzkezelés 8 óra/- óra 

A témakör célja, hogy a tanulók legyenek képesek a használt Linux rendszerben 

csomagokat telepíteni, frissíteni, törölni, valamint a telepített csomagok listáját 

megjeleníteni. Tudják továbbá megnézni a futó processzeket, azok futását szükség 

esetén megszakítani. Az alábbi felsorolás tartalmazza a témakör tanítása során 

feldolgozandó tartalmakat: 

– Csomagkezelés, csomagtípusok. 

– Debian csomagok telepítése, frissítése, törlése és kilistázása. 

– RPM csomagok telepítése, frissítése, törlése és kilistázása. 

– Processz hierarchia, a pstree utasítás. 

– Folyamatok listázása: ps és top utasítások használata. 

– Futó processz megszakítása. 

– Napló fájlok vizsgálata. 

 

55.1.6. Felhasználói fiókok kezelése 12 óra/- óra 

A témakör célja, hogy a tanulók képesek legyenek parancssori eszközökkel 

csoportokat és felhasználókat létrehozni, törölni, módosítani, az egyes felhasználókat 

csoportokhoz hozzárendelni. Az alábbi felsorolás tartalmazza a témakör tanítása során 

feldolgozandó tartalmakat: 

– Bejelentkezés rendszergazdaként: su és sudo utasítások használata. 

– A who és w utasítások. 

– Csoportok létrehozása, törlése, módosítása: groupadd, groupdel, groupmod 

utasítások. 

– Az /etc/group fájl vizsgálata. 

– Felhasználói fiókok létrehozása, törlése, módosítása: useradd, userdel és 

usermod utasítások. 

– Felhasználói fiókok csoporthoz rendelése. 

 

55.1.7. Jogosultságok beállítása 14 óra/- óra 

A témakör célja, hogy a tanulók legyenek képesek fájloknak és könyvtáraknak a 

tulajdonosának, csoportjának a meghatározására, azok megváltoztatására. Tudják az 
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olvasási, írási és végrehajtási jogokat igény szerint beállítani. Az alábbi felsorolás 

tartalmazza a témakör tanítása során feldolgozandó tartalmakat: 

– Fájlok és könyvtárak tulajdonosának és csoportjának meghatározása. 

– Fájlok és könyvtárak tulajdonosának a megváltoztatása: a chown utasítás. 

– Fájl és könyvtárak jogosultságai, azok beállítása: a chmod utasítás. 

 

 

 

56. Irodai szoftverek tantárgy 31 óra/- óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

56.1. Témakörök 

56.1.1. Haladó szintű szövegszerkesztési ismeretek 13 óra/- óra 

A témakör a szövegszerkesztő program és a szöveges dokumentumok által kínált 

haladó szintű lehetőségek bemutatására szolgál az alábbi felsorolásnak megfelelő 

tartalommal.  

Szövegszerkesztő program kezelőfelülete, fájlformátumok: 

- szöveges dokumentum formátumok;  

Navigációs lehetőségek a szöveges dokumentumon belül: 

- keresési lehetőségek egy dokumentumon belül szöveg vagy formátum 

megadásával; 

- dokumentumok különböző nézetei; 

- hivatkozások, könyvjelzők. 

Dokumentum haladó szintű formázása, kezelése:  

- oldalbeállítások, szakaszok, többhasábos tördelések; 

- karakterekhez és bekezdésekhez kapcsolódó haladó szintű beállítások; 

- sablonok, stílusok, stíluskészletek; 

- többszintű felsorolások speciális beállítási lehetőségei; 

- élőfej, élőláb, vízjel, beépített és egyedi dokumentum-mezők lehetőségei; 

- speciális karakterek, szövegtörési pontok, automatikus javítás; 

- jelszóvédelem lehetőségei, alkalmazási területei. 

Nagyméretű dokumentumok kezelése: 

- fejezetek, szakaszok, címek, alcímek; 

- lábjegyzetek, végjegyzetek, irodalomjegyzék; 

- tartalomjegyzék, ábrajegyzék, képjegyzék, számozások. 

Objektumok a szöveges dokumentumban: 

- képek, ábrák, alakzatok; 

- diagramok, szervezeti diagramok; 

- képletszerkesztő; 

- táblázatok haladó szintű formázása, táblázatokban használható képletek. 

Makrók: 

- makrórögzítés, billentyűparancs hozzárendelése; 

- makrók, makrókhoz kapcsolódó utasításkód szerkesztése, módosítása; 

- makrókban használható programozási- és adatszerkezetek; 

- makrók biztonságos kezelése, makrók engedélyezése, tiltása. 

 

56.1.2. Haladó szintű táblázatkezelési ismeretek 15 óra/- óra 

A témakör a táblázatkezelő program lehetőségeinek és a táblázatok által kínált haladó 

szintű lehetőségek bemutatására szolgál az alábbi felsorolásnak megfelelő 

tartalommal. 

Táblázatkezelő program kezelőfelülete, fájlformátumok: 
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- munkafüzet natív formátumai; 

- importálási lehetőségek más formátumú források felhasználásával;  

Navigációs lehetőségek a táblázaton belül: 

- keresés munkafüzetekben; 

- hivatkozások, könyvjelzők, név mezők. 

Táblázatok haladó szintű formázása, kezelése:  

- oldalbeállítások; 

- sorok, oszlopok beszúrása, törlése, elrejtése, megjelenítése; 

- cellák haladó szintű formázása, cellák egyesítése; 

- feltételes formázások lehetőségei; 

- adatérvényesítési szabályok helye, szerepe, létrehozásának lehetőségei; 

- sablonok, stíluskészletek; 

- egyéni értékformátumok lehetőségei, szabályai; 

- élőfej, élőláb, vízjel; 

- munkafüzet tulajdonságainak használati lehetőségei, egyéni mezők használata; 

- munkalap és munkafüzet jelszavas védelmének lehetőségei, alkalmazási területei. 

Képletek, függvények: 

- hivatkozások (relatív, abszolút, vegyes) célszerű alkalmazása; 

- hivatkozás másik munkalapra, másik munkafüzetre; 

- név mező használata hivatkozásként képletekben; 

- összesítések, részösszegek létrehozási lehetőségei; 

- függvények, egymásba ágyazott függvények kezelése, szabályai. 

Szűrés, rendezés: 

- irányított szűrések készítésének lehetőségi, szabályai; 

- rendezés egy, illetve több oszlop tartalma szerint; 

- duplikátumok eltávolítási lehetőségei. 

Objektumok beillesztése: 

- képek, ábrák, alakzatok; 

Diagramok létrehozása, formázása 

- grafikonok és diagramok; 

- diagramstílusok; 

- diagramok tulajdonságai; 

- sor- és oszlopadatok alkalmazása. 

Makrók használata: 

- makrórögzítés, billentyűparancs hozzárendelése; 

- makrók, makrókhoz kapcsolódó utasításkód szerkesztése, módosítása; 

- makrókban használható programozási- és adatszerkezetek; 

- makrók biztonságos kezelése, makrók engedélyezése, tiltása. 

 

56.1.3. Irodai szoftverek integrált használata 3 óra/- óra 

A témakör az irodai szoftverek integrált használati lehetőségeinek bemutatására 

szolgál. Példákat kell adni a szöveges dokumentumba ágyazott, csatolt táblázatok és 

diagramok használatára. Ki kell emelni a csatolás és a beágyazás előnyeit valamint 

hátrányait, hogy a diákok az adott probléma megoldásához legcélszerűbb megoldást 

tudják választani. 

 

 

 

57. Irodai szoftverek gyakorlat tantárgy 93 óra/- óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 
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57.1. Témakörök 

57.1.1. Haladó szintű szövegszerkesztési ismeretek 31 óra/- óra 

A témakör a szövegszerkesztő program lehetőségeinek és a szöveges dokumentumok 

által kínált haladó szintű lehetőségek használatára, begyakoroltatására szolgál az 

alábbi felsorolásnak megfelelő tartalommal. 

Szövegszerkesztő program kezelőfelülete, fájlformátumok: 

- szöveges dokumentum létrehozása, natív és PDF formátumok kezelésének 

lehetőségei;  

- a szövegszerkesztő program megjelenésének, a feladathoz igazodó 

eszközkészletek testreszabása.  

Navigációs lehetőségek a szöveges dokumentumon belül: 

- dokumentum egy részletének megkeresése, cserélése a tartalmazott szöveg vagy 

formátumbeállítása segítségével; 

- dokumentum nézetek célszerű használata; 

- hivatkozások, könyvjelzők létrehozása, alkalmazása. 

Dokumentum haladó szintű formázása, kezelése:  

- oldalbeállítások módosítása, szakaszok kezelése, többhasábos tördelések; 

- karakterekhez és bekezdésekhez kapcsolódó haladó szintű beállítások; 

- formátummásolás, sablonok, stíluskészletek használata, azok módosítása; 

- többszintű felsorolások speciális beállítási lehetőségei; 

- stílusok alkalmazása, módosítása, létrehozása; 

- élőfej, élőláb, vízjel, beépített és egyedi dokumentum-mezők alkalmazása; 

- speciális karakterek, szövegtörési pontok beillesztése, automatikus javítás 

alkalmazása, beállításainak módosítása; 

- jelszóvédelem alkalmazása. 

Nagyméretű dokumentumok kezelése: 

- fejezetek, szakaszok, címek, alcímek kezelése; 

- lábjegyzetek, végjegyzetek, irodalomjegyzék;  

- tartalomjegyzék, ábrajegyzék, képjegyzék készítése, számozások kezelése. 

Objektumok beillesztése: 

- képek, ábrák, alakzatok beillesztése, formázása; 

- diagramok, szervezeti diagramok beszúrása, formázása; 

- képletszerkesztő használata; 

- táblázatok beszúrása, haladó szintű formázása, táblázatokban használható képletek 

alkalmazása. 

Nyomtatási lehetőségek: 

- dokumentum egészének illetve részeinek nyomtatása; 

- nyomtatás speciális beállításai (pl. többoldalas-, füzetnyomtatás). 

Makrók használata: 

- egyszerű makrók rögzítése, billentyűparancs hozzárendelése; 

- makrók, makrókhoz kapcsolódó utasításkód szerkesztése, módosítása 

- makrók biztonságos kezelése, makrók engedélyezése, tiltása. 

 

57.1.2. Haladó szintű táblázatkezelési ismeretek 38 óra/- óra 

A témakör a táblázatkezelő program lehetőségeinek és a táblázatok által kínált haladó 

szintű lehetőségek használatára, begyakoroltatására szolgál az alábbi felsorolásnak 

megfelelő tartalommal. 

Táblázatkezelő program kezelőfelülete, fájlformátumok: 

- táblázat, munkafüzet, munkalap létrehozása, natív formátumok kezelésének 

lehetőségei, importálási lehetőségek más formátumú források felhasználásával;  
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- a táblázatkezelő program megjelenésének, a feladathoz igazodó eszközkészletek 

testreszabása.  

Navigációs lehetőségek a táblázaton belül: 

- keresés munkafüzetekben; 

- hivatkozások, könyvjelzők, név mezők létrehozása, alkalmazása. 

Táblázatok haladó szintű formázása, kezelése:  

- oldalbeállítások módosítása; 

- sorok, oszlopok beszúrása, törlése, elrejtése, megjelenítése; 

- cellák haladó szintű formázása, cellák egyesítése; 

- feltételes formázások létrehozása; 

- adatérvényesítési szabályok létrehozása, kezelése; 

- formátummásolás, sablonok, stíluskészletek használata, azok módosítása; 

- egyéni értékformátumok alkalmazása, módosítása, létrehozása; 

- élőfej, élőláb, vízjel; 

- munkafüzet tulajdonságainak beállítása, egyéni mezők felvétele, használata; 

- munkalap és munkafüzet jelszavas védelmének beállítása, alkalmazása. 

Képletek, függvények: 

- hivatkozások (relatív, abszolút, vegyes) célszerű alkalmazása; 

- hivatkozás másik munkalapra, másik munkafüzetre; 

- név mező használata hivatkozásként képletekben; 

- összesítések, részösszegek használata; 

- függvények, egymásba ágyazott függvények célszerű alkalmazása. 

Szűrés, rendezés: 

- autoszűrők alkalmazása; 

- irányított szűrések; 

- rendezés egy, illetve több oszlop tartalma szerint; 

- duplikátumok eltávolítása. 

Objektumok beillesztése: 

- képek, ábrák, alakzatok beillesztése, formázása; 

Diagramok létrehozása, formázása 

- grafikonok és diagramok létrehozása, formázása; 

- váltás diagramstílusok között; 

- diagramok tulajdonságainak módosítása, diagram elhelyezése; 

- váltás sor- és oszlopadatok között. 

Nyomtatási lehetőségek: 

- dokumentum egészének illetve részeinek nyomtatása; 

- nyomtatás speciális beállításai (pl. nyomtatási terület, cellarácsokkal, ismétlődő 

sorok/oszlopok, sor-, oszlopazonosítók). 

Makrók használata: 

- egyszerű makrók rögzítése, billentyűparancs hozzárendelése; 

- makrók, makrókhoz kapcsolódó utasításkód szerkesztése, módosítása; 

- makrók biztonságos kezelése, makrók engedélyezése, tiltása. 

 

57.1.3. Irodai szoftverek integrált használata 24 óra/- óra 

A témakör az irodai szoftverek integrált használatának begyakoroltatására szolgál. A 

rendelkezésre álló időkeretben projektfeladatok segítségével kell szöveges 

dokumentumokban alkalmazott beágyazott, illetve csatolt táblázatok, diagramok 

használatát gyakoroltatni. A projektfeladat minden esetben nagy méretű, fejezetekre 

bontott, táblázatokat és diagramokat tartalmazó dokumentum elkészítése legyen, ahol 
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a szövegszerkesztésben és a táblázatkezelésben megtanult haladó ismeretekből a 

lehető legtöbb elemet használni kell. 

 

 

 

58. IT szakorientáció tantárgy 72 óra/– óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

58.1. Témakörök 

58.1.1. Informatikai munkakörök 36 óra/– óra 

A témakör során a tanulók átfogó képet kapnak az IT munkaerőpiacról, a  

legtipikusabb informatikai munkakörökről és a munkakörök betöltéséhez szükséges 

szakmai kompetenciákról. A témakör áttekintést nyújt a középfokú szakképzésben 

megszerezhető végzettségekről és az azokkal betölthető munkakörökről, valamint a 

lehetséges karrierutakról. A tanulók megismerhetik továbbá a felsőfokú továbbtanulási 

lehetőségeket, illetve a különböző iparági minősítések megszerzésének lehetséges 

módjait.  

A témakör a különböző informatikai szakmai területek esetén többek között az alábbi 

kérdésekre ad választ: 

 Mi a szakmát gyakorló informatikus feladata? 

 Milyen ismeretekre van hozzá szükség? 

 Ki lehet jó az adott szakmában? 

 Milyen álláslehetőségek vannak az adott szakmában? 

 

 

58.1.2. Szakmai alapozás 36 óra/– óra 

A témakör célja, hogy segítséget nyújtson a tanulóknak egy általuk kiválasztott 

informatikai szakmai területen az alapszintű szakmai kompetenciák és elméleti 

ismeretek önálló megszerzéséhez. A témakör szorosan kapcsolódik az IT 

szakorientáció tantárgy azonos nevű témaköréhez. Az ott végzett önálló 

ismeretszerzéshez ad a tanár ebben a témakörben iránymutatást és mentori segítséget. 

A tanulók először kiválasztanak egyet a középfokú szakképzésben megszerezhető hat 

szakképesítés közül. A választást az előző témakörben kapott információkra és saját 

érdeklődési körök alapozza meg. A cél nem az, hogy a tanulók a maguk által kijelölt 

területre, mint végleges választásra tekintsenek. Sokkal inkább azt kell elérni, hogy a 

tanulók érezzék, hogy tudatosan és önállóan dönthetnek, az adott területet kockázat 

nélkül feltérképezhetik, a választott szakmai vonalon kipróbálhatják magukat. A 

témakör és a hozzá kapcsolódó gyakorlati témakör elvégzésének lehet az is az 

eredménye, hogy a tanuló arra a tapasztalatra jut, hogy számára nem ideális az a terület. 

Szerencsésebb esetben a tanulmányok megerősítik a döntést, és az önálló 

ismeretszerzés keretében olyan alapismeretekre és készségekre tesz szert, ami 

megalapozza szakképzési évfolyamon történő továbbtanulását. 

A választást követően a gyakorlaton megkezdődik az önálló ismeretszerzés, aminek 

az összegzését és tapasztalatait az elméleti órán végzi el a tanuló és a tanár közösen. 

A tanár a klasszikus pedagógusi szerep helyett mentorként segíti és irányítja minden 

egyes tanuló munkáját. 

 

 

 

59. IT szakorientáció gyakorlat tantárgy 108 óra/– óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 
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59.1. Témakörök 

59.1.1. Informatikai munkakörök 72 óra/– óra 

Az IT szakorientáció tantárgy azonos nevű témaköre során a tanulók a lehetséges 

informatikai karrierutakkal kapcsolatban szereznek ismereteket. A témakör célja, hogy 

számítógépes laborkörnyezetben folytatott kutatómunka segítségével egészítsék ki 

ezeket az ismereteket. 

A témakör végére minden tanulónak el kell készítenie egy projektmunkát és be kell 

azt mutatnia az osztály előtt. Három olyan munkakört kell kiválasztaniuk, ami a 

legközelebb áll hozzájuk, és azokról kell részletes ismertetőt készíteniük. A projekt 

munkában ki kell térniük az adott IT munkakör elvárt legfontosabb szakmai tudásra és 

készségekre, a tipikus munkakörülményekre, a munkakör betöltéséhez szükséges 

előtanulmányokra és végzettségekre. 

 

59.1.2. Szakmai alapozás 36 óra/– óra 

A témakör célja, hogy a tanulók egy általuk kiválasztott informatikai szakmai területen 

mentori segítséggel, de alapvetően önálló dolgozva szerezzenek alapszintű szakmai 

kompetenciákat és gyakorlati ismereteket. A témakör szorosan kapcsolódik az IT 

szakorientáció tantárgy azonos nevű témaköréhez. 

 

 

 

60. Gazdasági ismeretek tantárgy 139,5 óra/139,5 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

60.1. Témakörök 

60.1.1. Közgazdaságtan 24 óra/24 óra 

A témakör oktatásának célja, hogy elméleti alapot nyújtson a kapcsolódó 

tudományterületek ismeretanyagának elsajátításhoz, a gazdasági gondolkodásmód 

fejlesztéséhez. További cél, lehetőséget biztosítani a képzésben résztvevők számára a 

nemzetgazdasági összfolyamatok, a jövedelmek áramlásának, a nemzetközi 

kapcsolatok összefüggéseinek, valamint az e folyamatokat irányító, koordináló 

szervezetek munkájának megismerésére. E témakör keretében elsajátított 

ismeretanyag birtokában tudják megérteni a tanulók a mindenkori gazdaságpolitika 

által kitűzött célokat és alkalmazott eszközöket, melyek a mikrogazdaság szereplőinek 

tevékenységi kereteit meghatározzák. 

 

Mikroökonómia: 

– Bevezetés a közgazdaságtanba 

– A fogyasztói magatartás és a kereslet 

– A vállalati és a termelői magtartás 

– A vállalat kínálata és a piac jellege 

– A termelési tényezők piaca 

– A vállalatok nemzetközi kapcsolata 

– Az állam szerepe a gazdaságban 

Makroökonómia: 

– A makroökonómia alapösszefüggései 

– A makrogazdaság árupiaca és pénzpiaca 

– A makrogazdasági kínálat alakulása, makrogazdasági egyensúly 

– Munkanélküliség, munkapiaci egyensúlytalanság 

– Infláció 

– A gazdaságpolitika alapjai, az állam szerepe a gazdaságban 
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– A nyitott gazdaság és a gazdaságpolitika összefüggései 

 

60.1.2. Vállalatgazdaságtan 24 óra/24 óra 

A vállalati irányítás legfontosabb feladata a jövőre vonatkozó elképzelések felvázolása 

és az azok megvalósításával kapcsolatos döntések meghozatala. A jövő tudatos 

alakítása tervek kidolgozásával és azok végrehajtásával történhet. A tervezés tehát a 

jövőbe irányuló tevékenység, amely azonban nem nélkülözheti a múlt ismeretét és a 

cselekvést befolyásoló, korlátozó aktuális feltételek feltárását sem. 

Versenykörnyezetben emellett a piaci szereplők várható akcióival, lépéseivel is 

számolni kell, ami stratégiai megközelítést igényel. A témakör elméletére egy 

gyakorlati témakör épül a következő tantárgyi keretben, mely az üzleti tervezéssel 

kapcsolatos képességek fejlesztését célozza. 

 

A vállalati tervezés alapkérdései (tervezési célok és módszerek).  

 

Stratégiai tervezés, stratégiai menedzsment (a stratégiai tervezés folyamata, az 

elemzés módszerei) 

A vállalat marketing stratégiája 

Üzleti tervezés célja, tervkészítés (az üzleti terv felépítése, tartalmi elemei) 

Vállalati döntések (a vállalati döntéshozatal folyamata, kockázatelemzés, 

válságmenedzsment) 

 

60.1.3. Statisztika 24 óra/24 óra 

A témakör oktatásának célja, hogy alapvető ismereteket biztosítson a statisztika 

fogalomrendszeréről, a leggyakrabban használt statisztikai feldolgozási eszközökről, 

a feldolgozás elemzési módszerekről, a képi megjelenítési módokról, az 

adatszolgáltatási lehetőségekről. Cél fejleszteni a tanulók számarány érzékét és 

felkelteni az érdeklődésüket az összefüggések feltárásával és következtetések 

levonásával. A tantárgy célja megismertetni a statisztika szerepét és igen széles körben 

történő felhasználási lehetőségét. 

Az általános statisztikai ismeretekre építve cél az üzleti statisztika témakörből a 

gazdasági folyamatok számbevétele és elemzése ismeretek tanítása. 

 

A statisztika alapkérdései. Az információsűrítés egyszerűbb módszerei 

Viszonyszámok 

Az információsűrítés módszerei mennyiségi sorok esetén 

Az információsűrítés további módszerei mennyiségi ismérvek esetén 

Összetett sokaság összehasonlítása standardizálással 

Ismérvek közötti kapcsolatok elemzése 

Idősorok elemzése 

Az információszerzés statisztikai alapjai (adatfelvétel tervezése, kérdőív tervezése, 

statisztikai megfigyelések, mintavétel, becslés) 

Üzleti statisztika alapjai (tárgya, feladata, módszerei, alapfogalmai)  

A gazdasági folyamatok statisztikai számbavétele (mérés, elszámolás) 

A gazdasági folyamatok statisztikai elemzése (ár-, és volumenváltozások, termelői és 

fogyasztói árindexek, területi indexek. 

 

60.1.4. Számvitel 24 óra/24 óra 

A témakör oktatásának célja, hogy a tanuló ismerje meg a számviteli törvény alapvető 

előírásait, a bizonylatok szabályos kezelését.  Tudja a vállalati vagyon részeit, a 
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kiemelt gazdasági események könyvelési tételeit.  Képes legyen a könyvviteli számlák 

adatainak elemzésére. 

A számviteli törvény 

A számviteli törvény alanyai és hatálya 

A számviteli törvény fő előírásai 

Beszámolási és könyvvezetési kötelezettség 

Könyvvitel fogalma, fajtái, feladata 

A nyilvánosságra hozatal és közzétételi kötelezettség, könyvvizsgálat 

Számviteli bizonylatok fogalma, fajtái, kitöltési előírások, megőrzési kötelezettség 

Bizonylati elv, bizonylati fegyelem 

A vagyon (vállalkozói vagyon) 

A vagyon fogalma, részei 

Az eszközök és források fogalma, részei, egyes vagyonelemek rövid tartalma a 

számviteli törvény szerint 

A vagyonelemek számbavétele 

A leltár fogalma, fajtái, felépítése 

A könyvviteli mérleg fogalma, fajtái 

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlegének felépítése, mérlegegyezőség elve 

Analitikus és főkönyvi elszámolások 

Gazdasági esemény fogalma, fajtái, hatása a mérlegre 

Könyvelési tétel szerkesztése 

A könyvviteli számla fogalma, alapvető típusai, tartalma 

A költségek fogalma, csoportjai, számlái 

A számlakeret fogalma, felépítése, főbb összefüggése 

Analitikus és főkönyvi nyilvántartások fogalma, összefüggéseik 

Analitikus nyilvántartások vezetése 

Idősoros és számlasoros könyvelés 

A tárgyi eszközök fogalma, fajtái, nyilvántartásukra szolgáló számlák 

A tárgyi eszközökkel kapcsolatos alapesemények, beruházás elszámolás 

Értékcsökkenés, értékcsökkenési leírás számítása 

Anyagvásárlás és felhasználás elszámolása 

Az anyagok nyilvántartása 

A bérköltség és a bért terhelő adók és járulékok elszámolása 

A munkavállalót terhelő levonások elszámolása, bérek kifizetése 

Saját termelésű készletek raktározása és elszámolása 

Termékértékesítéssel kapcsolatos elszámolások 

 

60.1.5. Pénzügyi ismeretek 24 óra/24 óra 

A pénzügyi alapismeretek elmélet témakör oktatásának célja, hogy a tanuló ismerje 

meg a pénzügyi alapfogalmakon túl a bankrendszert, a pénzügypiacot és a hitelezés 

eljárásokat. Fontos továbbá, hogy értse a hitelezési eljárásokat, ismerje a fizetési 

módokat. A témakör oktatása hivatott elősegíteni a tanulók vállalkozás és a 

magánszféra területéhez kapcsolódó adózási kötelezettségek teljesítéséhez szükséges 

ismereteket. 

Célja továbbá az is a témakör oktatásának, hogy a tanuló meg tudja különböztetni az 

egyes adónemeket, továbbá, hogy képes legyen elkészíteni az egyes adókhoz a 

szükséges nyilvántartásokat. 

Pénzügyi és banki alapismeretek 

– A pénz fogalma, funkciói 
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– Gazdaságpolitika és pénzügypolitika fogalma 

– A pénzügypolitika eszközei 

– Jegybank és monetáris szabályozás 

– Pénzügyi intézményrendszer, a mai magyar bankrendszer 

– Pénzügyi szolgáltatások 

– Passzív bankügyletek (betétgyűjtés, értékpapírok kibocsátása, forrásszerzés a 

jegybanktól és a bankközi piacokon) 

– Aktív bankügyletek (hitelezés, váltóelszámolás, lízing, faktorálás) 

– A pénz időértéke: jelenérték, jövőérték számítás 

– Kamatok számítása 

– Likviditás, jövedelmezőség, likviditási mutatók 

 

Pénzforgalmi ismeretek 

– A pénzforgalom általános szabályai (bankszámla-szerződés, bankszámlák 

fajtái, bankszámla kivonat) 

– Fizetési megbízások lebonyolítása, a fizetési művelet során alkalmazható 

fizetési módok 

– Pénzkezeléssel kapcsolatos feladatok a gazdálkodó szervezeteknél 

– Házipénztár működése, pénzkezelési szabályzat, bizonylatai: bevételi/kiadási 

bizonylatok 

– Nemzetközi pénzügyi rendszer és a nemzetközi pénzforgalom 

– Valuta, deviza, árfolyam 

– Értékpapírok csoportosítása, jellemzők. 

 

Adózási alapismeretek 

– Az államháztartás rendszere, alrendszerei 

– A gazdálkodási tevékenység alapelvei 

– Adójogi alapfogalmak (adó fogalma, főbb adófajták) 

– Adóalanyok, adó jogszabályok hatálya 

– Adóhatóságok 

– Kiemelt adónemek 

– Helyi adófajták (fogalma, típusa, adók alanyai és a helyi adók hatálya) 

 

60.1.6. Marketing alapok 24 óra/24 óra 

A marketing alapjai tantárgy oktatásának célja, hogy közvetítse és rendszerezze azokat 

az ismereteket, amelyek segítségével a tanulók képesek a marketing gazdasági 

szerepének, helyzetének meghatározására. Ismertesse meg a tanulókkal a marketing 

feladatait, eszközeit, helyét és célját a vállalkozás piaci működése során. Tudatosítsa 

a tanulókban a marketing szerepét. A tanulók ismerjék meg a marketing jelentőségét, 

történeti kialakulását, a marketing lényegét, eszközeit. 

 

Marketing fogalma, meghatározások 

Marketing fejlődése, szakaszok, jellemző tendenciák napjainkban 

Marketing alapelvek, törvényszerűségek 

Marketing mix elemei, jellemzők 

Marketing menedzsment 

Piacszegmentáció, célcsoportképzés 

Pozicionálás, versenyszabályozás 

Piackutatás fajtái, módszerei 
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61. Gazdasági ismeretek gyakorlat tantárgy 139,5 óra/139,5 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

61.1. Témakörök 

61.1.1. Vállalatgazdaságtan gyakorlat 32 óra/32 óra 

A tanulók a vállalati gazdaságtan elméleti témakör keretében megtanulták az üzleti 

terv felépítését és részegységeit. E témakör keretében meg kell tanítani és be kell 

gyakorolni az üzleti terv elkészítését. 

Az üzleti terv készítésének folyamata  

Az üzleti terv kidolgozása, részei  

Az üzleti terv bevezetője 

A vállalat bemutatása 

A vállalat makro-környezetének bemutatása 

A vállalat szervezeti felépítése 

A vállalat tevékenysége 

A vállalat piaci környezete 

Termelés-technológiai terv 

Marketing terv 

Pénzügyi terv 

 

61.1.2. Statisztika gyakorlat 64 óra/64 óra 

Az általános és üzleti statisztika elméleti témakörhöz kapcsolódóan szükséges a 

különböző probléma megoldó feladatok gyakorlása. Cél, hogy a tanulók az elméleti 

tudásukat alkalmazni tudják, hogy a feladatmegoldó képességük fejlődjön. 

Az alábbi témakörökre vonatkozó gyakorlatokat szükséges tervezni: 

– Az információsűrítés egyszerűbb eszközei (sorok, táblák, grafikus ábrázolás) 

– Viszonyszámok (időbeli, térbeli, megoszlási, koordinációs, intenzitási) 

– Az információsűrítés módszerei mennyiségi ismérvek esetén  

– Számított középértékek: számtani, harmonikus, mértani 

– Helyzeti középértékek: módusz, medián 

– A szóródás jellemzése  

– Standardizálás, különbségképzés, indexszámítás (érték-volumen és árindex) 

– Idősorok elemzésének egyszerűbb módszerei (átlagok, átlagos változások) 

– Trendszámítás 

– Idősorokból végzett előrejelzések 

– A gazdasági folyamatok statisztikai elemzése: ár- és volumenváltozások a 

gazdaságban, termelői és fogyasztói árindexek  

– Információszerzés statisztikai alapjai 

– Adatfelvétel tervezése és szervezése 

– Kérdőív tervezése és feldolgozása 

– Mintavétel és becslés 

 

61.1.3. Számvitel gyakorlat 48 óra/48 óra 

A számvitel gyakorlat témakör tanításának célja, hogy a tanulók megismerjék és 

begyakorolják az analitikus és főkönyvi elszámolás teendőit, ismerjék a gazdasági 

események könyvelés-előkészítő, könyvelési és elszámolási teendőit, az 

alapbizonylatokat, nyilvántartásokat és a zárási feladatokat.  
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Gazdasági események fajtái, csoportosítása  

Könyvelési tétel szerkesztése 

A könyvviteli számla alapvető típusai, tartalma 

A költségek csoportjai, számlái 

A számlakeret felépítése, főbb összefüggése 

Analitikus és főkönyvi nyilvántartások összefüggései 

Analitikus nyilvántartások vezetése 

Idősoros és számlasoros könyvelés 

A tárgyi eszközök fajtái, nyilvántartásukra szolgáló számlák 

A tárgyi eszközökkel kapcsolatos alapesemények, beruházás elszámolás 

Értékcsökkenés, értékcsökkenési leírás számítása 

Anyagvásárlás és felhasználás elszámolása 

Az anyagok nyilvántartása 

A bérköltség és a bért terhelő adók és járulékok elszámolása 

A munkavállalót terhelő levonások elszámolása, bérek kifizetése 

Főkönyvi kivonat készítése 

Zárási feladatok 

 

 

 

62. Információs rendszerek tantárgy 77,5 óra/77,5 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

62.1. Témakörök 

62.1.1. Információs rendszerek fejlesztése 24 óra/24 óra 

Alapfogalmak, definíciók 

– A rendszer, gazdasági rendszer  

– Információ rendszer (IR) fogalma, csoportosítása, alkotóelemei 

– Szervezet, szervezeti ismeretek (szervezet fogalma, alkotó elemei, szervezeti 

alapformák, strukturális jellemzőik) 

 

Az Információ rendszerek legjellemzőbb típusai 

– Integrált vállalati információ rendszerek 

– Vezetői információ rendszerek 

– Számviteli információ rendszerek 

 

Az információ rendszerek tervezése, szervezése 

 

Standard életciklus, az életciklus fő szakaszai, feladatai 

– Probléma definiálása 

– Helyzetfelmérés, elemzés (technikák, módszerek) 

– Tervezés, létrehozás (fejlesztés), tesztelés, átvétel 

– Rendszer bevezetése, értékelése 

– Üzemeletetés, karbantartás 

 

A rendszer dokumentálása 

– Rendszerfejlesztés során készülő dokumentációk 

– A rendszer üzemeltetésével kapcsolatos dokumentációk 

 

62.1.2. IR fejlesztési módszerek 24 óra/24 óra 

Az információ rendszerek fejlesztésének módszerei és eszközei 
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Rendszerfejlesztési módszertanok 

– Fejlesztési módszertan fogalma 

– Módszertanok fejlődése 

– Strukturált módszertanok és azok sajátosságai,  

– Objektumorientált módszertanok 

– Elemzés és tervezés egy választott módszertan keretében 

 

Eszközök, technológiák 

– CASE eszközök fogalma 

– CASE csoportosítása 

– CASE általános felépítése 

 

62.1.3. Szakmai jog 16 óra/16 óra 

A témakör tanításának célja, hogy a képzésben résztvevők a megismert legfontosabb 

jogi alapfogalmak után néhány speciális – a szakmával összefüggő – jogszabályt 

ismerjenek meg. Cél, hogy a jogi ismeretek birtokában képesek legyenek a munkájuk 

során a felmerülő jogi problémák felismerésére és a megfelelő szakemberrel történő 

kommunikációra. 

Az érvényes szerződés alaki és tartalmi követelményei 

– Egyes szerződéstípusok (adásvétel, csere, vállalkozás, megbízás, bizomány, 

bérlet) főbb tartalmi elemei, összehasonlításuk 

A szerződéseket biztosító mellékkötelezettségek (bankgarancia, zálogjog, kezesség, 

óvadék) 

– Engedményezés, kötelezettségátvállalás 

A kártérítés jogi szabályai, a felelősség módja, a kártérítés mértéke 

– Jogalap nélküli gazdagodás 

Szerzői jogi védelem általános szabályai 

– Szerzői jog két nagy csoportja (Jogátruházás, felhasználási szerződés) 

– Munkaviszonyban alkotott mű 

– A szerzői jogok megsértésének következményei 

Szoftverjog 

– Szoftverre vonatkozó szerzői jogi szabályozás 

– Szoftvereke szabad felhasználása 

– Szoftverszerződések, jogdíjak 

 

62.1.4. Vezetés és szervezés   16 óra/16 óra 

Vezetés 

– Vezetés definíciója, vezető és menedzser összehasonlítása.  

– Vezetői munka: rendszer- alkotás, működtetés, karbantartás.  

– Vezetői tevékenység során mely tényezőkre kell fokozattan figyelni, melyek 

azok, amit fejleszthetők?  

– Henry Minzberg: vezetői szerepek.  

– Vezetői szintek, formális és informális vezetés.  

– Vezetés és környezete: külső-, belső környezet. Feladat, hatáskör, felelősség.  

– Vezetői iskolák, irányzatok. Vezetői funkciók (legalább Fayol féle felosztás).  

– Vezetési stratégiák.  

Döntéselmélet  

– Döntéselmélet definíció, probléma, döntéshozatal összetevői, döntés lépései.  

– Döntési segédeszközök: döntési fa, döntési mátrix.  
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– Döntési típusok. Egyéni és csoportos döntés.  

Vezetéspszichológia: 

– Magatartást befolyásoló tényezők, személyes vezetés.  

– Motiváció, motivációs elméletek: Maslow, Herzberg, Porter és Lawler. 

Folyamatelméletek: Vroom, Locke. 

Szervezés:  

– Szervezés fogalma, történeti áttekintés. Szervezés lépései.  

 

 

 

63. Projektmenedzsment tantárgy 31 óra/31 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

63.1. Témakörök 

63.1.1. Projektmenedzsment alapok 32 óra/32 óra 

Projektmenedzsment alapok 

– A projekt fogalma, projektek csoportosítása 

– Projektben érdekelt szereplők (stakeholderek) 

– Projekt szervezeti formák 

– Projektmenedzsment funkció 

– Projektmenedzsment területei 

– Projekt Ciklus Menedzsment (PCM) 

A projekt elemzés és tervezés módszertana 

Elemzés 

– Műhelymunka 

– Ötletroham 

– Probléma-elemzés (problémafa) 

– Célok meghatározása (célfa) 

– SWOT-analízis 

– Kockázat elemzés, kockázat számítás 

Tervezés 

– Logikai keretmátrix (LFA) 

– A projekt ütemezése (Gantt-diagram, CPM, MPM, NOA hálótervezési 

technikák), tartalékidő számítása, WBS, mérföldkő, kritikus út 

– Költségek becslése, becslési technikák (arányos, parametrikus, lentől 

felfelé becslés) 

Projektdokumentáció 

Projektdefiniálás dokumentumai 

– Megvalósíthatósági tanulmány 

– Cselekvési- és ütemterv 

– SWOT analízis 

– Logikai keretmátrix  

Projekttervezés dokumentumai 

– Projektalapító okirat 

– Kommunikációs stratégia, Kommunikációs terv 

– Tevékenységfelelős mátrix 

– Stakeholder-elemzés 

– Kockázatelemzés 

Projektirányítás (végrehajtás) dokumentumai 

– Feladatok meghatározása, Feladatkijelölés, Feladatkijelölő adatlap 

– Problémakezelés, Problémanapló 
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– Helyzetjelentés (Monitoring-jelentés) 

– Projektzárás és értékelés dokumentumai 

– Projektzáró jelentés 

 

 

 

64. Szakmai angol nyelv tantárgy 46,5 óra/46,5 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

64.1. Témakörök 

64.1.1. Szakmai angol nyelv 48 óra/48 óra 

Tíz releváns informatikai témakör feldolgozása (Javasolt: hálózatok, internet, 

adatbiztonság, adatvédelem, adatbázisok, adattárházak, WEB marketing, 

programnyelvek, információs rendszerek, CASE eszközök) 

Öt gazdasági témakör feldolgozása (Javasolt: Üzleti terv, vállalkozás, szerződés, 

statisztikai felmérés, adatfeldolgozás, elemzés, éves vállalati elszámolás, marketing 

ismeretek) 

A releváns szakmai témakörökkel kapcsolatban: 

– Szógyűjtemények készítése 

– A szavak gyakoroltatása 

– Rövid cikkek fordítása. 

– Szakcikkek feldolgozása, abból rövid ismertető készítése. 

– Bemutatók készítése angol nyelven és annak szóbeli előadása 

 

 

 

65. Projektmenedzsment gyakorlat tantárgy 139,5 óra/139,5 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

65.1. Témakörök 

65.1.1. Projektirányítási program és használata 64 óra/64 óra 

A projektirányítási rendszerek fő funkciói 

– A tevékenységek és kapcsolatok 

– WBS szerkezet létrehozása 

– Kritikus út hozzárendelése 

– Erőforrások hozzárendelése 

– Költségek megadása, hozzárendelése 

– Alapterv rögzítése, nyomon követés, projekt frissítése 

– Projektdokumentáció 

– Lekérdezések 

Esettanulmányok megoldása 

– Egy egyszerű feladat megtervezése, megoldása és dokumentálása a választott 

szoftver segítségével 

– Egy szoftver beszerzés/adaptálás/fejlesztés projekt (mint speciális informatikai 

projekt megtervezése és megoldása a választott projektmenedzsment rendszerrel. 

– A projektek minőségbiztosítása 

 

65.1.2. Esettanulmányok 65 óra/65 óra 

Esettanulmányok megoldása 

– Egy egyszerű feladat megtervezése, megoldása és dokumentálása a választott 

szoftver segítségével. 

– Egy szoftver beszerzés/adaptálás/fejlesztés projekt (mint speciális informatikai 

projekt megtervezése és megoldása a választott projektmenedzsment 
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rendszerrel. 

 

 

 

66. IR gyakorlat tantárgy 77,5 óra/77,5 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

66.1. Témakörök 

66.1.1. Esettanulmány IR fejlesztésre 48 óra/48 óra 

Információs rendszerek fejlesztése a gyakorlatban (elemzés és tervezés) 

Eszközök és módszerek alkalmazása a rendszerfejlesztésben (CASE eszközök) 

Információs rendszerek tesztelése és üzemeltetése a gyakorlatban 

Informatikai rendszerek/szoftverek adaptálása, üzemeltetése 

 

66.1.2. Komplex IR bemutatása 32 óra/32 óra 

Egy komplex vállalkozási/vállalatirányítási/gazdasági informatikai rendszer 

megismerése, elemzése 

A komplex rendszer alrendszereinek, működésének (kapcsolatok, összefüggések) 

gyakorlati áttekintése egy vállalati szakember irányításával. 

Az informatikai rendszerek minőségbiztosítása 

 

 

 

 

67. IT alkalmazási gyakorlat tantárgy 170,5 óra/170,5 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

67.1. Témakörök 

67.1.1. Statisztikai információs rendszerek 48 óra/48 óra 

A témakör célja, hogy a képzésben résztvevők ismerjék meg a hazai és európai 

adatforrásokat, az adatgyűjtéssel, feldolgozással, elemzéssel és adatszolgáltatással 

kapcsolatos módszereket, eszközöket, a hagyományos és elektronikus könyvtárban 

való tematikus adatkeresést. A képzésben résztvevők gyakorolják a tematikus keresést, 

csoportonként minimum két-két feladat elvégzése (tervezéstől az előadásig, 

prezentáció vagy a jelentés elkészítéséig). 

A tanuló tematikusan kutat egy adott témával kapcsolatban, adatokkal kapcsolatban.  

A megismert módszerek és eszközök birtokában a különböző forrásokból származó 

adatokat szakszerűen dolgozza fel és nyújt azzal kapcsolatban információkat szóban 

(előadás) és írásban (elemző jelentés).  

Képes adott témában megszerzett ismereteinek megújítására; ismeri azokat a 

nyomtatott és elektronikus forrásokat, ahol mindig a legújabb releváns információk 

találhatók. 

 

67.1.2. Adatbázis gyakorlat 48 óra/48 óra 

Az adatbázis-kezelés és tervezés témakör elvégzése után a hallgatónak tudnia kell egy 

több táblás adatbázist tervezni, készíteni, táblával és lekérdezésekkel. Tudnia kell a 

mezők típusai, tulajdonságait beállítani. Képes kell, legyen különböző szűrési, 

rendezési, megjelenítési feladatokat megoldani.  

Ismernie kell az SQL nyelv elemeit és parancsait és a képesek a szabvány SQL nyelv 

használatára, lekérdezések elkészítésére 

Kiemelt feladat, hogy a tanulók esettanulmányok, problémaleírások alapján 

végezzenek el összetett feladatokat a megfelelő eszköz kiválasztásával és 
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alkalmazásával. 

 

A tanulók 3-4 fős csoportokban projektet terveznek és valósítanak meg, melynek célja 

egy konkrét probléma megoldása (feladat elvégzése). 

A probléma megoldás komplex: magába foglalja az adatbázis tervezési folyamatot, az 

adatbázis létrehozását és az abból való lekérdezést, továbbá az eredmény bemutatását 

is. A feladat másik típusa a meglévő – sok adatot tartalmazó - adatbázisból való 

összetett lekérdezés. Ebben a feladatban elsősorban a lekérdezést kell tervezni, 

megvalósítani és az eredményeket bemutatni. 

A feladatot a tanulók önállóan tervezik, oldják meg és dokumentálják. 

A feladat-megoldási folyamatot és az eredményeket csoporttársaiknak és a tanárnak 

prezentálják és szóban is bemutatják. 

 

67.1.3. Problémamegoldás táblázatkezelővel 32 óra/32 óra 

A témakör tanításának célja, hogy a tanuló megismerje valamely táblázatkezelő 

speciális funkcióit, továbbá annak integrált használatát más programokkal abból a 

célból, hogy konkrét elemző feladatok (statisztikai, gazdasági elemzés) problémák 

megoldásához alkalmazni tudja azt. 

Kiemelt cél, hogy a tanulók képesek legyenek megválasztani, alkalmazni és integrálni 

több informatikai céleszközt az információk megszerzésére, értékelésére és célirányos 

felhasználására, összetett feladatok megoldására. 

 

Táblázatkezelési feladat (számított adatok előállítása beépített és saját függvények és 

képletek alapján, diagramkészítés többféle szempont alapján, formázások) 

Nagy táblázatok és diagramok előkészítése nyomtatáshoz (oldalbeállítás, keretezés, 

címek elhelyezése, élőfej-élőláb, oszlop-sorfejek stb.), illetve táblázatok, diagramok 

elkészítése export-importhoz 

Adatok szűrése, rendezése (irányított szűrő, több szempontú rendezés) 

Több munkalap összekapcsolása   

Statisztikai elemzések, feladatok, esettanulmányok megoldása különböző kiemelt 

témakörökben, mint 

– demográfiai adatok statisztikai vizsgálata 

– kultúra, oktatás információinak statisztikai elemzése 

– a nemzetgazdaságra vonatkozó adatok statisztikai elemzése 

– életkörülmények, életmód elemzése 

 

67.1.4. Szakmai kommunikáció 32 óra/32 óra 

A témakör célja, hogy a diákok az eddigi felkészültségre alapozottan professzionális 

képességet szerezzenek a prezentációk készítésével (írásbeli kommunikáció) és a 

különböző témakörök szóbeli előadásával (szóbeli szakmai kommunikáció) 

kapcsolatban. Ezek a képességek elengedhetetlenek a szakdolgozat-védésnél és a 

munkavégzésben egyaránt. 

A szóbeli kommunikáció retorikai és szakmai követelményei 

Beszédtechnikai gyakorlatok, előadási stílusok 

Prezentációs mesterkurzus (a PowerPoint integrált alkalmazása, a Prezi.com szoftver 

mesterszintű használata) 

A záródolgozat bemutatásához és a védéshez vizsgamunka készítése 

Gazdasági adatok prezentálása (táblázatkezelővel késztett diagramok, táblázatok 

beillesztése a prezentációba és a szakdolgozatba). 
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68. Számviteli IR gyakorlat tantárgy 62 óra/62 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

68.1. Témakörök 

68.1.1. Számviteli IR 16 óra/16 óra 

A számviteli alrendszer felépítése, a rendszer jellemzői 

A program installálása 

Főmenü, almenük, Help 

A feldolgozás indítása, adatbázis feltöltés (Törzsadatokkal) 

A használt szoftver (pl. Cobra Conto, Kulcs-Soft könyvelő program) funkcióinak 

kipróbálása 

 

68.1.2. Könyvelés programmal 48 óra/48 óra 

A tanult könyvviteli program segítségével gazdasági műveletek könyvelése 

(bérszámfejtés, bérfeladás, számlákkal kapcsolatos események rögzítése felvitele, stb.)  

Az egyes modulok használata (tárgyi eszköz nyilvántartó, számlakészítő, stb.) 

A program segítségével archivál, az adatállományból elemzést végez, nyomtatott 

outputokat állít elő, adatokat szolgáltat. 
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3.8.2 Informatikai rendszerüzemeltető 

 

H E L Y I  T A N T E R V  

a(z) 

XIII. INFORMATIKA 

ágazathoz tartozó 

54 481 06 

INFORMATIKAI RENDSZERÜZEMELTETŐ 

SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 

 

A szakképesítés óraterve nappali rendszerű oktatásra 

 

 

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. - - 

11. évfolyam 10 óra/hét 360 óra/év 

Ögy. - - 

12. évfolyam 10 óra/hét 310 óra/év 

5/13. évfolyam 31 óra/hét 961 óra/év 

Összesen: 2459 óra 

 

Érettségi utáni szakképzés esetén a heti és éves szakmai óraszámok: 

 

évfolyam heti óraszám  éves óraszám  

1/13. évfolyam 31 óra/hét 1116 óra/év 

Ögy. - - 

2/14. évfolyam 31 óra/hét 961 óra/év 

Összesen: 2077 óra 
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Tantárgyi struktúra és óraszámok - Informatika XIII. 

Informatikai rendszerüzemeltető (54 481 06)  

szakgimnázium 9-13. évfolyam 

(2016. szeptember 1-től) 

  Óraszámok évfolyamonként 

Tantárgy 9. 10. 11. 12. 9.-12. 13. 

  heti éves heti éves heti éves heti éves éves heti éves 

Közismeret                       

Magyar nyelv és 

irodalom 
4 144 4 144 4 144 4 124 556     

Idegen nyelvek 4 144 4 144 4 144 4 124 556 4 124 

Matematika 3 108 3 108 3 108 3 93 417     

Történelem 2 72 2 72 3 108 3 93 345     

Etika             1 31 31     

Informatika 2 72 2 72         144     

Művészetek         1 36     36     

Testnevelés  5 180 5 180 5 180 5 155 695     

Osztályfőnöki 1 36 1 36 1 36 1 31 139     

Kötelező komplex 

természettudományos 

tantárgy 

3 108             108     

Ágazathoz kapcsolódó 

tantárgy: Fizika 
    2 72 2 72 2 62 206     

Kötelezően választható: 

Emelt szintű érettségi 

vagy Idegen nyelv, vagy 

Kémia vagy Informatika 

vagy szakmai tantárgy 

        2 72 2 62 134     

Pénzügyi és vállalkozói 

ismeretek 
    1 36         36     

Közismeret összesen 24 864 24 864 25 900 25 775 3403 4 124 
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Szakmai modulok: 

el
m

. 

g
ya

k
. 

év
es

 

el
m

. 

g
ya

k
. 

év
es

 

el
m

. 

g
ya

k
. 

év
es

 

el
m

. 

g
ya

k
. 

év
es

 

9.-12. 

el
m

. 

g
ya

k
. 

év
es

 

11499-12  

Foglalkoztatás II. 
                          0,5   15,5 

11498-12 Foglalkoztatás 

I.  
                          2   62 

IT alapok 1   36 1   36             72       

IT alapok gyakorlat   2 72   1 36             108       

Hálózatok I.       1   36 1   36 1   31 103       

Hálózatok I. gyakorlat         2 72   3 108   2 62 242       

Programozás 1   36 1   36 1   36 1   31 139       

Programozás 

gyakorlat 
  2 72   2 72   2 72   2 62 278       

IT szakmai angol 

nyelv 
2   72 2   72             144       

Linux alapok             1   36       36       

Linux alapok 

gyakorlat 
              2 72       72       

Irodai szoftverek                   1   31 31       

Irodai szoftverek 

gyakorlat 
                    3 93 93       

IT szakorientáció 1   36 1   36             72       

IT szakorientáció 

gyakorlat 
  2 72   1 36             108       

Hálózatok II.                           3   93 

Hálózatok II. 

gyakorlat 
                            9 279 

IT hálózati biztonság                           1,5   46,5 

IT hálózati biztonság 

gyakorlat 
                            3 93 

Szerverek és 

felhőszolgáltatások 
                          3   93 

Szerverek és 

felhőszolgáltatások 

gyakorlat 

                            9 279 

Szakmai modulok 

összesen: 
5 6 396 6 6 432 3 7 360 3 7 310 1498 10 21 961 

Szakmai elmélet és 

gyakorlat összesen: 
11 396 12 432 10 360 10 310 1498 31 961 

Szakmai elmélet és 

gyakorlat/ év 
180 216 396 216 216 432 108 252 360 93 217 310 1498 310 651 961 

Nyári összefüggő 

szakmai gyakorlat 
    0     0     0     0 0     0 

Tanulók heti/éves 

óraszáma: 
35 1260 36 1296 35 1260 35 1085 4901     1085 

Képzési arányok 

szakmai modulokban 
2459 

Szakmai elmélet 907 36,88%     

Szakmai gyakorlat 1552 63,12%     

 

 Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va



 

1092 
 

Tantárgyi struktúra és óraszámok - Informatika XIII 

Informatikai rendszerüzemeltető (54 481 06)   

érettségire épülő szakképző évfolyam (13.-14. évfolyam) 

(2016. szeptember 1-től) 

    

Tantárgy 13. évfolyam 14. évfolyam Összesen 

  heti éves heti éves éves 

Közismeret           

Szakmai idegen nyelv 4 144 4 124 268 

Közismeret összesen 4 144 4 124 268 

Szakmai modulok: 

el
m

. 

g
ya

k
. 

év
es

 

el
m

. 

g
ya

k
. 

év
es

 

  

11499-12  Foglalkoztatás II.       0,5   15,5 15,5 

11498-12 Foglalkoztatás I.        2   62 62 

IT alapok 2   72       72 

IT alapok gyakorlat   3 108       108 

Hálózatok I. 3   108       108 

Hálózatok I. gyakorlat   7 252       252 

Programozás 4   144       144 

Programozás gyakorlat   8 288       288 

IT szakmai angol nyelv 4   144       144 

Linux alapok               

Linux alapok gyakorlat               

Irodai szoftverek               

Irodai szoftverek gyakorlat               

IT szakorientáció               

IT szakorientáció gyakorlat               

Hálózatok II.       3   93 93 

Hálózatok II. gyakorlat         9 279 279 

IT hálózati biztonság       1,5   46,5 46,5 

IT hálózati biztonság 

gyakorlat 
        3 93 93 

Szerverek és 

felhőszolgáltatások 
      3   93 93 

Szerverek és 

felhőszolgáltatások 

gyakorlat 

        9 279 279 

Szakmai modulok összesen: 13 18 1116 10 21 961 2077 

Szakmai elmélet és gyakorlat 

összesen: 
31 1116 31 961 2077 

Szakmai elmélet és gyakorlat/ 

év 
468 648 1116 310 651 961 2077 

Nyári összefüggő szakmai 

gyakorlat 
          0 0 

Tanulók heti/éves óraszáma: 35 1260 35 1085 2345 

Képzési arányok szakmai 

modulokban 
2077 

Szakmai elmélet 778 37,46% 

Szakmai gyakorlat 1299 62,54% 
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69. Foglalkoztatás II. tantárgy 15 óra/15 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

69.1. Témakörök 

69.1.1. Munkajogi alapismeretek 3 óra/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. 

 

69.1.2. Munkaviszony létesítése 4 óra/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. 

 

69.1.3. Álláskeresés 4 óra/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. 

 

69.1.4. Munkanélküliség 4 óra/4 óra 

A munkanélküli (álláskereső) jogai, kötelezettségei és lehetőségei: álláskeresőként 

történő nyilvántartásba vétel; a munkaügyi szervezettel történő együttműködési 
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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. 

 

 

 

70. Foglalkoztatás I. tantárgy 62 óra/62 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

70.1. Témakörök 

70.1.1. Nyelvtani rendszerezés 1 8 óra/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. 

 

70.1.2. Nyelvtani rendszerezés 2 8 óra/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 
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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. 

 

70.1.3. Nyelvi készségfejlesztés 24 óra/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. 

 

70.1.4. Munkavállalói szókincs 22 óra/22 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. 

 

 

 

71. IT alapok tantárgy 72 óra/72 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 
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71.1. Témakörök 

71.1.1. Munka- és környezetvédelmi alapismeretek 2 óra/2 óra 

Általános munkabiztonsági előírások, szabályok. 

Számítógépek és nyomtatók szerelésének érintésvédelmi irányelvei. 

Tűzvédelmi irányelvek, elektromos tüzek oltása. 

Elektrosztatikus kisülés (ESD) veszélyei. 

Tápfeszültség anomáliái és veszélyei, túlfeszültség védelmi eszközök. 

Anyagbiztonsági adatlap (MSDS) funkciója, információi. 

Elektronikus hulladékok kezelése. 

 

71.1.2. Bevezetés a számítógépes architektúrákba 34 óra/34 óra 

Kettes- és tizenhatos számrendszer. 

Neumann-elvű számítógép felépítése. 

Hardver és firmware fogalma. 

Számítógép házak és tápegységek. 

Processzortípusok, foglalatok. 

Hőelvezetési technológiák. 

Memóriák típusai, memória modulok, memóriahibák kezelése. 

Illesztőkártyák és csatlakozási felületeik. 

BIOS feladatai, beállításai. 

Input perifériák, KVM kapcsolók. 

Háttértárak és típusaik. 

Merevlemezek adattárolási struktúrája. 

Redundáns adattárolás fogalma, RAID. 

Megjelenítők típusai, paraméterei, alapvető működési elveik. 

Nyomtatók típusai, működési elveik. 

Nyomtatók csatlakozási felületei, jellemző paramétereik. 

Lapleíró nyelvek, PCL és PostScript összehasonlítása. 

Szkennerek típusai, működési elveik. 

Multifunkciós nyomtatók. 

Portok és csatlakozók típusai, belső- és külső kábeltípusok. 

Hálózati eszközök, hálózati kártya feladata és beállításai. 

Hálózati topológiák. 

Speciális számítógépes rendszerek (CAD/CAM, virtualizáció, játék, HTPC). 

Laptop és asztali számítógép alkatrészek összehasonlítása. 

Laptopokra jellemző adapterek, bővítőkártyák. 

Dokkoló állomás és portismétlő funkciója. 

Hordozható eszközök hardverelemei. 

Energiagazdálkodási beállítások, APM és ACPI szabványok. 

 

71.1.3. Szoftverismeret 28 óra/28 óra 

Szoftver fogalma, szoftverek csoportosítása. 

Zárt- é nyílt forráskódú rendszerek, GPL. 

Operációs rendszer fogalma, feladatai. 

Operációs rendszerek típusai és jellemzőik. 

GUI és CLI felhasználói felületek. 

Megfelelő operációs rendszer kiválasztásának szempontjai. 

Partíció fogalma, típusai. 

Formázás, fontosabb fájlrendszerek. 

Rendszerbetöltés folyamata. 
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Windows indítási módok. 

Regisztráció adatbázis. 

Multi-boot rendszerek. 

Könyvtárstruktúra, felhasználói és rendszerkönyvtárak. 

Fájlkiterjesztések és attribútumok. 

Vezérlőpult beállításai. 

Archiválási módok. 

Kliensoldali virtualizáció, hypervisor. 

Hordozható eszközök operációs rendszerei. 

Levelezési protokollok. 

Adatok szinkronizációja, felhő szolgáltatások. 

Hibakeresési folyamat lépései. 

 

71.1.4. Információtechnológia biztonság alapjai 8 óra/8 óra 

Rosszindulatú szoftverek (vírus, trójai, féreg, adware, spyware). 

Védekezési módok a rosszindulatú szoftverek ellen. 

Támadástípusok (felderítés, DoS, DDoS, hozzáférési támadás). 

Megtévesztési technikák (social engineering, phishing). 

Kéretlen és reklámlevelek, SPAM szűrés lehetőségei. 

Biztonságos böngészés, böngésző biztonsági beállításai. 

Biztonságos adatmegsemmisítés módszerei. 

Biztonsági szabályzat. 

Felhasználói nevek és jelszavak (BIOS, számítógép, hálózati hozzáférés). 

Fájlmegosztás, fájlok és mappák fájlrendszer szintű védelme. 

Tűzfalak feladata, típusai. 

Mobil eszközök védelme, biometrikus azonosítási módszerek. 

IT eszközök fizikai védelme. 

 

 

 

72. IT alapok gyakorlat tantárgy 108 óra/108 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

72.1. Témakörök 

72.1.1. Biztonságos labor- és eszközhasználat 4 óra/4 óra 

Számítógép-szerelés eszközei és használatuk. 

Antisztatikus eszközök szabályszerű használata. 

Tisztító anyagok és eszközök megfelelő használata. 

Diagnosztikai eszközök (multiméter, tápegység tesztelő, kábeltesztelő) használata. 

 

72.1.2. Számítógép összeszerelése 48 óra/48 óra 

Számítógép szakszerű szétszerelése. 

Pontos konfiguráció meghatározása, megfelelő alkatrészek kiválasztása. 

Számítógép szakszerű összeszerelésének folyamata. 

Tápegység telepítése. 

Alaplapi alkatrészek telepítése, alaplap házba helyezése. 

Belső alkatrészek telepítése, kábelek csatlakoztatása. 

Perifériák csatlakoztatása, telepítése, beállítása.. 

BIOS funkciója és beállításai. 

Memóriabővítés asztali számítógépben és laptopban. 

Számítógép alkatrészek cseréje. 
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Számítógép hálózatra csatlakoztatása, IP cím beállítása. 

SOHO útválasztó hálózatra csatlakoztatása. 

Laptopok felhasználó, illetve szerviz által cserélhető alkatrészei. 

Hibakeresési folyamat lépései, kézenfekvő problémák kiszűrése. 

Áramellátás zavarai, túlfeszültség levezető bekötése. 

UPS típusok, UPS üzembe helyezése. 

 

72.1.3. Telepítés és konfigurálás 44 óra/44 óra 

Operációs rendszerek hardverkövetelményeinek meghatározása. 

Operációs rendszer hardver kompatibilitásának ellenőrzése. 

Particionálás. 

Kötetek formázása.  

Operációs rendszerek telepítése. 

Meghajtó programok telepítése. 

Frissítések és hibajavító csomagok telepítése. 

Operációs rendszer upgrade-je, felhasználói adatok költöztetése. 

Regisztrációs adatbázis biztonsági mentése, helyreállítása. 

Lemezkezelés. 

Alkalmazások és folyamatok kezelése, feladatkezelő használata. 

Alkalmazások telepítése, eltávolítása. 

Levelező program konfigurálása. 

Felhasználói fiókok kezelése. 

Virtuális memória beállítása. 

Illesztőprogramok frissítése, eszközkezelő használta. 

Területi és nyelvi beállítások. 

Eseménynapló ellenőrzése. 

Rendszer erőforrásainak monitorozása, szolgáltatások beállításai. 

Kezelőpult (MMC) használata. 

Biztonsági másolatok készítése, archiválási típusok. 

Személyes tűzfal beállítása. 

Antivírus alkalmazás telepítése, frissítése, vírusellenőrzés. 

Lemezklónozás. 

Virtuális gép telepítése. 

 

72.1.4. Megelőző karbantartás 12 óra/12 óra 

Megelőző karbantartás jelentősége, karbantartási terv. 

Hardver- és szoftverkarbantartás feladatai. 

Ház és a belső alkatrészek szakszerű tisztítása. 

Monitorok szakszerű tisztítása. 

Festékszint ellenőrzése, toner és festékpatron cseréje. 

Nyomtatók és szkennerek szakszerű tisztítása. 

Alkatrészek csatlakozásának ellenőrzése. 

Számítógépek működésének környezeti feltételei. 

Operációs rendszer frissítése, javítócsomagok telepítése. 

Merevlemez karbantartása, lemezellenőrzés, töredezettség-mentesítés. 

Helyreállítási pontok készítése, rendszer visszaállítása korábbi időpontra. 

Felhasználói adatok átköltöztetése, archiválása. 

Távoli asztalkapcsolat és távsegítség konfigurálása. 

Ütemezett karbantartási feladatok. 

Laptopok és hordozható eszközök szakszerű tisztítása. 
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Hálózatok I. tantárgy 103 óra/108 óra* 

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

72.2. Témakörök 

72.2.1. Hálózati infrastruktúra, hálózati operációs rendszerek  11 óra/16 óra 

A vállalatok hálózati infrastruktúrájának megismerése 

A hálózat elemei 

Csatlakozás az internethez 

Hálózati operációs rendszerek feladata 

Hálózati operációs rendszerek elérése 

Kapcsolók hálózati operációs rendszerének alap konfigurációja 

Eszközök IP címzése, bevezetés 

Kapcsolatok alapszíntű ellenőrzése helyi hálózatban 

 

72.2.2. Fizikai és adatkapcsolati réteg feladatai, Ethernet protokoll 12 óra/12 óra 

Topológiák 

Adatok fizikai közegen történő átvitelének szabályai 

Kommunikációs szabályok 

Kommunikációs protokollok  

Szabványügyi szervezetek ismerete 

OSI modell jelentősége, rétegei, szerepe 

TCP/IP modell jelentősége, rétegei, szerepe 

Adatbeágyazás fogalma és menete 

Ethernet technológia működése és jellemzői 

Ethernet keret felépítése, tulajdonságai 

Hálózati vezetékes átviteli közegek jellemzői (rézkábelek, optikai kábelek) 

Vezeték nélküli átvitel típusai 

MAC cím jelentősége, felépítése 

ARP protokoll feladata és működése 

Kapcsoló felépítése, feladatai, működése 

Kapcsoló MAC-címtábla felépítése 

 

72.2.3. Hálózati és a szállítási réteg feladatai, protokolljai 13 óra/13 óra 

IP protokoll jellemzői 

Összeköttetés mentes csomagtovábbítás 

Az IPv4 és az IPv6 csomag felépítése, fejléce és mezői 

A forgalomirányító felépítése, feladatai, működése 

A forgalomirányító rendszerindítási folyamata 

Irányító tábla felépítése 

Szállítási rétegbeli protokollok (TCP és UDP) bemutatása 

A TCP kommunikáció 

Az UDP kommunikáció 

 

72.2.4. IPv4 és IPv6 címzési struktúra, alhálózatok 10 óra/10 óra 

IPv4 címzési struktúra 

IPv4 alhálózati maszk 

IPv4 cím dinamikus és statikus hozzárendelése egy állomáshoz 

IPv4 címek típusai (nyilvános és privát), osztályok 
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IPv6 címzés 

IPv6 címek típusai 

Alapértelmezett átjáró fogalma, feladata 

IPv4 hálózat alhálózatokra bontása 

Változó méretű alhálózatok 

Strukturált címzési tervezés 

Alhálózatok kialakítása IPv6 alhálózatban 

Kapcsolatok ellenőrzése 

 

72.2.5. Alkalmazási réteg protokolljai, hálózatbiztonság 8 óra/8 óra 

Egyenrangú hálózatok 

Kliens szerver szolgáltatások 

Alkalmazási rétegbeli protokollok (HTTP, HTTPS, IMAP, POP3, SMTP, DHCP, 

DNS, FTP) bemutatása 

Hálózati támadások bemutatása, védelmi beállítások, SSH protokoll 

Biztonsági mentés jelentősége 

Tűzfalak szerepe egy hálózatban 

Hálózati teljesítmény ellenőrzése, tesztelése, elemzése 

 

72.2.6. Kapcsolt helyi hálózatok és VLAN-ok 8 óra/8 óra 

A kapcsoló MAC-címtáblája, felépítése, feladata 

Ütközési- és szórási tartományok 

Kapcsoló rendszerindítási folyamata 

Kapcsolók védelme, portbiztonság konfigurálása 

Kapcsoló biztonságos távoli elérése 

Hálózatelérési rétegbeli hibák elhárítása 

VLAN-ok feladata, szerepe 

VLAN-ok megvalósítása 

VLAN trönkök jelentősége 

VLAN hibakeresés  

VLAN biztonság és tervezés 

 

72.2.7. Forgalomirányítási ismeretek  23 óra/23 óra 

A forgalomirányító működése, forgalomirányítási döntések 

Az útvonalak meghatározásának menete 

IPv4 és IPv6 forgalomirányító tábla elemzése 

Közvetlenül csatlakozó útvonalak irányítótáblába kerülése és szerepe 

VLAN-ok közötti forgalomirányítás konfigurálása 

VLAN-ok közötti forgalomirányítás hibaelhárítása 

3. rétegbeli kapcsolás feladata, szerepe 

Statikus forgalomirányítás megvalósítása, konfigurálása 

Alapértelmezett útvonal szerepe és konfigurálása 

Összevont és lebegő statikus útvonalak fogalma és feladata 

Dinamikus forgalomirányító protokollok típusai, működési elvük 

Távolságvektor alapú forgalomirányítás működése (RIP, RIPv2, RIPng) 

Kapcsolatállapot alapú forgalomirányítás működése  

Egyterületű OSPFv2 és OSPFv3 tulajdonságai és konfigurációja 

Forgalomirányítási hibaelhárítás 

 

72.2.8. A biztonságos hálózat, forgalomszűrés 10 óra/10 óra 
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A hozzáférési lista (ACL) célja 

Az ACL működése 

Normál IPv4 ACL-ek szerepe 

Kiterjesztett IPv4 ACL-ek szerepe 

ACL-ek tervezése, létrehozása 

ACL-ek konfigurálása 

IPv4 ACL-ek hibaelhárítása 

IPv6 ACL-ek létrehozása, konfigurálása 

IPv6 ACL-ek hibaelhárítás 

 

72.2.9. IP szolgáltatások 8 óra/8 óra 

DHCP v4 működése 

DHCPv4 szerver és kliens konfigurálása 

DHCPv4 hibaelhárítás 

DHCP v6 működése, állapotmentes és állapottartó DHCPv6 szerver konfigurálása 

DHCPv6 hibaelhárítás 

IPv4 hálózati címfordítás (NAT) jellemzői, típusai, előnyei 

Statikus és dinamikus NAT, valamint PAT konfigurálása 

NAT hibaelhárítás 

 

 

 

73. Hálózatok I. gyakorlat tantárgy 242 óra/252 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

73.1. Témakörök 

73.1.1. Csatlakozás egy hálózathoz, a kapcsoló alap konfigurációja 26 óra/36 óra 

Hálózati eszközök és hálózati átviteli közegek megválasztása 

Topológia ábrák értelmezése 

Csatlakozás az internethez 

Hálózati operációs rendszerek helye, elérésének módjai és lehetőségei (konzol, telnet, 

SSH) 

Terminál emulációs programok használata 

Hálózati operációs rendszer konfigurációs parancsainak felépítése, súgója 

Kapcsoló alapvető konfigurálása 

Kapcsolóhoz való hozzáférés korlátozása 

Kapcsoló konfigurálásának mentése 

Végberendezések automatikus és manuális IP beállítása 

A kapcsoló felügyeleti IP címének konfigurálása 

Kapcsolatok, hálózati összeköttetések ellenőrzése (ping, tracert) 

 

73.1.2. Vezetékes és vezeték nélküli kapcsolódás helyi hálózathoz 26 óra/26 óra 

Az OSI és TCP/IP modellek rétegeihez kapcsolódó protokoll adategységek (PDU-k) 

elemzése  

Adatbeágyazás elemzése adatforgalom elfogására alkalmas szoftverrel 

MAC-cím és IP-cím használata, azonos hálózaton található eszközök kommunikációja 

A megfelelő hálózati átviteli közeg kiválasztása és egy végberendezés csatlakoztatása 

egy hálózathoz  

Kereszt- és egyeneskötésű Ethernet kábel készítése 

Kábelek tesztelése 

Kapcsolódás vezetékes LAN-hoz 
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Ethernet keret elemzése adatforgalom elfogására alkalmas szoftverrel 

Ethernet MAC-címek megjelenítése, elemzése 

Címmeghatározó protokoll (ARP) működésének elemzése adatforgalom elfogására 

alkalmas szoftverrel 

ARP tábla feladata és felépítése 

ARP problémák elhárítása 

Kapcsoló MAC-címtábla megtekintése 

3. rétegbeli kapcsolás 

Kapcsolódás vezeték nélküli LAN-hoz 

SOHO router vezeték nélküli hozzáférés konfigurálása 

Vezeték nélküli biztonság 

Vezeték nélküli kliens konfigurálása 

Hálózati kártya információinak megtekintése 

 

73.1.3. Forgalomirányítási alapok, adatfolyam kezelés 20 óra/20 óra 

IPv4 és IPv6 csomag működésének elemzése adatforgalom elfogására alkalmas 

szoftverrel 

Állomás csomagtovábbítási döntései 

Állomás IPv4 és IPv6 irányítótáblájának megjelenítése, elemzése 

Forgalomirányító csomagtovábbítási döntései 

Forgalomirányító irányítótáblájának megjelenítése, elemzése 

A forgalomirányító felépítése, memóriák tartalmának megjelenítése 

A forgalomirányító összetevőinek azonosítása 

Csatlakozás a forgalomirányítóhoz 

A forgalomirányító rendszerindítási folyamatának megtekintése 

Forgalomirányító kezdeti konfigurálása 

Állomás és kapcsoló alapértelmezett átjárójának beállítása 

Forgalomirányítási problémák hibaelhárítása 

Alkalmazások közötti megbízható átvitel, szegmensek nyomon követése 

Megérkezett adatok nyugtázásának elemzése adatforgalom elfogására alkalmas 

szoftverrel 

TCP és UDP szegmens fejlécének összehasonlítása és elemzése adatforgalom 

elfogására alkalmas szoftverrel 

Portszámok szerepének megismerése 

TCP kapcsolatok létrehozásának és lezárásának elemzése adatforgalom elfogására 

alkalmas szoftverrel 

TCP háromfázisú kézfogás elemzése 

UDP szerverfolyamatok vizsgálata 

 

73.1.4. IP-címzés a gyakorlatban 30 óra/30 óra 

Számrendszerek közötti átváltások 

IPv4 egyedi, szórásos és csoportcímzés vizsgálata 

IPv4 címek azonosítása és osztályozása 

IPv6 címek ábrázolása, rövidítése 

Globális egyedi IPv6 cím statikus konfigurálása 

Globális egyedi IPv6 cím dinamikus konfigurációja SLAAC használatával 

Globális egyedi IPv6 cím dinamikus konfigurációja DHCPv6 használatával 

EUI-64 módszer használata 

Dinamikus és statikus link-local címek 

IP konfiguráció ellenőrzése 
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Kapcsolatok ellenőrzése (ICMPv4 és ICMPv6), hibaelhárítás 

Címzési terv készítése IPv4 és IPv6 hálózatokban 

Alhálózatok használata, konfigurálás 

Alhálózatok kialakítása 

Alhálózat kalkulátor használata 

Változó hosszúságú alhálózati maszk (VLSM) a gyakorlatban 

 

73.1.5. Szerver-kliens kapcsolódás, hálózatbiztonság 30 óra/30 óra 

Peer-to-peer alkalmazások használata, fájlmegosztó protokollok 

Web és e-mail szolgáltatások konfigurálása, hálózati kommunikáció elemzése 

DNS kérés megfigyelése 

FTP parancssori és böngészőben történő használata 

Hálózati forgalom elemzése, protokoll elemzés kis hálózatban 

Biztonsági fenyegetések azonosítása 

Támadás típusok felismerése 

Biztonsági mentések készítése, visszaállítása, frissítés és hibajavítás 

Naplózás 

Eszközök konfigurálása, biztonsági beállítások 

SSH engedélyezése és konfigurálása 

Telnet és SSH kapcsolat vizsgálata adatforgalom elfogására alkalmas szoftverrel 

A hálózat alapállapotának, viszonyítási állapotának meghatározása 

Kapcsolatok és konfigurációk ellenőrzése 

 

73.1.6. Kapcsolás folyamata és a VLAN-ok használata 27 óra/27 óra 

Kapcsoló MAC-címtáblájának felépítési folyamata, elemzése 

Ütközési és szórási tartományok felosztása hálózati eszközök segítségével 

Kapcsoló rendszerindítási folyamatának megtekintése 

Kapcsolók LED jelzőfényeinek értelmezése 

Kapcsolók védelme, portjainak beállítása, portbiztonság konfigurálása 

Kapcsolási problémák felismerése és hibaelhárítás 

Kapcsolók felügyeletének megvalósítása 

SSH kapcsolat beállítása és ellenőrzése 

Biztonsági támadások elleni védelem lehetőségei 

Portbiztonság beállítása, ellenőrzése és hibaelhárítás 

VLAN ID, Ethernet keret elemzése adatforgalom elfogására alkalmas szoftverrel 

VLAN-ok létrehozása, törlése és ellenőrzése egy kapcsolón 

Kapcsoló portok VLAN-okhoz rendelése és ellenőrzése 

Trönk kapcsolatok konfigurálása 

Trönk beállítások ellenőrzése 

VLAN Trunking Protokoll (VTP) használata és konfigurálása 

VLAN-ok és trönk kapcsolatok hibaelhárítása 

VLAN biztonság megvalósítása 

 

73.1.7. Statikus és dinamikus forgalomirányítás  51 óra/51 óra 

Hálózati címzés dokumentálása, topológia diagram készítése 

Loopback interfész használata teszteléshez és menedzseléshez 

Forgalomirányító interfészek IPv6 IP-címmel konfigurálása és ellenőrzése 

IPv4 és IPv6 forgalomirányító tábla elemzése  

VLAN-ok közötti hagyományos forgalomirányítás megvalósítása  

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va



 

1104 
 

VLAN-ok közötti forgalomirányítás megvalósítása „router-on-a-stick” 

forgalomirányítóval, alinterfészek konfigurálása és ellenőrzése 

VLAN-ok közötti forgalomirányítás megvalósítása többrétegű kapcsolóval és 

hibaelhárítás 

VLAN hibakeresés és hibajavítás 

IPv4 hagyományos, alapértelmezett, összevont és lebegő statikus útvonalak 

konfigurálása  

Következő ugrás címével és kimenő interfésszel megadott statikus útvonalak 

konfigurálása 

IPv6 statikus útvonal létrehozása és ellenőrzése 

IPv4 alapértelmezett útvonalak létrehozása és ellenőrzése 

VLSM címzési terv készítése 

IPv4 és IPv6 hálózati címek meghatározása, konfigurálása, ellenőrzése 

Statikus útvonalak hibaelhárítás 

RIP, RIPv2 és RIPng konfigurációja és beállításainak vizsgálata 

Passzív interfészek konfigurálása 

Hálózati konvergencia vizsgálata 

OSPF csomagtípusok azonosítása, helló csomagok  

OSPFv2 és OSPFv3 konfigurálása és ellenőrzése 

Passzív interfészek szerepe és konfigurálása 

Dinamikus forgalomirányítás hibaelhárítás 

 

73.1.8. A biztonságos hálózat kialakítása, forgalomszűrés 16 óra/16 óra 

Helyettesítő maszkok és kulcsszavak használata 

ACL-ek elhelyezésének tervezése 

Normál IPv4 hozzáférési lista (ACL) konfigurálása és ellenőrzése 

Kiterjesztett IPv4 ACL-ek konfigurálása és ellenőrzése  

IPv4 ACL-ek alkalmazása interfészen 

ACL-ek módosítása 

ACL statisztikák elemzése és jelentősége 

A VTY vonalak védelmének konfigurálása és ellenőrzése 

IPv4 ACL-ek hibaelhárítása 

IPv6 ACL-ek konfigurálása és ellenőrzése 

IPv6 ACL-ek alkalmazása interfészen 

IPv6 ACL-ek hibaelhárítás 

 

73.1.9. IP szolgáltatások a gyakorlatban 16 óra/16 óra 

DHCP v4 szerver alapbeállításainak megadása 

DHCPv4 kliens (végberendezés és forgalomirányító) konfigurálása 

DHCPv4 konfigurálása több LAN számára 

DHCPv4 beállításainak ellenőrzése, hibaelhárítás 

DHCPv6 SLAAC, állapotmentes és állapottartó DHCPv6 szerver konfigurálása 

DHCPv6 kliens (végberendezés és forgalomirányító) konfigurálása 

DHCPv6 hibaelhárítás 

IPv4 hálózati címfordítás (NAT) jellemzői, típusai, előnyei 

Statikus és dinamikus NAT, valamint PAT konfigurálása és ellenőrzése 

NAT hibaelhárítás 
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74. Programozás tantárgy 139 óra/144 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

74.1. Témakörök 

74.1.1. Bevezetés a programozásba 18 óra/23 óra 

A bevezetés a programozásba és a vele párhuzamosan futó azonos nevű gyakorlati 

témakör elsődleges célja a tanulói érdeklődés felkeltése, a motiváció erősítése a 

programozás tantárgy tanulására.  

A további témakörök nem építenek direkt módon az itt megszerzett ismeretekre, így 

nincs olyan specifikus elvárás, amit feltétlenül tudniuk kell a tanulóknak ennek a 

résznek a végén. Ugyanakkor nem haszontalan időtöltésről van szó, hanem egy olyan 

közös játékos tevékenységről, melynek során a tanulók észrevétlenül szereznek meg 

olyan készségeket (algoritmizálás és programozás szemlélete, vezérlési szerkezetek, 

változók ismerete stb.), melyek a későbbi tanulmányaikat megkönnyítik. 

A témakör első felében a kódolás játékos elsajátítását célzó eszközökkel és oktatási 

portálokkal történő ismerkedésre kerül sor. Ennek keretében az alábbi 

tevékenységeket kell elvégezni: 

- legalább három eszköz bemutatása, a kiválasztott eszközökkel egyszerűbb 

feladatok, problémák megoldásának szemléltetése 

- legalább három kódolás oktatását célzó portál áttekintése, egy-két rövidebb kurzus 

közös elvégzése valamelyik kiválasztott portálon. 

Javasolt eszközök (a kör tetszőlegesen bővíthető hasonló célú eszközökkel): 

- Scratch 

- Kodu 

- Minecraft 

- Lego vagy más hasonló oktatórobot 

- Arduino 

Javasolt oktatási portálok (a kör tetszőlegesen bővíthető hasonló célú portálokkal): 

- Code.org 

- freeCodeCamp 

- Codacademy 

- Khan Academy 

- Udacity 

A témakör második részében valamelyik kiválasztott eszközzel néhány egyszerűbb 

probléma, feladat közös, játékos formában történő megoldására kerül sor. 

 

74.1.2. Weboldalak kódolása 18 óra/18 óra 

A témakör célja, hogy a tanulók megismerkedjenek a weboldalak felépítésével, a 

HTML5 és a CSS3 alapjaival, a JavaScript szerepével, megértsék a stíluslapokat és 

JavaScriptet használó HTML oldalak működése mögötti logikát. (A JavaScripttel 

történő magasabb szintű ismeretek megszerzése későbbi témakör feladata.) 

A weboldalak kódolása elméleti órák keretében a tanulók megszerzik azokat az 

elméleti ismereteket, melyek segítségével a kapcsolódó gyakorlati órákon képesek 

lesznek  

- meglévő weboldalak szerkezetében, tartalmában és formázásában célszerű 

módosításokat elvégezni; 

- önállóan létre tudnak hozni egyszerűbb weboldalakat, stílusok és stíluslapok 

segítségével el tudják végezni a formázásukat, valamint be tudnak illeszteni és fel 

tudnak használni kész JavaScript kódot.  
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A tanulók megismerkednek továbbá a magas szintű felhasználói élményt nyújtó 

weboldalak kialakításának alapelveivel, a készítéshez használható népszerű 

keretrendszerekkel. 

A témakörön belül az alábbi ismeretek kerülnek tárgyalásra: 

- a HTML szabványok rövid ismertetése,  

- a HTML5 oldalakat leíró nyelv fontosabb strukturális és formai elemei (tagek), 

valamint az elemekhez tartozó fontosabb attribútumok: megjegyzés, !DOCTYPE, 

html, head, meta, link, title, script, body, p, h1-h6, b, i, u, strong, sub, sup, style, 

br, hr, iframe, table, tr, th, td, dl, dt, dd, ol, ul, li, span, div, fieldset, header, footer, 

section, nav, a, img  

- Stílusok és stíluslapok (CSS) szerepe, a CSS3 leírók szintaxisa. 

- CSS3 szelektorok: elem, id, class és csoport. 

- CSS3 jellemzők: color, opacity, background-color, background-image, 

background-repeat, background-position, background-attachment, border*, 

margin*, padding*, overflow, display, float, clear, visibility, z-index, rel, data*, 

*width, *height, top, bottom, left, right, position, letter-spacing, line-height, text-

align, vertical-align, text-justify, text-transform, font, font-family, font-size, font-

stretch, font-style, text-decoration, list-style*, cursor. (a *-gal jelölt eleme több 

jellemzőt jeleznek, pl. margin-left, margin-right stb.) 

- Böngészőprogramok beépített fejlesztő eszközeinek vagy más hasonló célú 

beépülő eszköznek (pl. Chrome DevTools, Firebug) a bemutatása 

- A keretrendszerek és a felhasználásukkal járó előnyök bemutatása. A Bootstrap 

vagy más hasonló keretrendszer elemeinek és lehetőségeinek bemutatása. 

- A reszponzív weboldal kialakítás jelentősége és alapelvei. A Bootstrap vagy más 

hasonló keretrendszer segítségével kialakított reszponzív weboldalszerkesztés 

bemutatása. 

- JavaScript kód beágyazása weboldalba, „Hello World” alkalmazás készítése alert 

függvény segítségével 

- külön fájlban elhelyezett JavaScript kód csatolása a weboldalhoz 

mások által elkészített JavaScript kód és stíluslapok felhasználása módja (például 

animált megjelenítések megvalósítására). 

 

74.1.3. A Java vagy C# nyelv alapjai 18 óra/18 óra 

A témakör célja egy objektumorientált programozási nyelv alapjainak letétele, a 

kiválasztott fejlesztési környezet megismerése.  

A Java vagy C# nyelv alapjai elméleti órák keretében a tanulók megszerzik azokat az 

elméleti ismereteket, melyek segítségével a kapcsolódó gyakorlati órákon képesek 

lesznek: 

- az integrált fejlesztői környezet használatára 

- konzolos vagy grafikus környezetben futó egyszerűbb alkalmazások létrehozására 

egyszerű adattípusok, változók, kifejezések és vezérlési szerkezetek 

alkalmazásával 

- szöveges fájlban található adatok beolvasására és feldolgozására 

A témakörön belül az alábbi ismeretek kerülnek tárgyalásra: 

- a Java vagy C# fejlesztési környezet (IDE) bemutatása 

- a programkészítés lépéseinek áttekintése: feladat kitűzése, specifikáció, 

algoritmuskészítés, kódolás, tesztelés, dokumentálás.  

- a számítógépes program fogalma, elemei, a programozás szintjei.  

- változók, kifejezések fogalma, jellemzői, változók deklarálása és definiálása, az 

azonosító megválasztásának javasolt gyakorlata a tiszta kód alapelvei szerint 
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- elemi adattípusok: egész, valós, logikai, karakter, felsorolt adattípusok jellemzői, 

típuskonverzió. 

- összetett adattípusok: karakterláncok, tömbök (vektorok és mátrixok), struktúrák 

(rekordok), lista (szótár), halmaz 

- értékadás, aritmetikai és logikai műveletek, kifejezések kiértékelésének szabályai. 

- vezérlési szerkezetek (szekvencia, szelekció, iteráció) 

- a hibakeresés és tesztelés alapjai. 

Az ismeretek elsajátítását egyszerűbb alkalmazások létrehozásával valósítják meg. Az 

alább felsorolt ismeretelemek mindegyike egy megoldandó probléma eszközeként 

kerül elő, nem a leírásnak megfelelő lineáris sorban haladva. Az algoritmus leírásnál 

nem szükséges ragaszkodni a klasszikus és formális leíró eszközökhöz (folyamatábra, 

pszeudokód stb.), helyette hétköznapi nyelven megfogalmazva, alapvető fogalmakkal 

operálva (pl. ismételd minden elemre:...) a tanulók számára is jobban érthető formát 

kapunk. A témakör végén egy rövid összefoglalásban a programok készítésében 

előkerült, felhasznált fogalmak rendszerezése történhet. Nem probléma, ha a 

felsoroltak közül nem minden fogalom kerül elő, mivel a következő témakörök 

lehetőséget adnak azok bevezetésére, felhasználására. 

Választható programozási nyelvek: Java vagy C# 

 

74.1.4. JavaScript 18 óra/18 óra 

A témakör legfontosabb feladata, hogy a tanulók megismerkedjenek a JavaScript 

nyelv szintaktikai elemeivel, az esemény vezérelt webprogramozás alapjaival és a 

fejlesztés megkönnyítő és felgyorsító keretrendszerekkel.  

A tanulók JavaScript témakör során megszerzik azokat az elméleti ismereteket, 

melyek segítségével képesek lesznek a kapcsolódó gyakorlati témakör során interaktív 

weboldalak és egyszerűbb webes alkalmazások létrehozására JavaScript segítségével. 

A témakörön belül az alábbi ismeretek kerülnek tárgyalásra: 

- JavaScript kód futtatása konzolon 

- elemi és összetett adattípusok a JavaScriptben, értékadás, aritmetikai és logikai 

műveletek, kifejezések kiértékelése 

- függvények 

- objektumok webes környezetben, tulajdonságok és metódusok, DOM (Document 

Object  Model), node-ok (csomópontok), element (elem), attribute (tulajdonság) 

és text (szöveg) node-ok 

- elemek elérése, módosítása és létrehozása 

- események és eseményfigyelő eljárások (onClick, onLoad, onBlur, onFocus 

események) 

- űrlapelemek (form, input, select, option, textarea, label) elhelyezése 

weboldalakon, és azok interaktív kezelése 

- hibakeresés a JavaScript kódban, a kód tesztelése. 

- a jQuery JavaScript könyvtár rövid bemutatása 

A fejlesztés hatékonyságát növelő JavaScript keretrendszerek rövid bemutatása 

(Angular.js, React.js, Backbone.js stb.) 

74.1.5. Programozási típusfeladatok 11 óra/11 óra 

A témakör feladata, hogy egy-egy probléma megoldása közben felmerülő 

programozási típusfeladatokat bemutassa. A feladatmegoldás közben a korábban 

tárgyalt adattípusok és vezérlési szerkezetek használata mellett sor kerül a függvények 

bevezetésére, azok célszerű használatának bemutatására. 

A tanulók a programozási típusfeladatok témakör során megszerzik azokat az elméleti 

ismereteket, melyek segítségével képesek lesznek a kapcsolódó gyakorlati témakör 
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során elkészíteni a típusfeladatok megoldására szolgáló strukturált, függvényeket is 

tartalmazó programokat. 

A témakörön belül az alábbi ismeretek kerülnek tárgyalásra: 

- függvény fogalma, hívása  

- paraméterek fajtái, paraméterátadás módszerei, paraméterátadás folyamata 

- visszatérési érték meghatározása 

- függvény definiálása a tiszta kód alapvető szabályainak betartásával 

- program fejlesztése iteratív módszerrel 

- programozási típusfeladatok tárgyalása: összegzés, megszámlálás, eldöntés, 

szélsőérték keresés, kiválasztás, kiválogatás; lineáris keresés 

Választható programozási nyelvek: Java vagy C# 

 

74.1.6. Haladó szintű programozás Java vagy C# nyelven 25 óra/25 óra 

A témakör feladata, hogy a tanulók megismerkedjenek a szoftverfejlesztés korszerű 

technikáival, ezen belül is elsősorban az objektum orientált programozás (OOP) 

alapelveivel. Nem cél, hogy a tanulók emelt szintű elméleti megalapozást kapjanak, 

viszont lényeges, hogy megértsék az objektum orientált programozás szemléletét és 

logikáját, valamint maguk is lássák az OOP technika előnyeit. A témakör másik célja, 

hogy megalapozza az eseményvezérelt grafikus alkalmazások készítését. 

A tanulók a haladó szintű programozás Java vagy C# nyelven témakör során 

megszerzik azokat az elméleti ismereteket, melyek segítségével képesek lesznek a 

kapcsolódó gyakorlati témakör során OOP elveket követő és eseményvezérelt grafikus 

programok létrehozására. 

A témakörön belül az alábbi ismeretek kerülnek tárgyalásra: 

- a programozási módszerek áttekintése 

- az objektum fogalma a hétköznapi életben és az OOP környezetben, a két „világ” 

kapcsolata 

- az osztályok fogalma és szerepe 

- meglévő osztályok használata 

- tagtípusok: mezők, konstansok, jellemzők, metódusok, események, konstruktor, 

destruktor 

- objektum létrehozása osztályok példányosításával 

- az OOP fontosabb jellemzőinek és fogalmainak rövid áttekintése (egységbezárás, 

öröklés, polimorfizmus, interface) 

- az objektum orientált tervezés (OOD) alapjai 

- kivételkezelés 

- hibakeresés és naplózás 

- tesztelés (ismételhetőség, izoláció, automatizálhatóság) 

- a grafikus felhasználói felület tervezésének alapvető szempontjai; grafikus 

felületet megvalósító technológiák; statikus és reszponzív felület készítését 

támogató osztályok, gyűjtemények 

- vezérlők csoportosítása, ablakok, dialógusablakok 

- vezérlők: címke, beviteli mező, lista, legördülő lista, parancsgomb, opciógomb, 

kapcsolókeret 

- vezérlők jellemzői, metódusai és eseményei, vezérlők létrehozása tervezési is 

futási időben 

- felhasználói felület kezelése billentyűzettel, mutató eszközzel és 

érintőképernyővel 

- esemény, eseménykezelő, delegált fogalma, kapcsolatuk 

- ábrák (rajzok) megjelenítését támogató osztályok, gyűjtemények 

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va



 

1109 
 

Választható programozási nyelvek: C#, Java 

74.1.7. Adatbázis-kezelő alkalmazások készítése 16 óra/16 óra 

A témakör feladata, hogy elméleti alapozást nyújtson az adatbázis-kezelő 

alkalmazások készítéséhez. Ennek keretében elsősorban az adatbázisok alkalmazásból 

történő elérésének, lekérdezésének és manipulálásának technikájára koncentrál. 

Kiemelt jelentőségű az SQL lekérdező nyelv hatékony használatának bemutatása. A 

saját adatbázisok létrehozásának kapcsán a témakör áttekinti a legfontosabb tervezési 

alapelveket, de azt csak a praktikum szintjén, a gyakorlatban közvetlenül nem 

alkalmazható ismeretek mellőzésével. 

A tanulók az adatbázis-kezelő alkalmazások készítése témakör során megszerzik 

azokat az elméleti ismereteket, melyek segítségével képesek lesznek a kapcsolódó 

gyakorlati témakör során egyszerű grafikus felületű asztali, illetve webes felületű 

adatbázis-kezelő alkalmazást készíteni. 

A témakörön belül az alábbi ismeretek kerülnek tárgyalásra: 

- relációs adatbázisokkal kapcsolatos fogalmak (elsődleges kulcsok, idegenkulcsok, 

indexek, mezők, rekordok, adatintegritás, adatbázis séma) 

- fontosabb mezőtípusok és tulajdonságaik 

- adatmanipulációs (DML) SQL utasítások (SELECT, INSERT, UPDATE, 

DELETE) 

- adatdefiníciós (DDL) SQL utasítások (CREATE, ALTER, DROP) 

- SQL utasítások elemei: záradékok, módosítók, függvények 

- kifejezések, számított mezők SQL utasításokban 

- adatbázis elérése, adatbázis-kezelésre szolgáló osztályok Java vagy C# nyelven 

- szerver oldali script nyelvek rövid bemutatása 

- egyszerű adatbázis-kezelési feladat megvalósítása példaként a kiválasztott szerver 

oldali script nyelven 

- Ajax alapok: egyszerű webes adatbázis-kezelési feladat megvalósításának 

bemutatása Ajax segítségével 

Választható SQL kiszolgálók: MySQL, MS SQL server, SQLLite 

Javasolt szerver oldali script nyelvek: Node.js, PHP 

 

74.1.8. Összefoglaló projektfeladat 15 óra/15 óra 

A témakör feladata, hogy ismétlő összefoglalást adjon az összes elméleti témakör 

anyagából, és megalapozza egy nagyobb projekt kidolgozását. 

A tanulók az összefoglaló projektfeladat témakör során átismétlik a korábbi 

legfontosabb ismereteket, és összerendezik azokat a tudnivalókat, melyek segítségével 

képesek lesznek a kapcsolódó gyakorlati témakör során egy összetett alkalmazás 

elkészítésére. 

A témakörön belül az alábbi ismeretek kerülnek felfrissítésre: 

- HTML5 és CSS3 alapú weboldalak készítése 

- JavaScript ismeretek 

- egyszerű és összetett adatszerkezetek, vezérlési szerkezetek, függvények Java 

vagy C# környezetben 

- programozási típusfeladatok 

- az objektum orientált programozás (OOP) alapjai 

- a tiszta kód készítésének alapelvei 

- tesztelés és hibakeresés 

- grafikus alkalmazások felhasználói interfészének kialakítása, eseménykezelés 

- adatbázisok tervezése, az SQL nyelv használata 

- adatbázis-kezelő alkalmazások készítése 
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75. Programozás gyakorlat tantárgy 278 óra/288 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

75.1. Témakörök 

75.1.1. Bevezetés a programozásba 36 óra/46 óra 

A Bevezetés a programozásba gyakorlat és a vele párhuzamosan futó azonos nevű 

elméleti témakör elsődleges célja a tanulói érdeklődés felkeltése, a motiváció erősítése 

a programozás tantárgy tanulására.  

A további témakörök nem építenek direkt módon az itt megszerzett ismeretekre, így 

nincs olyan specifikus elvárás, amit feltétlenül tudniuk kell a tanulóknak ennek a 

résznek a végén. Ugyanakkor nem haszontalan időtöltésről van szó, hanem egy olyan 

közös játékos tevékenységről, melynek során a tanulók észrevétlenül szereznek meg 

olyan készségeket (algoritmizálás és programozás szemlélete, vezérlési szerkezetek, 

változók ismerete stb.), melyek a későbbi tanulmányaikat megkönnyítik. 

A témakör első felében a kódolás játékos elsajátítását célzó eszközökkel és oktatási 

portálokkal történő ismerkedésre kerül sor. Ennek keretében az alábbi 

tevékenységeket kell elvégezni: 

- az elméleti órán bemutatott eszközökkel egyszerűbb feladatok, problémák 

megoldása a tanulók által önállóan, illetve tanári segítséggel 

- egy-két rövidebb kurzus közös elvégzése a tanuló által önállóan, illetve tanári 

segítséggel az elméleti órán bemutatott valamelyik portálon. 

A javasolt eszközök és portálok megegyeznek az elméleti témakörnél ismertetekkel. 

A témakör második részében valamelyik kiválasztott eszközzel egy nagyobb projektet 

készítenek el a diákok. A tanulók dolgozhatnak egyedül is, de javasolt 2-4 fős 

csoportokat szervezni egy-egy projekthez. A projekt céljának kiválasztását is rá lehet 

bízni a diákokra, de ügyelni kell rá, hogy a rendelkezésre álló időben elvégezhető 

legyen, és a kódolással ne kerüljön háttérbe az egyéb tevékenységekhez képest. A 

projekt megvalósítása során kívánatos, hogy ne csak a témakör során megszerzett 

ismereteket használják fel, hanem a tovább lépéshez szükséges további tudást és 

készséget is megszerezzék önállóan vagy tanári segítséggel. 

Néhány javasolt projekt típus (a felsorolás tetszőlegesen bővíthető hasonló szemléletű 

projekttípusokkal): 

- Összetettebb kóddal megoldott feladat Scratchben 

- Játék készítése Koduval 

- Minecraft projekt 

- Lego robot építés és programozása egy speciális feladat végrehajtására 

 

75.1.2. Weboldalak kódolása 36 óra/36 óra 

A témakör célja, hogy a kapcsolódó elméleti témakör során megismert HTML5 és a 

CSS3 alapok segítségével képessé váljanak a tanulók az alábbi feladatok elvégezésére: 

- meglévő weboldalak vizsgálata a böngészőprogram beépített vizsgálati eszközével 

vagy más hasonló célú beépülő eszközzel (pl Firebug), tesztcélú módosítások 

elvégzése a html kódban és a stílusokban. 

- meglévő weboldalak szerkezetében, tartalmában és formázásában célszerű 

módosítások végrehajtása; 

- egyszerűbb weboldalak létrehozása, és stílusok, stíluslapok segítségével a 

formázásuk elvégzése (fontosabb tagek és a hozzájuk tartozó jellemzők 

alkalmazása feladatok megoldásakor; hivatkozások és képek beillesztése, 
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táblázatok készítése, stílusok és stíluslapok alkalmazása, fontosabb CSS 

szelektorok és attribútumok alkalmazása, kész JavaSrcipt kód beillesztése és 

felhasználása, JavaScript kódot tartalmazó fájl csatolása stb.) 

- a Bootstrap vagy más hasonló keretrendszer segítségével egyszerű, de igényes, 

reszponzív weboldal elkészítése. 

A témakör eléjén javasolt, hogy a tanulók valamilyen egyszerűen használható 

WYSYWIG webszerkesztő programmal önállóan hozzanak létre egyszerű weboldalt, 

majd ennek vizsgálják meg a forráskódját, html elemeit és felhasznált stílusokat. A 

tanulók a WYSYWIG eszköz helyett valamilyen CMS rendszert (WordPress, Joomla, 

Drupal stb.) is használhatnak a webhely/weblap létrehozására. 

A weboldal önálló elkészítésének gyakorlatát célszerű egy 12-16 órában elkészíthető 

komolyabb weblap projektbe ágyazni, melynek témáját a tanulók is kiválaszthatják. 

Fontos azonban odafigyelni, hogy a készítés során a megtanult html elemek és CSS 

jellemzők többségét alkalmazzák. A projekt utolsó szakaszában kerüljön sor a 

kiválasztott keretrendszer integrálására, és egyszerű reszponzív dizájn kialakítására is. 

 

75.1.3. A Java vagy C# nyelv alapjai 36 óra/36 óra 

A témakör célja, hogy a kapcsolódó elméleti témakör során megismert programozási 

nyelv alapok segítségével képessé váljanak a tanulók az alábbi feladatok elvégezésére: 

- integrált fejlesztői környezet (IDE) használata 

- egyszerűbb feladatok algoritmozálása 

- egyszerű és összetett adattípusok használatával változók és konstansok deklarása 

és alkalmazása (értékadás, aritmetikai és logikai műveletek elvégzése, 

karakterláncok és tömbök kezelése, kifejezések kiértékelése) 

- vezérlési szerkezetek alkalmazására egy feladat vagy részfeladat megoldására 

- Szöveges fájlokban tárolt adatok beolvasása, feldolgozása. 

A tanulók a fenti gyakorlati készségek elsajátítását érdekesebb problémák vagy 

feladatok megoldására szolgáló egyszerűbb alkalmazások létrehozásával valósítják 

meg. Nem szükséges feltétlenül konzolos alkalmazásokkal kezdeni, a grafikus 

környezet a tanulókat valószínűleg jobban motiválja. Az elméleti órákon felsorolt 

ismeretelemeknek egy megoldandó probléma eszközeként kell előkerülniük, a 

feladatokat nem a fenti leírásnak megfelelő lineáris sorban haladva kell elvégezni. 

Nem feltétlenül szükséges az összes elméleti témakörben tárgyalt ismeretet ebben a 

részben a gyakorlatban is alkalmazni, a következő témakörök lehetőséget adnak a 

kimaradó készségek elsajátítására. 

Választható programozási nyelvek: Java vagy C# 

75.1.4. JavaScript 36 óra/36 óra 

A témakör legfontosabb feladata, hogy a kapcsolódó elméleti témakörben megtanult 

JavaScript ismeretek felhasználásával képessé váljanak a tanulók az alábbi feladatok 

elvégezésére: 

- egyszerűbb problémák megoldására szolgáló interaktív, esemény vezérelt 

weboldal készítése JavaScript kód segítségével 

- stíluslapok és JavaScript kód felhasználásával dinamikus megjelenésű weblap 

létrehozása 

A tanulók a fenti gyakorlati készségek elsajátítását érdekesebb problémák vagy 

feladatok megoldására szolgáló egyszerűbb alkalmazások létrehozásával valósítják 

meg. Az elméleti órákon felsorolt ismeretelemeknek egy adott célú weblap, vagy egy 

megoldandó probléma eszközeként kell előkerülniük. Ügyelni kell rá, hogy a feladatok 

gyakorlati megvalósításként lefedjék az elméleti témakörben ismertetett valamennyi 

fontos ismeretet. A jQuery bevezetése a gyakorlatban nem kötelező, de erősen ajánlott. 
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75.1.5. Programozási típusfeladatok 22 óra/22 óra 

A témakör legfontosabb feladata, hogy a kapcsolódó elméleti témakörben megtanult 

ismeretek felhasználásával képessé váljanak a tanulók az alábbi feladatok 

elvégezésére: 

- egy-egy probléma megoldása közben felmerülő programozási típusfeladatok 

felismerésére és a megoldás rutinszerű megvalósítására 

- függvényekkel megvalósított strukturált kód készítésére. 

Javasolt, hogy a tanulók valamilyen valós probléma megoldásának részeként oldják 

meg a típusfeladatokat.  

Választható programozási nyelvek: C#, Java 

 

75.1.6. Haladó szintű programozás Java vagy C# nyelven 50 óra/50 óra 

A témakör legfontosabb feladata, hogy a kapcsolódó elméleti témakörben megtanult 

ismeretek felhasználásával képessé váljanak a tanulók az alábbi feladatok 

elvégezésére: 

- beépített osztályok használata feladatmegoldások során  

- saját osztály definiálása és alkalmazása feladatok megoldásához (konstruktorok, 

mezők, jellemzők, metódusok, események készítése, alkalmazása) 

- egyszerű grafikus felhasználói felület tervezése 

- fontosabb vezérlők (címke, beviteli mező, lista, legördülő lista, parancsgomb, 

opciógomb, kapcsolókeret) alkalmazása feladatok megoldására 

- vezérlők létrehozása tervezési is futási időben 

- felhasználói felület kezelése billentyűzettel, mutató eszközzel és 

érintőképernyővel 

- eseményekhez eseménykezelő metódusok készítése 

- API dokumentáció használata 

- naplózás a nyelv beépített eszközével 

Javasolt, hogy a tanulók valós problémák megoldásának részeként tervezzék meg és 

készítsék el az osztályokat. Nem cél az öröklés és a polimorfizmus gyakorlati 

alkalmazása. A témakör második részében egy nagyobb objektum orientált 

programozási feladatként (projektként) készítsenek el a tanulók egy eseményvezérelt 

grafikus alkalmazást. 

Választható programozási nyelvek: C#, Java 

 

75.1.7. Adatbázis-kezelő alkalmazások készítése 32 óra/32 óra 

A témakör legfontosabb feladata, hogy a kapcsolódó elméleti témakörben megtanult 

ismeretek felhasználásával képessé váljanak a tanulók az alábbi feladatok 

elvégezésére:  

- adatmanipulációs és adatdefiníciós SQL utasítások készítése és futtatása SQL 

szerveren (SELECT, CREATE, ALTER, DROP,  INSERT, UPDATE, DELETE) 

- Néhány táblás, redundanciamentes relációs adatbázis tervezése és létrehozása SQL 

szerveren 

- adatbázisok asztali alkalmazásból történő elérése, lekérdezése és manipulálása, 

adatbázis-kezelő alkalmazások készítése (Java vagy C# nyelven) 

- adatbázisok webes környezetben történő elérése, lekérdezése és manipulálása, 

egyszerű webes adatbázis-kezelő alkalmazások készítése szerver oldali script 

nyelv és Ajax segítségével  

A témakör első részének célja, hogy megfelelő jártasságot és gyakorlatot szerezzenek 

a tanulók az SQL nyelv használatában. Ennek érdekében meglévő többtáblás 
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adatbázisban egyszerűbb, majd összetettebb lekérdezési, adatmanipulációs, illetve 

adatdefiníciós feladatokat oldalnak meg a tanulók SQL szerver környezetben. 

A témakör második részében egyszerű asztali-, illetve webes adatbázis-kezelő 

alkalmazást készítenek, amelyhez az adatbázist is maguk tervezik meg. A webes 

alkalmazás során nem cél, hogy a szerver oldali script nyelv használatában mélyebb 

ismereteket szerezzenek a tanulók. Célszerű a tanulók számára előkészített szerver 

oldali környezetet és példaként egy adatbázis lekérdezést megvalósító oldalt 

biztosítani. A tanulók ez utóbbi módosításával tudják majd az adatbázis-elérés szerver 

oldali részét megvalósítani. 

 

75.1.8. Összefoglaló projektfeladat  30 óra/30 óra 

A témakör feladata, hogy az eddig megszerzett gyakorlati készségek ismétlő 

összefoglalásaként a tanulók egy nagyobb projekt kidolgozását végezzék el. 

Az alkalmazás témáját a tanulók önállóan is kiválaszthatják, de az elkészült projektnek 

meg kell felelnie az alábbi elvárásoknak: 

- a témakörben rendelkezésre álló idővel arányos léptékűnek kell lennie 

- minél több korábban megszerzett gyakorlati készséget felhasználjon 

- készüljön hozzá dokumentáció, mely tartalmazza a tervezés legfontosabb lépéseit, 

valamint az alkalmazás céljának és használati módjának rövid leírását 

- a forráskód feleljen meg a tiszta kód alapelveinek. 

A tanár döntése lehet, hogy a diákok egyénileg, vagy kisebb csoportokban 

dolgozzanak a projekten. 

 

 

 

76. IT szakmai angol nyelv tantárgy  144 óra/ 144 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

76.1. Témakörök 

76.1.1. Hallás utáni szövegértés 24 óra/24 óra 

A témakör elsődleges célja, hogy az angol nyelvű hallás utáni szövegértést fejlessze, 

és felkészítsen a későbbi önálló szóbeli kommunikációra. A diákok számára az 

informatika területe vonzó és könnyen befogadható közeg, az IT nyelve rengeteg 

nemzetközi kifejezést és a diákok által a hétköznapi tevékenységeik során már 

korábban megismert angol nyelvű kifejezést tartalmaz. Ez könnyebbé teszi számukra 

az ilyen típusú hallott szövegek megértését. A témakör során bevezető szintű szakmai 

ismereteket feldolgozó angol nyelvű videót néznek meg szükség szerinti ismétléssel. 

A videó kiválasztásánál ügyelni kell rá, hogy valóban csak nagyon egyszerű, 

alapszintű szakmai ismeretek tartalmazzon, megértése egy laikus számára se okozzon 

nehézséget. Célszerű olyan anyagot használni, ahol mód van feliratozásra is, illetve a 

megértést a videón látható képi megjelenítés (pl. prezentáció, élő bemutató) is segíti. 

A videó kiváltható hasonló szakmai szintet feldolgozó, animációval ellátott és 

narrációval vagy párbeszéddel kísért interaktív elektronikus tananyaggal is. A videók 

többszöri megtekintése közben és után természetesen szükség van azok 

megbeszélésre, a nehezebben érthető kifejezések tisztázására.  

 

76.1.2. Szóbeli kommunikáció 12 óra/12 óra 

A témakör célja, hogy a beszédkészséget fejlessze. Míg az előző témakör során nem 

feltétlenül kellett megszólalniuk a tanulóknak, ebben a részben a legfontosabb feladat, 

hogy önállóan beszéljenek egy témáról angolul, illetve hétköznapi, munkahelyi vagy 
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más informatikához kapcsolódó környezetben zajló szituációban párbeszédet 

folytassanak. 

A tanulók adjanak elő rövidebb bemutatót általuk választott szakmai témában, vagy 

kiválaszthatják valamelyik előző témakörben feldolgozott videót, és annak egy részét 

ismétlik el, adják elő újra. Időt kell adni az önálló gyakorlásra, és csak akkor kérni az 

osztály előtti megszólalást, ha már magabiztosan képes a bemutató pár perces szövegét 

előadni. Legyen lehetőség kiegészítő eszközök, pl. prezentáció használatára is, mert 

ez megkönnyítheti az előadást, és segít legyőzni a kezdeti szorongást. 

A témakör második részében egyszerű szituációkban kell párbeszédet folyatni a 

tanulóknak egymással vagy a tanárral. Olyan témaköröket és szituációs helyzeteket 

érdemes keresni, ami közel áll a diákokhoz. Például megbeszélhetik egymással a 

kedvenc PC-s játékuk új kiadásának újdonságait vagy egyeztethetik, hogy mikor 

fognak aznap este közösen játszani. Fogódzóként érdemes néhány gyakori és jól 

használható fordulatot és kifejezést előre megbeszélni, és kérni a tanulókat ezek 

beépítésére a dialógusokba. 

A témakör során nem az a cél, hogy összetettebb nyelvi szerkezeteket vagy nagyon 

választékos szókincset használjanak, a hangsúly a magabiztos megszólaláson van. 

 

76.1.3. Szóbeli kommunikáció IT környezetben projekt alapon 36 óra/36 óra 

Az első két témakörben a hallott szakmai szöveg megértésére és a szóbeli 

kommunikációra fektettük a hangsúlyt. Ebben a témakörben a két készség elmélyítését 

végezzük egy izgalmas projekt keretében. A tanulóknak három-négy fős csoportban 

egy általuk kiválasztott informatikai termék gyártójának vagy forgalmazójának a 

szerepét kell felvállalniuk. A projekt végeredménye két saját készítésű pár perces 

videó lesz. Az egyiken bemutatják a terméket (mintaként az első témakörben 

megtekintett videók szolgálhatnak). A csoport minden tagjának szerepelnie kell, és 

meg kell szólalnia a videón. Javasolt megoldás, hogy a bemutató 

stúdióbeszélgetésként, párbeszédes formában folyjon (ilyenre is számtalan példát lehet 

találni a videómegosztókon és oktatási portálokon). A másik videón egy 

videókonferencia beszélgetés zajlik. A csapat egyik része a cég eladásért felelős 

részlegét képviseli, míg a többiek vevőként, illetve ügyfélként vesznek részt a 

beszélgetésben. A cél itt is a termék bemutatása, az ár és a terméktámogatás 

részleteinek megbeszélése. 

A kidolgozás során a tanulók minden rendelkezésre álló technikai eszközt 

használhatnak, így például a videót akár a saját mobil telefonjukkal vagy tabletjükkel 

is rögzíthetik. Ügyeljünk ugyanakkor arra, hogy ne a technika játssza a főszerepet. 

Nem szabad hagyni, hogy a rendelkezésre álló idő nagyobb részét a technikai 

kivitelezés töltse ki. 

 

76.1.4. Írásos angol nyelvű szakmai anyagok feldolgozása 24 óra/24 óra 

Ebben a témakörben az írásos angol nyelvi szakmai szöveg megértésére helyezzük a 

hangsúlyt, ami az egyik legfontosabb készség egy informatikus esetében. A 

megszerzett tudás rendkívül gyorsan elavul, csak az képes jó szakemberré válni (és 

megmaradni annak), aki folyamatosan tanul és képzi magát. Bár magyar nyelven is 

szép számmal érhetők el szakmai anyagok, de ezek száma meg sem közelíti az angolul 

elérhető anyagokét. Egy-egy speciális problémára többnyire csak angol nyelvű 

portálokon és fórumokon lehet megtalálni a választ.  

A cél érdekében különböző angol nyelvű szakmai anyagokat fognak a tanulók 

tanulmányozni és értelmezni. Az alábbi területekről javasolt angol nyelvű 

segédanyagokat választani: 
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- IT alapismeretek, programozás vagy weblapkészítés témakörben a szakmai 

tanulmányaikhoz kapcsolódó bevezető jellegű elektronikus tananyag 

- Termékleírás, kézikönyv 

- IT trendekkel, újdonságokkal, hírekkel foglalkozó portál 

Ügyelni kell rá, hogy egyszerű nyelvezetű és akár laikusok által is befogadható 

szakmai mélységű anyagot dolgozzanak fel a diákok. Nem cél, hogy szószerinti, 

írásbeli fordítás készüljön, fontosabb, hogy a szöveg jelentésének megértése. 

Hagyjunk időt a tanulóknak az önálló szövegértelmezésre, engedjük, hogy egy-egy 

szó jelentését önállóan keressék meg egy online szótárban, de semmiképpen ne 

engedjük, hogy online fordítót használjanak. Az olvasott szövegről kérhetünk 

értelmező jellegű, rövidített magyar nyelvű összefoglalót. 

 

76.1.5. Angol nyelvű szövegalkotás – e-mail 12 óra/12 óra 

A legtöbb IT cég nemzetközi környezetben dolgozik, így általánosnak mondható az a 

szituáció, amikor különböző országokban élő, különböző anyanyelvű munkatársaknak 

kell közös projekten dolgozniuk. Ilyen esetben szinte mindig az angol a közvetítő 

nyelv. Leggyakoribb az e-mail kommunikáció, de eléggé elterjedt az azonnali 

üzenetküldő szolgáltatások (chat) használata is. 

A témakör során ezek használatát fogják a tanulók gyakorolni. 

Az e-mail esetében először röviden át kell tekinteni az angol nyelvű e-mail formai 

szabályait (megszólítás, köszönetnyilvánítás, elköszönés) és általános formuláit. 

Érdemes a gyakran előforduló élethelyzetek kezelésére (pl. hogyan kell elnézést kérni 

késedelem miatt) vonatkozó általános formulákat is megismertetni a tanulókkal. Minél 

több ilyen építőkockát ismernek, annál könnyebben és magabiztosabban fogalmazzák 

majd meg a saját leveleiket. Mutassunk be példaként informatikai témájú 

levélváltásokat.  

A témakör során a tanulók több saját e-mail-t írjanak meg. Kezdetben rövid és 

egyszerű e-mailek készüljenek. A témakör végén már várjunk el 10-12 mondatból és 

érdemi információkból álló leveleket. Az e-mailes feladatokat két háromfős 

csoportban végezzék a tanulók, és minden esetben találjanak ki egy életszerű 

szituációt, majd ebben osszák szét a szerepeket. A levélváltásokra másolatban mindig 

tegyék rá a tanárt is, aki így nyomon követheti és tanácsaival segíthet a tevékenységet. 

 

76.1.6. Keresés és ismeretszerzés angol nyelven 12 óra/12 óra 

A célirányos ismeretszerzés és információhoz jutás különösen jellemző a gyakorló 

informatikus szakemberekre. A végtelennek tekinthető internetes tudástár és a 

hatékony keresőeszközök lehetőséget biztosítanak, hogy az összes általánosan 

előforduló problémára és a legtöbb speciális kérdésre is perceken belül megtaláljuk a 

választ. Ezen tevékenységünk hatékonysága nagyban függ attól, hogy mennyire 

célszerűen tudjuk összeállítani az angol nyelvű keresőkérdéseinket, valamint milyen 

gyorsan tudjuk a találati lista értelmezésével kiválasztani a számunkra legrelevánsabb 

elemeket. Előbbihez nem csupán angol nyelvi kompetenciák szükségesek, legalább 

olyan fontos, hogy a kulcsszavakat célirányosan tudja kiválasztani az információt 

kereső személy. 

A témakörnek nem célja, hogy a keresési stratégiákba mélyebb ismereteket nyújtson. 

A mai internetes kereső eszközök már kellő intelligenciával rendelkeznek ahhoz, hogy 

akár szavak felsorolásával, vagy mondat formájában megfogalmazott kérdésekre is jól 

használható találati listával válaszoljanak. A témakör során a válaszok értelmezését 

helyezzük a fókuszba. 
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A tanulók találjanak ki maguknak egy minprojektet egy olyan szakmai területen, ahol 

még nem rendelkeznek számottevő ismeretekkel, majd keressenek minden lépés 

megtételéhez megfelelő internetes forrást vagy leírást. A feladat könnyebb 

megértéséhez egy lehetséges miniprojekt: 

A tanulók egy egyszerű weblapot fognak elkészíteni. Ennek keretében az alábbi 

kérdésekre fognak választ keresni: 

- Mi az a HTML? 

- Hogyan készíthetünk egyszerű weblapot? 

- Hogyan formázzunk félkövér stílussal egy szöveget? 

- Hogyan helyezhetünk el hivatkozást egy weboldalon? 

- Hogyan helyezhetek el egy képet a weboldalon? 

- Hogyan készíthetek főcímet és alcímet? stb. 

Habár nagyon könnyű olyan forrást találni, ahol minden kérdésre egy helyen 

megtalálják a választ, kérjük meg a tanulókat, hogy ezúttal minden lépés megtételéhez 

új forrást használjanak. A tanulók dokumentálják a folyamatot. Fogalmazzák meg 

egyszerű angol mondat formájában, hogy mire keresnek választ, majd tegyék mellé a 

keresőben használt keresőkifejezést, valamint azt, hogy a találati lista hányadik 

elemében találták meg a választ. 

 

76.1.7. Szóbeli kommunikáció IT környezetben projekt alapon 

  24 óra/24 óra 

Az utolsó témakörben ismét egy nagyobb projekten dolgozhatnak a tanulók, amellyel 

az az olvasott szöveg értelmezésének, az önálló szövegalkotásnak, valamint az írásbeli 

kommunikációnak a készségeit mélyítik el izgalmas, játékos formában. A projekt 

célszerűen lehet a harmadik témakörben végzett videós projekt folytatása is, de a 

tanulók választhatnak új projekttémát is maguknak.  

A feladat ezúttal egy termék vagy szolgáltatás bemutatására szolgáló brosúra 

elkészítése. A projektet egy kutatási résszel kezdik a csapatok, ahol igyekeznek 

mindenféle információt begyűjteni a népszerűsítendő termékről. A begyűjtött 

információk rendszerezése után önálló szövegalkotással készítsék el a brosúrát. Hívjuk 

fel a tanulók figyelmét arra, hogy szövegrészletek szó szerinti átvétele a meglévő angol 

nyelvű forrásokból nem megengedett. A projektcsoportok igyekezzenek újszerű 

formában és megközelítésben elkészíteni az ismertetőt. Az elkészült dokumentumot 

angol nyelvű kísérő email csatolmányaként küldjék el a tanáruknak. 

A projekt kidolgozása során minden rendelkezésre álló technikai eszközt 

használhatnak a tanulók, de a korábbi projektfeladathoz hasonlóan ügyelni kell, hogy 

most se a technikai megvalósítással teljen el az idő. 

 

 

 

77. Linux alapok tantárgy 36 óra/- óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

77.1. Témakörök 

77.1.1. Bevezetés a Linuxba 4 óra/- óra 

A témakör célja a nyílt forráskód fogalmának bevezetése, a Linux bemutatása, 

valamint néhány kapcsolódó alapfogalom áttekintése. Az alábbi felsorolás tartalmazza 

a témakör tanítása során feldolgozandó tartalmakat: 

– Nyílt forráskód fogalma, nyílt forráskódú licencek. 

– Nyílt forráskódú üzleti modell. 

– Linux története. 
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– Linux hardverek sokszínűségének. 

– Kernel fogalma és a verziók számozása. 

– Linux disztribúciók. 

– Grafikus és parancssori felület. 

– Ablakkezelők és komplett grafikus környezetek. 

– Shell fogalma, népszerűbb Linux shell-ek. 

 

77.1.2. Linux parancssor használata 4 óra/- óra 

A témakör célja a Linux parancssori használatának bemutatása, valamint a parancssor 

használatakor rendelkezésre álló súgó lehetőségek ismertetése. Az alábbi felsorolás 

tartalmazza a témakör tanítása során feldolgozandó tartalmakat: 

– GUI és CLI összehasonlítása. 

– Virtuális terminálok és használatuk. 

– Linux utasítások általános szintaxisa. 

– Parancselőzmények használata. 

– Segítség a parancssor használatához (man és info parancsok, --help opció, stb.). 

– Alias nevek. 

– Környezeti változók fogalma, a PATH változó. 

– Helyettesítő karakterek és használatuk. 

 

77.1.3. Fájl- és könyvtárkezelés, tömörítés  4 óra/- óra 

A témakör célja a Linux fájl- és könyvtárkezelésének, valamint a fájlok és mappák 

tömörített archívba való elhelyezésének bemutatása. Az alábbi felsorolás tartalmazza 

a témakör tanítása során feldolgozandó tartalmakat: 

– Linux könyvtárszerkezete. 

– Abszolút és relatív útvonal hivatkozások. 

– Fájl- és könyvtárkezelési utasítások. 

– Szimbolikus és hard linkek. A két link típus összehasonlítása. 

– Fájlrendszerek csatolása. 

– Archiválás és tömörítés. 

 

77.1.4. Bevezetés a héjprogramozásba 8 óra/- óra 

A témakör célja az I/O átirányítás és az utasításláncolás bemutatása, a shell 

programozás alapjainak letétele, a tanulók shell programozásba való bevezetése. Az 

alábbi felsorolás tartalmazza a témakör tanítása során feldolgozandó tartalmakat: 

– STDIN, STDOUT és STDERR. 

– I/O átirányítás. 

– Utasítások láncolása (pipeline). 

– Fájlok keresése, fájltartalom szűrése, rendezése. 

– Shell szkriptek. 

– Szkriptek paraméterezése. 

– Változók, vezérlőszerkezetek használata. 

 

77.1.5. Felhasználói fiókok kezelése 8 óra/- óra 

A témakör célja a tanulók bevezetése a csoportok és felhasználói fiókok kezelésébe. 

Az alábbi felsorolás tartalmazza a témakör tanítása során feldolgozandó tartalmakat: 

– Felhasználói fiókok típusai. 

– Bejelentkezés rendszergazdaként: su és sudo utasítások. 

– Az /etc/passwd és /etc/shadow fájlok. 

– Felhasználói fiók létrehozásának alapbeállításai, az /etc/default/useradd fájl. 
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– Felhasználói jelszó beállítása. 

– Felhasználói csoportok, az /etc/group fájl. 

– Csoportok és felhasználók létrehozása, törlése, módosítása. 

– A UID és GID azonosítók. A getent utasítás. 

– Felhasználó csoporttagságának a meghatározása. 

– Felhasználók csoporthoz rendelése. 

 

77.1.6. Jogosultságok beállítása 8 óra/- óra 

A témakör célja, hogy a tanulók megértsék a Linux fájlok és könyvtárak  

Az alábbi felsorolás tartalmazza a témakör tanítása során feldolgozandó tartalmakat: 

– Fájlok tulajdonosa és csoportja. 

– Fájlok tulajdonosának a megváltoztatása: a chown utasítás. 

– Fájljogosultságok. A SETUID, SETGID és Sticky bitek. 

– Újonnan létrehozott fájlok alapértelmezett fájlmódja. 

– Fájlok és könyvtárak jogosultságainak megváltoztatása: chmod utasítás. 

 

 

 

78. Linux alapok gyakorlat tantárgy 72 óra/- óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

78.1. Témakörök 

78.1.1. Linux parancssor használata 6 óra/- óra 

A témakör célja a gyakorlati parancssor használat készségszintű elsajátíttatása. A 

tanulók legyenek képesek Linux parancsokat használni, az egyes utasítások 

szintaktikáját, a paraméterek használatát önállóan kideríteni. Az alábbi felsorolás 

tartalmazza a témakör tanítása során feldolgozandó tartalmakat: 

– Virtuális terminálok használata. 

– Linux parancssor megismerése néhány utasításon keresztül (pl. whoami, 

uname, pwd). 

– Parancselőzmények használata. 

– Környezeti változók, $PATH kiíratása képernyőre. A echo és which utasítások. 

– Helyettesítő karakterek használata. 

– Alias nevek megadása. 

– Manuálok használata. A whatis utasítás. 

– Az info oldalak használata. 

– Utasítások --help opciója. 

– Fájlok keresése, a locate utasítás. 

 

78.1.2. Fájl- és könyvtárkezelés, tömörítés 12 óra/- óra 

A témakör célja, hogy a tanulók legyenek képesek önállóan egyszerű fájl- és 

könyvtárkezelés műveleteket elvégezni, fájlokat és könyvtárakat archiválni és 

tömöríteni. Az alábbi felsorolás tartalmazza a témakör tanítása során feldolgozandó 

tartalmakat: 

– Navigáció a könyvtárszintek között, a cd és pwd parancsok. 

– Könyvtártartalom kilistázása. 

– Fájlok megtekintése, a cat, more és less utasítások használata. 

– Fájlok és könyvtárak másolása, áthelyezése és átnevezése. 

– Fájlok és könyvtárak létrehozása és törlése. 

– Fájlok véletlen felülírásának megakadályozása. 

– Szimbolikus és hard linkek létrehozása. 
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– Fájlrendszerek csatolása: a mount utasítás. 

– Archív és tömörített állományok létrehozása, kicsomagolása: tar, gzip, és 

zip/unzip utasítások használata. 

 

78.1.3. Bevezetés a héjprogramozásba 14 óra/- óra 

A témakör célja a tanulók héjprogramozásba való bevezetése. Nem cél, hogy a tanulók 

képesek legyenek egy összetett szkript megírására, de ismerjék a paraméter átadást, és 

a vezérlőszerkezetek (elágazás, ciklus) használatának módját. A témakör feldolgozása 

során ismerjenek meg legalább egy szkriptek megírására alkalmas parancssori 

szövegszerkesztő programot. Az alábbi felsorolás tartalmazza a témakör tanítása során 

feldolgozandó tartalmakat: 

– I/O átirányítás. 

– Fájlok és fájltartalmak keresése. 

– Utasítások láncolása (pipeline). 

– Szöveges fájlok létrehozása, szerkesztése. 

– Egyszerű shell szkriptek létrehozása, paraméter átadás. 

– Vezérlőszerkezetek használata szkriptekben. 

 

78.1.4. Hálózati beállítások ellenőrzése, konfigurációja 6 óra/- óra 

A témakör célja, hogy a tanulók képesek legyenek a hálózati beállítások ellenőrzésére, 

azok konfigurálására. Az alábbi felsorolás tartalmazza a témakör tanítása során 

feldolgozandó tartalmakat: 

– Hálózati beállítások ellenőrzése, az ifconfig utasítás. 

– Irányítási információk megjelenítése, a route utasítás. 

– Az /etc/hosts fájl vizsgálata. 

– A localhost és egyéb hosztok elérhetőségének vizsgálata ping utasítással.. 

– Névszerver ellenőrzése, az /etc/resolv.conf fájl vizsgálata. 

– A netstat program használata. 

– Hálózati interfész konfigurációja, alapértelmezett átjáró beállítása. 

– Az ssh utasítás. 

 

78.1.5. Csomag- és processzkezelés 8 óra/- óra 

A témakör célja, hogy a tanulók legyenek képesek a használt Linux rendszerben 

csomagokat telepíteni, frissíteni, törölni, valamint a telepített csomagok listáját 

megjeleníteni. Tudják továbbá megnézni a futó processzeket, azok futását szükség 

esetén megszakítani. Az alábbi felsorolás tartalmazza a témakör tanítása során 

feldolgozandó tartalmakat: 

– Csomagkezelés, csomagtípusok. 

– Debian csomagok telepítése, frissítése, törlése és kilistázása. 

– RPM csomagok telepítése, frissítése, törlése és kilistázása. 

– Processz hierarchia, a pstree utasítás. 

– Folyamatok listázása: ps és top utasítások használata. 

– Futó processz megszakítása. 

– Napló fájlok vizsgálata. 

 

78.1.6. Felhasználói fiókok kezelése 12 óra/- óra 

A témakör célja, hogy a tanulók képesek legyenek parancssori eszközökkel 

csoportokat és felhasználókat létrehozni, törölni, módosítani, az egyes felhasználókat 

csoportokhoz hozzárendelni. Az alábbi felsorolás tartalmazza a témakör tanítása során 

feldolgozandó tartalmakat: 
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– Bejelentkezés rendszergazdaként: su és sudo utasítások használata. 

– A who és w utasítások. 

– Csoportok létrehozása, törlése, módosítása: groupadd, groupdel, groupmod 

utasítások. 

– Az /etc/group fájl vizsgálata. 

– Felhasználói fiókok létrehozása, törlése, módosítása: useradd, userdel és 

usermod utasítások. 

– Felhasználói fiókok csoporthoz rendelése. 

 

78.1.7. Jogosultságok beállítása 14 óra/- óra 

A témakör célja, hogy a tanulók legyenek képesek fájloknak és könyvtáraknak a 

tulajdonosának, csoportjának a meghatározására, azok megváltoztatására. Tudják az 

olvasási, írási és végrehajtási jogokat igény szerint beállítani. Az alábbi felsorolás 

tartalmazza a témakör tanítása során feldolgozandó tartalmakat: 

– Fájlok és könyvtárak tulajdonosának és csoportjának meghatározása. 

– Fájlok és könyvtárak tulajdonosának a megváltoztatása: a chown utasítás. 

– Fájl és könyvtárak jogosultságai, azok beállítása: a chmod utasítás. 

 

 

 

79. Irodai szoftverek tantárgy 31 óra/- óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

79.1. Témakörök 

79.1.1. Haladó szintű szövegszerkesztési ismeretek 13 óra/- óra 

A témakör a szövegszerkesztő program és a szöveges dokumentumok által kínált 

haladó szintű lehetőségek bemutatására szolgál az alábbi felsorolásnak megfelelő 

tartalommal.  

Szövegszerkesztő program kezelőfelülete, fájlformátumok: 

- szöveges dokumentum formátumok;  

Navigációs lehetőségek a szöveges dokumentumon belül: 

- keresési lehetőségek egy dokumentumon belül szöveg vagy formátum 

megadásával; 

- dokumentumok különböző nézetei; 

- hivatkozások, könyvjelzők. 

Dokumentum haladó szintű formázása, kezelése:  

- oldalbeállítások, szakaszok, többhasábos tördelések; 

- karakterekhez és bekezdésekhez kapcsolódó haladó szintű beállítások; 

- sablonok, stílusok, stíluskészletek; 

- többszintű felsorolások speciális beállítási lehetőségei; 

- élőfej, élőláb, vízjel, beépített és egyedi dokumentum-mezők lehetőségei; 

- speciális karakterek, szövegtörési pontok, automatikus javítás; 

- jelszóvédelem lehetőségei, alkalmazási területei. 

Nagyméretű dokumentumok kezelése: 

- fejezetek, szakaszok, címek, alcímek; 

- lábjegyzetek, végjegyzetek, irodalomjegyzék; 

- tartalomjegyzék, ábrajegyzék, képjegyzék, számozások. 

Objektumok a szöveges dokumentumban: 

- képek, ábrák, alakzatok; 

- diagramok, szervezeti diagramok; 

- képletszerkesztő; 
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- táblázatok haladó szintű formázása, táblázatokban használható képletek. 

Makrók: 

- makrórögzítés, billentyűparancs hozzárendelése; 

- makrók, makrókhoz kapcsolódó utasításkód szerkesztése, módosítása; 

- makrókban használható programozási- és adatszerkezetek; 

- makrók biztonságos kezelése, makrók engedélyezése, tiltása. 

 

79.1.2. Haladó szintű táblázatkezelési ismeretek 15 óra/- óra 

A témakör a táblázatkezelő program lehetőségeinek és a táblázatok által kínált haladó 

szintű lehetőségek bemutatására szolgál az alábbi felsorolásnak megfelelő 

tartalommal. 

Táblázatkezelő program kezelőfelülete, fájlformátumok: 

- munkafüzet natív formátumai; 

- importálási lehetőségek más formátumú források felhasználásával;  

Navigációs lehetőségek a táblázaton belül: 

- keresés munkafüzetekben; 

- hivatkozások, könyvjelzők, név mezők. 

Táblázatok haladó szintű formázása, kezelése:  

- oldalbeállítások; 

- sorok, oszlopok beszúrása, törlése, elrejtése, megjelenítése; 

- cellák haladó szintű formázása, cellák egyesítése; 

- feltételes formázások lehetőségei; 

- adatérvényesítési szabályok helye, szerepe, létrehozásának lehetőségei; 

- sablonok, stíluskészletek; 

- egyéni értékformátumok lehetőségei, szabályai; 

- élőfej, élőláb, vízjel; 

- munkafüzet tulajdonságainak használati lehetőségei, egyéni mezők használata; 

- munkalap és munkafüzet jelszavas védelmének lehetőségei, alkalmazási területei. 

Képletek, függvények: 

- hivatkozások (relatív, abszolút, vegyes) célszerű alkalmazása; 

- hivatkozás másik munkalapra, másik munkafüzetre; 

- név mező használata hivatkozásként képletekben; 

- összesítések, részösszegek létrehozási lehetőségei; 

- függvények, egymásba ágyazott függvények kezelése, szabályai. 

Szűrés, rendezés: 

- irányított szűrések készítésének lehetőségi, szabályai; 

- rendezés egy, illetve több oszlop tartalma szerint; 

- duplikátumok eltávolítási lehetőségei. 

Objektumok beillesztése: 

- képek, ábrák, alakzatok; 

Diagramok létrehozása, formázása 

- grafikonok és diagramok; 

- diagramstílusok; 

- diagramok tulajdonságai; 

- sor- és oszlopadatok alkalmazása. 

Makrók használata: 

- makrórögzítés, billentyűparancs hozzárendelése; 

- makrók, makrókhoz kapcsolódó utasításkód szerkesztése, módosítása; 

- makrókban használható programozási- és adatszerkezetek; 

- makrók biztonságos kezelése, makrók engedélyezése, tiltása. 
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79.1.3. Irodai szoftverek integrált használata 3 óra/- óra 

A témakör az irodai szoftverek integrált használati lehetőségeinek bemutatására 

szolgál. Példákat kell adni a szöveges dokumentumba ágyazott, csatolt táblázatok és 

diagramok használatára. Ki kell emelni a csatolás és a beágyazás előnyeit valamint 

hátrányait, hogy a diákok az adott probléma megoldásához legcélszerűbb megoldást 

tudják választani. 

 

 

 

80. Irodai szoftverek gyakorlat tantárgy 93 óra/- óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

80.1. Témakörök 

80.1.1. Haladó szintű szövegszerkesztési ismeretek 31 óra/- óra 

A témakör a szövegszerkesztő program lehetőségeinek és a szöveges dokumentumok 

által kínált haladó szintű lehetőségek használatára, begyakoroltatására szolgál az 

alábbi felsorolásnak megfelelő tartalommal. 

Szövegszerkesztő program kezelőfelülete, fájlformátumok: 

- szöveges dokumentum létrehozása, natív és PDF formátumok kezelésének 

lehetőségei;  

- a szövegszerkesztő program megjelenésének, a feladathoz igazodó 

eszközkészletek testreszabása.  

Navigációs lehetőségek a szöveges dokumentumon belül: 

- dokumentum egy részletének megkeresése, cserélése a tartalmazott szöveg vagy 

formátumbeállítása segítségével; 

- dokumentum nézetek célszerű használata; 

- hivatkozások, könyvjelzők létrehozása, alkalmazása. 

Dokumentum haladó szintű formázása, kezelése:  

- oldalbeállítások módosítása, szakaszok kezelése, többhasábos tördelések; 

- karakterekhez és bekezdésekhez kapcsolódó haladó szintű beállítások; 

- formátummásolás, sablonok, stíluskészletek használata, azok módosítása; 

- többszintű felsorolások speciális beállítási lehetőségei; 

- stílusok alkalmazása, módosítása, létrehozása; 

- élőfej, élőláb, vízjel, beépített és egyedi dokumentum-mezők alkalmazása; 

- speciális karakterek, szövegtörési pontok beillesztése, automatikus javítás 

alkalmazása, beállításainak módosítása; 

- jelszóvédelem alkalmazása. 

Nagyméretű dokumentumok kezelése: 

- fejezetek, szakaszok, címek, alcímek kezelése; 

- lábjegyzetek, végjegyzetek, irodalomjegyzék;  

- tartalomjegyzék, ábrajegyzék, képjegyzék készítése, számozások kezelése. 

Objektumok beillesztése: 

- képek, ábrák, alakzatok beillesztése, formázása; 

- diagramok, szervezeti diagramok beszúrása, formázása; 

- képletszerkesztő használata; 

- táblázatok beszúrása, haladó szintű formázása, táblázatokban használható képletek 

alkalmazása. 

Nyomtatási lehetőségek: 

- dokumentum egészének illetve részeinek nyomtatása; 

- nyomtatás speciális beállításai (pl. többoldalas-, füzetnyomtatás). 
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Makrók használata: 

- egyszerű makrók rögzítése, billentyűparancs hozzárendelése; 

- makrók, makrókhoz kapcsolódó utasításkód szerkesztése, módosítása 

- makrók biztonságos kezelése, makrók engedélyezése, tiltása. 

 

80.1.2. Haladó szintű táblázatkezelési ismeretek 38 óra/- óra 

A témakör a táblázatkezelő program lehetőségeinek és a táblázatok által kínált haladó 

szintű lehetőségek használatára, begyakoroltatására szolgál az alábbi felsorolásnak 

megfelelő tartalommal. 

Táblázatkezelő program kezelőfelülete, fájlformátumok: 

- táblázat, munkafüzet, munkalap létrehozása, natív formátumok kezelésének 

lehetőségei, importálási lehetőségek más formátumú források felhasználásával;  

- a táblázatkezelő program megjelenésének, a feladathoz igazodó eszközkészletek 

testreszabása.  

Navigációs lehetőségek a táblázaton belül: 

- keresés munkafüzetekben; 

- hivatkozások, könyvjelzők, név mezők létrehozása, alkalmazása. 

Táblázatok haladó szintű formázása, kezelése:  

- oldalbeállítások módosítása; 

- sorok, oszlopok beszúrása, törlése, elrejtése, megjelenítése; 

- cellák haladó szintű formázása, cellák egyesítése; 

- feltételes formázások létrehozása; 

- adatérvényesítési szabályok létrehozása, kezelése; 

- formátummásolás, sablonok, stíluskészletek használata, azok módosítása; 

- egyéni értékformátumok alkalmazása, módosítása, létrehozása; 

- élőfej, élőláb, vízjel; 

- munkafüzet tulajdonságainak beállítása, egyéni mezők felvétele, használata; 

- munkalap és munkafüzet jelszavas védelmének beállítása, alkalmazása. 

Képletek, függvények: 

- hivatkozások (relatív, abszolút, vegyes) célszerű alkalmazása; 

- hivatkozás másik munkalapra, másik munkafüzetre; 

- név mező használata hivatkozásként képletekben; 

- összesítések, részösszegek használata; 

- függvények, egymásba ágyazott függvények célszerű alkalmazása. 

Szűrés, rendezés: 

- autoszűrők alkalmazása; 

- irányított szűrések; 

- rendezés egy, illetve több oszlop tartalma szerint; 

- duplikátumok eltávolítása. 

Objektumok beillesztése: 

- képek, ábrák, alakzatok beillesztése, formázása; 

Diagramok létrehozása, formázása 

- grafikonok és diagramok létrehozása, formázása; 

- váltás diagramstílusok között; 

- diagramok tulajdonságainak módosítása, diagram elhelyezése; 

- váltás sor- és oszlopadatok között. 

Nyomtatási lehetőségek: 

- dokumentum egészének illetve részeinek nyomtatása; 

- nyomtatás speciális beállításai (pl. nyomtatási terület, cellarácsokkal, ismétlődő 

sorok/oszlopok, sor-, oszlopazonosítók). 
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Makrók használata: 

- egyszerű makrók rögzítése, billentyűparancs hozzárendelése; 

- makrók, makrókhoz kapcsolódó utasításkód szerkesztése, módosítása; 

- makrók biztonságos kezelése, makrók engedélyezése, tiltása. 

 

80.1.3. Irodai szoftverek integrált használata 24 óra/- óra 

A témakör az irodai szoftverek integrált használatának begyakoroltatására szolgál. A 

rendelkezésre álló időkeretben projektfeladatok segítségével kell szöveges 

dokumentumokban alkalmazott beágyazott, illetve csatolt táblázatok, diagramok 

használatát gyakoroltatni. A projektfeladat minden esetben nagy méretű, fejezetekre 

bontott, táblázatokat és diagramokat tartalmazó dokumentum elkészítése legyen, ahol 

a szövegszerkesztésben és a táblázatkezelésben megtanult haladó ismeretekből a 

lehető legtöbb elemet használni kell. 

 

 

 

81. IT szakorientáció tantárgy 72 óra/– óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

81.1. Témakörök 

81.1.1. Informatikai munkakörök 36 óra/– óra 

A témakör során a tanulók átfogó képet kapnak az IT munkaerőpiacról, a  

legtipikusabb informatikai munkakörökről és a munkakörök betöltéséhez szükséges 

szakmai kompetenciákról. A témakör áttekintést nyújt a középfokú szakképzésben 

megszerezhető végzettségekről és az azokkal betölthető munkakörökről, valamint a 

lehetséges karrierutakról. A tanulók megismerhetik továbbá a felsőfokú továbbtanulási 

lehetőségeket, illetve a különböző iparági minősítések megszerzésének lehetséges 

módjait.  

A témakör a különböző informatikai szakmai területek esetén többek között az alábbi 

kérdésekre ad választ: 

 Mi a szakmát gyakorló informatikus feladata? 

 Milyen ismeretekre van hozzá szükség? 

 Ki lehet jó az adott szakmában? 

 Milyen álláslehetőségek vannak az adott szakmában? 

 

 

81.1.2. Szakmai alapozás 36 óra/– óra 

A témakör célja, hogy segítséget nyújtson a tanulóknak egy általuk kiválasztott 

informatikai szakmai területen az alapszintű szakmai kompetenciák és elméleti 

ismeretek önálló megszerzéséhez. A témakör szorosan kapcsolódik az IT 

szakorientáció tantárgy azonos nevű témaköréhez. Az ott végzett önálló 

ismeretszerzéshez ad a tanár ebben a témakörben iránymutatást és mentori segítséget. 

A tanulók először kiválasztanak egyet a középfokú szakképzésben megszerezhető hat 

szakképesítés közül. A választást az előző témakörben kapott információkra és saját 

érdeklődési körök alapozza meg. A cél nem az, hogy a tanulók a maguk által kijelölt 

területre, mint végleges választásra tekintsenek. Sokkal inkább azt kell elérni, hogy a 

tanulók érezzék, hogy tudatosan és önállóan dönthetnek, az adott területet kockázat 

nélkül feltérképezhetik, a választott szakmai vonalon kipróbálhatják magukat. A 

témakör és a hozzá kapcsolódó gyakorlati témakör elvégzésének lehet az is az 

eredménye, hogy a tanuló arra a tapasztalatra jut, hogy számára nem ideális az a terület. 

Szerencsésebb esetben a tanulmányok megerősítik a döntést, és az önálló 
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ismeretszerzés keretében olyan alapismeretekre és készségekre tesz szert, ami 

megalapozza szakképzési évfolyamon történő továbbtanulását. 

A választást követően a gyakorlaton megkezdődik az önálló ismeretszerzés, aminek 

az összegzését és tapasztalatait az elméleti órán végzi el a tanuló és a tanár közösen. 

A tanár a klasszikus pedagógusi szerep helyett mentorként segíti és irányítja minden 

egyes tanuló munkáját. 

 

 

81.2. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

 

 

82. IT szakorientáció gyakorlat tantárgy 108 óra/– óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

82.1. Témakörök 

82.1.1. Informatikai munkakörök 72 óra/– óra 

Az IT szakorientáció tantárgy azonos nevű témaköre során a tanulók a lehetséges 

informatikai karrierutakkal kapcsolatban szereznek ismereteket. A témakör célja, hogy 

számítógépes laborkörnyezetben folytatott kutatómunka segítségével egészítsék ki 

ezeket az ismereteket. 

A témakör végére minden tanulónak el kell készítenie egy projektmunkát és be kell 

azt mutatnia az osztály előtt. Három olyan munkakört kell kiválasztaniuk, ami a 

legközelebb áll hozzájuk, és azokról kell részletes ismertetőt készíteniük. A projekt 

munkában ki kell térniük az adott IT munkakör elvárt legfontosabb szakmai tudásra és 

készségekre, a tipikus munkakörülményekre, a munkakör betöltéséhez szükséges 

előtanulmányokra és végzettségekre. 

 

82.1.2. Szakmai alapozás 36 óra/– óra 

A témakör célja, hogy a tanulók egy általuk kiválasztott informatikai szakmai területen 

mentori segítséggel, de alapvetően önálló dolgozva szerezzenek alapszintű szakmai 

kompetenciákat és gyakorlati ismereteket. A témakör szorosan kapcsolódik az IT 

szakorientáció tantárgy azonos nevű témaköréhez. 

 

 

 

83. Hálózatok II. tantárgy 93 óra/93 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

83.1. Témakörök 

83.1.1. Redundancia szükségessége és megoldásai 18 óra/18 óra 

Hálózati eszközök kiválasztása nagyvállalati környezetben 

Hibatartomány meghatározása 

LAN redundancia jelentősége, szerepe, megvalósítási lehetősége 

OSI modell első és második rétegbeli redundáns hálózat problémái 

Redundáns kapcsolt hálózat protokolljai 

Feszítőfa protokoll (STP) feladata és működése 

Gyors feszítőfa protokoll (RSTP) feladata és működése 

PVST+ áttekintése 

STP hibakeresés 

Forgalomirányító redundancia szükségessége, lehetőségei 
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First Hop Redundancy Protocols (FHRP) feladata és működése 

Hot Standby Router Protocol (HSRP) feladata és működése 

Gateway Load Balancing Protocol (GLBP) feladata és működése 

EtherChannel port összevonás előnyei, megvalósítása, konfigurációja 

Port Aggregation Protocol (PAgP) és Link Aggregation Control Protocol (LACP) 

működése 

 

83.1.2. Vezeték nélküli LAN 6 óra/6 óra 

Vezeték nélküli LAN (WLAN) szabványok, technológiák 

WLAN összetevők 

WLAN topológiák 

WLAN működése, megvalósítása 

WLAN biztonság (támadási típusok, védelem) 

 

83.1.3. Haladó szintű dinamikus forgalomirányítás 24 óra/24 óra 

Egyterületű OSPFv2 és egyterületű OSPFv3 működése 

OSPF szomszédsági viszony 

DR/BDR választás menete 

OSPF területek jelentősége 

Többterületű OSPF működése 

OSPF hibaelhárítás 

EIGRP tulajdonságai, szerepe, feladata 

EIGRP működése, szomszédsági viszonyok 

EIGRP szomszédtábla, topológiatábla, irányítótábla 

DUAL algoritmus 

EIGRPv6 

EIGRPv4 és EIGRPv6 ellenőrzése 

BGP tulajdonságai, szerepe, feladata 

 

83.1.4. WAN technológiák és kapcsolatok 27 óra/27 óra 

A WAN és az OSI modell kapcsolata 

WAN összetevők és eszközök 

WAN csatlakozási módok 

Soros kommunikációs szabványok 

PPP működése  

PPP hitelesítés megvalósítási lehetőségei 

Frame Relay alapok 

Hálózati címfordítás (NAT) megvalósítása 

PPPoE protokoll feladata, működése, beállítása 

eBGP szerepe, feladata, alapszintű beállítása 

 

83.1.5. Hálózat biztonság, hálózat monitorozás, hibajavítás 18 óra/18 óra 

LAN biztonsági beállítások 

Site-to-site VPN feladata, lehetőségei 

Remote-access VPN feladata, lehetőségei 

DMVPN működése, feladata, lehetőségei 

Generic Routing Encapsulation (GRE) feladata, működése 

IPsec keretrendszer feladata, működése 

Syslog protokoll működése, üzenetformátumok 

NTP protokoll jelentősége 

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va



 

1127 
 

SNMP és SNMPv3 protokoll működése, feladata 

Hibajavításhoz használható hardveres és szoftveres eszközök áttekintése 

Hálózati hibák elhárítása az OSI modell rétegei szerint 

Hálózat és hibaelhárítás dokumentálása 

Viszonyítási alap jelentősége 

QoS alapok, szolgáltatásminőség feladata, jelentősége 

Hitelesítés (Radius, Tacacs+ szerver) alapok 

IPv6 ACL alapok, hibaelhárítás 

Porttükrözés használata hálózat monitorozáshoz 

Hálózat programozás, mint új tendencia, megjelenése 

 

 

 

84. Hálózatok II. gyakorlat tantárgy 279 óra/279 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

84.1. Témakörök 

84.1.1. Redundancia megvalósítása kapcsolt hálózatokban 54 óra/54 óra 

Hálózati eszközök kiválasztása nagyvállalati környezetben 

Hálózati operációsrendszerek telepítése 

Hibatartomány meghatározása 

OSI modell első és második rétegbeli redundáns hálózat problémáinak meghatározása 

Redundáns kapcsolt hálózat kiépítése 

Feszítőfa protokoll (STP) működésének optimalizálása, gyökérponti híd választásának 

befolyásolása 

Gyors feszítőfa protokoll (RSTP) működésének optimalizálása, gyökérponti híd 

választásának befolyásolása 

Rapid PVST+ konfigurálása 

STP hibakeresés 

Forgalomirányító redundancia tervezése 

First Hop Redundancy Protocols (FHRP) protokollok konfigurálása és ellenőrzése 

EthreChannel konfigurálása, ellenőrzése  

EthreChannel hibakeresés 

 

84.1.2. Vezeték nélküli LAN megvalósítása 18 óra/18 óra 

Vezeték nélküli LAN (WLAN) megvalósítása 

WLAN eszközök (vezeték nélküli forgalomirányító, hozzáférési pont, kliens) 

konfigurálása  

Hibakeresés WLAN hálózatban 

Hibaelhárítás WLAN hálózatban 

 

84.1.3. Haladó szintű dinamikus forgalomirányítás megvalósítása 72 óra/72 óra 

Egyterületű OSPFv2 és egyterületű OSPFv3 beállítása 

OSPF működésének ellenőrzése és hibajavítás 

DR/BDR választás befolyásolása 

Többterületű OSPF konfigurálása, ellenőrzése 

Többterületű OSPF hibaelhárítás 

EIGRP tulajdonságai, szerepe, feladata 

EIGRP konfigurálása IPv4 hálózatban 

EIGRP konfigurálása IPv6 hálózatban 

EIGRPv4 és EIGRPv6 működésének ellenőrzése, hibajavítás 
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BGP tulajdonságai, szerepe, feladata, konfigurálása 

 

84.1.4. WAN technológiák és WAN kapcsolatok megvalósítása 81 óra/81 óra 

PPP kapcsolat konfigurálása 

PPP kapcsolat ellenőrzése és hibaelhárítás 

PPP hitelesítés konfigurációja 

PPP hitelesítés ellenőrzése és hibaelhárítás 

PPPoe konfigurálása 

eBGP konfigurálása 

 

84.1.5. Hálózat biztonság, hálózat monitorozás, hibajavítás 54 óra/54 óra 

Generic Routing Encapsulation (GRE) konfigurálása és hibaelhárítás 

Syslog monitorozás konfigurálása, ellenőrzés és hibajavítás 

NTP konfigurálása 

SNMP konfigurálása, ellenőrzése, hibajavítás 

Porttükrözés használata a hibaelhárításban 

Hibajavításhoz használható hardveres és szoftveres eszközök használata 

Hálózati hibák elhárítása az OSI modell rétegei szerint 

Hálózat és hibaelhárítás dokumentálása 

Viszonyítási alap készítése 

QoS alapok, szolgáltatásminőség feladata, jelentősége 

Hitelesítés (Radius, Tacacs+ szerver) alapok 

IPv6 ACL alapok, hibaelhárítás 

 

 

 

85. IT hálózatbiztonság tantárgy 47 óra/47 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

85.1. Témakörök 

85.1.1. Az IT hálózatbiztonság alapjai 16 óra/16 óra 

Hálózatbiztonság fejlődése, eszközei, főbb területei, hálózatbiztonsági szervezetek, 

hálózatbiztonsági házirendek. 

Vírusok, férgek és trójai programok és a veszélyek elhárítása. 

Hálózati támadások kategóriái, védekezés lehetőségei. 

Titkosítási módszerek, szabványok 

Hálózatbiztonság eszközei, biztonság konfigurálása forgalomirányítókon 

Hálózatbiztonság, veszélyek azonosítása, kockázatelemzésen alapuló tervezés 

 

85.1.2. IT hálózatbiztonság megvalósítása 31 óra/31 óra 

Eszközök monitorozása és menedzselése 

Biztonságmenedzsment, naplózás (SNMP, syslog, NTP) 

Hitelesítés, engedélyezés és tevékenység-követés (AAA) alapfogalmai, konfigurálása, 

hibaelhárítása 

Tűzfal technológiák, tűzfal típusok.  

Hardveres tűzfalak, állapottartó tűzfal eszközök 

Hozzáférés-vezérlés listák 

Behatolás detektálása és megelőzése (IDS, IPS) 

LAN biztonság, biztonsági rések és védelmi módszerek 

Vezeték nélküli hálózatok és VoIP biztonsági megfontolásai és megoldásai 
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VPN hálózatok célja, típusai, technológiák, VPN konfigurálása. Távoli hálózati 

hozzáférési módszerek a vállalati hálózatokban  

Biztonság tesztelése, katasztrófa helyzet utáni helyreállítás 

 

 

 

86. IT hálózatbiztonság gyakorlat tantárgy 93 óra/93 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

86.1. Témakörök 

86.1.1. Az IT hálózatbiztonság alapjai 31 óra/31 óra 

Hálózati támadási eljárások elemzése, védelmi struktúrák kialakítása 

Vírusirtó programok telepítése és konfigurálása 

Biztonsági mentések (operációs rendszer, konfigurációs állományok) készítése, 

helyreállítás 

Hálózati eszközök biztonságának növelése és biztonságos távelérése (ssh, https) 

Hálózati eszközök monitorozása és menedzselése (SNMP, syslog, NTP) 

86.1.2. IT hálózatbiztonság megvalósítása 62 óra/62 óra 

Hálózatbiztonság konfigurálása forgalomirányítókon, ACL szűrések kialakítása, AAA 

védelem beállítása 

Hardveres és/vagy szoftveres tűzfalak konfigurálása, tűzfalfelügyelet 

VPN kapcsolatok konfigurálása ((Site-to-site IPSec VPN, Remote Access VPN), VPN 

felügyelet 

VLAN-ok biztonsági beállításainak konfigurálása 

IPS konfigurálása, felügyelete 

Vezeték nélküli hálózatok és VoIP biztonsági beállításai 

Biztonságos hálózati szolgáltatások beállítása (https, sftp, tanúsítványkezelés) 

Biztonság tesztelése, hibakeresés, javítá 

 

 

 

87. Szerverek és felhőszolgáltatások tantárgy 93 óra/93 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

87.1. Témakörök 

87.1.1. Windows Server telepítése és üzemeltetése 33 óra/33 óra 

Windows Server kiadások és licencelési módjuk 

A hardverkövetelmények meghatározása 

A telepítési módok áttekintése 

Frissítés és migráció 

Szerepkörök és tulajdonságok megtekintésének és telepítésének módja 

Állapotlekérdezés és üzemeltetési feladatok ellátásának módja a Server Manager 

segítségével 

PowerShell alapok 

A rendszerfelügyeleti eszközök bemutatása 

Az állomány-kiszolgáló beállítási és kezelési lehetőségeinek áttekintése 

(megosztások, tárolók, kvóták és szűrések) 

A nyomtatószolgáltatás beállítási és kezelési lehetőségeinek áttekintése 

Hálózati alapszolgáltatások áttekintése 

Biztonsági megfontolások a Windows operációs rendszerekben (hitelesítés, 

engedélyezés, fájlrendszer jogosultságok, Windows tűzfal, felhasználók felügyelete) 
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Címtárszolgáltatás alapok 

A címtárszolgáltatás objektumai (Felhasználók, csoportok, számítógépfiókok és 

szervezeti egységek) 

Active Directory haladó ismeretek 

A csoportházirend 

A távoli elérési módok áttekintése 

Virtualizáció Hyper-V-vel 

Terminálszolgáltatás alapok 

A Web- és az FTP szerver 

Adatbázis kiszolgáló 

A Server Core telepítési változat 

Szerverek távoli kezelése (RSAT) 

A Windows Server Backup 

 

87.1.2. Linux kiszolgáló telepítése és üzemeltetése 33 óra/33 óra 

A szerver hardverkövetelményének meghatározása 

A szerver betöltési folyamatának áttekintése 

A futási szintek meghatározása, azok funkciói 

Linux fájlrendszerek 

A Linux rendszereknél használt lemezpartícionálások 

A boot manager működése 

A megosztott és rendszer könyvtárak meghatározása 

A csomagkezelők és függőségek áttekintése 

Munka a parancssorban 

Parancssori szűrők áttekintése 

Fájlok és könyvtárak tulajdonságai 

Szabványos bemenet, szabványos kimenet, szabványos hibacsatorna, csővezetékek 

Folyamat-menedzsment áttekintése 

Folyamatok futási prioritása 

Alapvető reguláris kifejezések 

Fájlrendszer integritásának fenntartása, monitorozás alapjai 

Rendszernaplózás 

Grafikus felhasználói felület beállításai 

Rendszerfelügyelet időzített folyamatokkal 

E-mail továbbítás 

Nyomtatás, nyomtatási sor 

Hálózati alapok, hálózati alapszolgáltatások 

Névfeloldás működése, beállításai 

Címfordítás áttekintése 

Biztonságos adattovábbítás bemutatása 

Forgalomirányítás Linux szerver segítségével 

Biztonsági mentés alapjai 

Webszerver szolgáltatás 

Adatbázis kiszolgáló 

Tűzfal és proxy szolgáltatások (pl. iptables, squid) 

Levelezési szolgáltatások (SMTP protokoll, postfix, sendmail, exim, POP3, IMAP) 

 

87.1.3. Linux és Windows alapú rendszerek integrációja 12 óra/12 óra 

Windows és Linux rendszerek együttműködése 

Szabványos TCP/IP szolgáltatások vegyes szerver-kliens környezetben 

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va



 

1131 
 

Címtár szolgáltatások használata vegyes szerver-kliens környezetben 

Fájlkiszolgáló használata vegyes szerver-kliens környezetben 

Levelezési szolgáltatás üzemeltetése vegyes szerver-kliens környezetben 

 

87.1.4. Felhőszolgáltatások 15 óra/15 óra 

A privát felhő, a nyilvános felhő és a hibrid felhő jellemzői 

– Az adatközpontok jellemzői, felépítésük, fizikai és adatbiztonság 

– Népszerű SaaS megoldások (Onedrive, Dropbox, O365, stb.) kezelése 

– Ismerkedés a publikus felhőszolgáltatások portál megoldásaival 

– PaaS alapszolgáltatások konfigurálása (adatbázisok, webszerverek) 

– Hálózat, tárolás és virtuális gépek az IaaS-ban  

– A publikus felhőszolgáltatás címtármegoldásai (AAD) 

Felhő alapú szolgáltatások: az infrastruktúra-szolgáltatás (Infrastructure-as-a-Service, 

IaaS), a platformszolgáltatás (Platform-as-a-Service, PaaS) és a szoftverszolgáltatás 

(Software-as-a-Service, SaaS) jellemzői 

Infrastruktúta-szolgáltatás 

Virtuális gépek létrehozása és menedzselése 

– Virtuális gépek és virtuálisgép-sablonok  

– Virtuális lemezek 

– Virtuális hálózatok; hibrid felhőmegoldások – VPN 

– Magas rendelkezésre állás biztosítása 

– Skálázhatóság 

– Biztonsági mentés 

– Active Directory a felhőben – Azure Active Directory 

Adattárolás a felhőben 

– Adatlemezek 

– Fájlmegosztás 

– Menedzselt adattárolási megoldások 

– Adatbázisok 

 

 

 

88. Szerverek és felhőszolgáltatások gyakorlat tantárgy 279 óra/279 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

88.1. Témakörök 

88.1.1. Windows Server telepítése és üzemeltetése 99 óra/99 óra 

A Windows Server telepítése 

A Windows Server frissítése és migrációja 

Szerepkörök és tulajdonságok megtekintése és telepítése a Server Manager eszköz 

segítségével 

Állapotlekérdezés és üzemeltetési feladatok ellátása Server Manager segítségével 

PowerShell parancsok és scriptek 

Rendszerfelügyeleti eszközök használata 

Megosztások és tárolók beállítása 

Kvóták és szűrések beállítása 

A nyomtatószolgáltatás beállítása és üzemeltetése 

A DHCP, a DNS, a DFS és a WINS szerver telepítése és beállítása 

Hitelesítés és engedélyezés beállítása 

A fájlrendszer jogosultságainak beállítása 

A Windows tűzfal beállítása 
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Az Active Directory telepítése és beállítása 

Felhasználók, csoportok, számítógépfiókok és szervezeti egységek létrehozása és 

kezelése 

Read-only tartományvezérlő telepítése  

Csoportházirendek beállítása 

Távoli elérés klasszikus távoli asztal kapcsolattal 

Távoli elérés DirectAccess segítségével 

A Hyper-V szerepkör hozzáadása, a Hyper-V beállítása és kezelése 

Virtuális desktop gépek üzemeltetése 

A terminálszolgáltatás beállítása 

A Web- és az FTP szerver telepítése, beállítása és üzemeltetése 

Adatbázis kiszolgáló telepítése és üzemeltetése 

A Server Core telepítése 

Szerverek távoli kezelése (RSAT) 

A Windows Server Backup telepítése, beállítása és üzemeltetése 

 

88.1.2. Linux kiszolgáló telepítése és üzemeltetése 99 óra/99 óra 

A szerver hardver konfigurálása 

A futási szintek beállítása, alapértelmezett futási szint beállítása, váltás a futási szintek 

között 

A rendszer leállítása, újraindítása parancssorból 

A lemezek partícionálása (a fájlrendszer és a swap terület elválasztása) 

A boot manager telepítése és beállítása 

Megosztott könyvtárak telepítése 

Különböző csomagkezelők használata, a függőségek kezelése 

Programok telepítése forrásból 

A parancssor és héj használata (shell parancsok, a shell környezet konfigurálása, 

egyszerű szkriptek írása) 

Parancssori szűrők használata, szöveges fájlok kezelése 

Fájlok és könyvtárak kezelése (másolás, áthelyezés, törlés, helyettesítő karakterek, 

fájltulajdonságok lekérdezése, módosítása) 

Folyamatok kezelése (előtérben, háttérben futtatás, folyamatok monitorozása, jel 

küldése folyamatnak) 

Folyamatok futási prioritásának módosítása 

Szövegfeldolgozás reguláris kifejezések segítségével 

Egyszerű szövegszerkesztési lépések (pl. vi editor alapszolgáltatásai) 

Fájlrendszer monitorozása, egyszerű hibák elhárítása 

Fájlhozzáférések és lemezkvóták kezelése 

Hardlink és szimbolikus link létrehozása, törlése 

X Window System, képernyőkezelők használata; bejelentkezés a grafikus rendszerbe, 

a grafikus környezet kiválasztása 

Időzített rendszerfelügyeleti beállítások (cron) 

Nyomtatási sor kezelése, általános nyomtatási hibaelhárítás 

Hálózati címek beállítása, hálózati alapszolgáltatások használata (ftp, telnet, ssh, ping, 

dig, traceroute, tracepath) 

Címfordítással kapcsolatos beállítások 

Hálózati hibaelhárítás 

Névfeloldás működése, beállításai 

Kétkulcsos titkosítása használata a biztonságos adattovábbításban (OpenSSH, GnuPG, 

X11 tunnels) 
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Forgalomirányítási beállítások 

A rendszer biztonsági mentése, részleges és teljes mentés készítése, és rendszer 

visszaállítása ezekből 

Apache webszerver telepítése, konfigurálása 

Adatbázis kiszolgáló telepítése és üzemeltetése 

Tűzfal és proxy szolgáltatások beállítása (pl. iptables, squid, ACL, kliensazonosítás) 

Levelezési szolgáltatások alapbeállításai (SMTP protokoll, postfix, sendmail, exim, 

POP3, IMAP) 

 

88.1.3. Linux és Windows alapú rendszerek integrációja 36 óra/36 óra 

A különböző operációs rendszereket futtató gépek multiboot rendszerének beállítása 

Samba szolgáltatás beállítása Linux szerveren Windows kliensek kiszolgálására 

LDAP szolgáltatás beállítása Linuxon az Active Directory használatához 

Exchange szerver elérése Linuxon futtatott POP3, IMAP kliensek segítségével 

 

88.1.4. Felhőszolgáltatások 45 óra/45 óra 

A privát felhő, a nyilvános felhő és a hibrid felhő jellemzői 

– Népszerű SaaS megoldások (Onedrive, Dropbox, O365, stb.) kezelése 

– Ismerkedés a publikus felhőszolgáltatások portál megoldásaival 

– PaaS alapszolgáltatások konfigurálása (adatbázisok, webszerverek) 

– Hálózat, tárolás és virtuális gépek az IaaS-ban  

– A publikus felhőszolgáltatás címtármegoldásai (AAD) 

Virtuális gépek létrehozása és menedzselése 

– Virtuális gépek és virtuálisgép-sablonok  

– Virtuális lemezek 

– Virtuális hálózatok; hibrid felhőmegoldások – VPN 

– Magas rendelkezésre állás biztosítása 

– Biztonsági mentés 

– Active Directory a felhőben – Azure Active Directory 

Adattárolás a felhőben 

– Adatlemezek 

– Fájlmegosztás 

– Menedzselt adattárolási megoldások 

– Adatbázisok 
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3.8.3 Műszaki informatikus 

 

H E L Y I  T A N T E R V  

a(z) 

XIII. INFORMATIKA 

ágazathoz tartozó 

54 481 05 

MŰSZAKI INFORMATIKUS 

SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 

 

 

 

A szakképesítés óraterve nappali rendszerű oktatásra 

 

 

 

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.  – 

11. évfolyam 10 óra/hét 360 óra/év 

Ögy.  – 

12. évfolyam 10 óra/hét 310 óra/év 

5/13. évfolyam 31 óra/hét 961 óra/év 

Összesen: 2459 óra 

 

Érettségi utáni szakképzés esetén a heti és éves szakmai óraszámok: 

 

évfolyam 
heti 

óraszám 
éves óraszám  

1/13. évfolyam 31 óra/hét 1116 óra/év 

2/14. évfolyam 31 óra/hét 961 óra/év 

Összesen: 2077 óra 
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Tantárgyi struktúra és óraszámok - Informatika XIII. 

Műszaki informatikus (54 481 05)  

szakgimnázium 9-13. évfolyam 

(2016. szeptember 1-től) 

  Óraszámok évfolyamonként 

Tantárgy 9. 10. 11. 12. 9.-12. 13. 

  heti éves heti éves heti éves heti éves éves heti éves 

Közismeret                       

Magyar nyelv és 

irodalom 
4 144 4 144 4 144 4 124 556     

Idegen nyelvek 4 144 4 144 4 144 4 124 556 4 124 

Matematika 3 108 3 108 3 108 3 93 417     

Történelem 2 72 2 72 3 108 3 93 345     

Etika             1 31 31     

Informatika 2 72 2 72         144     

Művészetek         1 36     36     

Testnevelés  5 180 5 180 5 180 5 155 695     

Osztályfőnöki 1 36 1 36 1 36 1 31 139     

Kötelező komplex 

természettudományos 

tantárgy 

3 108             108     

Ágazathoz kapcsolódó 

tantárgy: Fizika 
    2 72 2 72 2 62 206     

Kötelezően választható: 

Emelt szintű érettségi 

vagy Idegen nyelv, 

vagy Kémia vagy 

Informatika vagy 

Szakmai tantárgy 

        2 72 2 62 134     

Pénzügyi és vállalkozói 

ismeretek 
    1 36         36     

Közismeret összesen 24 864 24 864 25 900 25 775 3403 4 124 
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Szakmai modulok: 

el
m

. 

g
ya

k
. 

év
es

 

el
m

. 

g
ya

k
. 

év
es

 

el
m

. 

g
ya

k
. 

év
es

 

el
m

. 

g
ya

k
. 

év
es

 

9.-12. 

el
m

. 

g
ya

k
. 

év
es

 

11499-12  

Foglalkoztatás II. 
                          0,5   15,5 

11498-12 

Foglalkoztatás I.  
                          2   62 

IT alapok 1   36 1   36             72       

IT alapok gyakorlat   2 72   1 36             108       

Hálózatok I.       1   36 1   36 1   31 103       

Hálózatok I. 

gyakorlat 
        2 72   3 108   2 62 242       

Programozás 1   36 1   36 1   36 1   31 139       

Programozás 

gyakorlat 
  2 72   2 72   2 72   2 62 278       

IT szakmai angol 

nyelv 
2   72 2   72             144       

Linux alapok             1   36       36       

Linux alapok 

gyakorlat 
              2 72       72       

Irodai szoftverek                   1   31 31       

Irodai szoftverek 

gyakorlat 
                    3 93 93       

IT szakorientáció 1   36 1   36             72       

IT szakorientáció 

gyakorlat 
  2 72   1 36             108       

Elektronika                           3   93 

Elektronika gyakorlat                             3 93 

Digitális technika                           3   93 

Műszaki 

dokumentációs 

gyakorlat 

                            3 93 

Méréstechnika 

gyakorlat 
                            3 93 

Irányítástechnika 

alapjai 
                          2   62 

Irányítástechnika 

gyakorlat 
                            3 93 

Adatátviteli 

hálózatok  
                          2   62 

Adatátviteli 

hálózatok gyakorlat 
                            3 93 

Műszaki 

programozás 

gyakorlat 

                            3,5 108,5 

Szakmai modulok 

összesen: 
5 6 396 6 6 432 3 7 360 3 7 310 1498 12,5 18,5 961 

Szakmai elmélet és 

gyakorlat összesen: 
11 396 12 432 10 360 10 310 1498 31 961 

Szakmai elmélet és 

gyakorlat/ év 
180 216 396 216 216 432 108 252 360 93 217 310 1498 387,5 573,5 961 

Nyári összefüggő 

szakmai gyakorlat 
    0     0     0     0 0     0 

Tanulók heti/éves 

óraszáma: 
35 1260 36 1296 35 1260 35 1085 4901     1085 

Képzési arányok 

szakmai modulokban 
2459 

Szakmai elmélet 984,5 40,04%     

Szakmai 

gyakorlat 
1474,5 59,96%     
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Tantárgyi struktúra és óraszámok - Informatika XIII 

Műszaki informatikus (54 481 05)   

érettségire épülő szakképző évfolyam (13.-14. évfolyam) 

(2016. szeptember 1-től) 

    

Tantárgy 13. évfolyam 14. évfolyam Összesen 

  heti éves heti éves éves 

Közismeret           

Szakmai idegen nyelv 4 144 4 124 268 

Közismeret összesen 4 144 4 124 268 

Szakmai modulok:  

el
m

. 

g
ya

k
. 

év
es

 

el
m

. 

g
ya

k
. 

év
es

 

  

11499-12  Foglalkoztatás II.       0,5   15,5 15,5 

11498-12 Foglalkoztatás I.        2   62 62 

IT alapok 2   72       72 

IT alapok gyakorlat   3 108       108 

Hálózatok I. 3   108       108 

Hálózatok I. gyakorlat   7 252       252 

Programozás 4   144       144 

Programozás gyakorlat   8 288       288 

IT szakmai angol nyelv 4   144         

Linux alapok               

Linux alapok gyakorlat               

Irodai szoftverek               

Irodai szoftverek gyakorlat               

IT szakorientáció               

IT szakorientáció gyakorlat               

Elektronika       3   93 93 

Elektronika gyakorlat         3 93 93 

Digitális technika       3   93 93 

Műszaki dokumentációs 

gyakorlat 
        3 93 93 

Méréstechnika gyakorlat         3 93 93 

Irányítástechnika alapjai       2   62 62 

Irányítástechnika gyakorlat         3 93 93 

Adatátviteli hálózatok        2   62 62 

Adatátviteli hálózatok gyakorlat         3 93 93 

Műszaki programozás gyakorlat         3,5 108,5 108,5 

Szakmai modulok összesen: 13 18 1116 12,5 18,5 961 2077 

Szakmai elmélet és gyakorlat 

összesen: 
31 1116 31 961 2077 

Szakmai elmélet és gyakorlat/ év 468 648 1116 387,5 573,5 961 2077 

Nyári összefüggő szakmai gyakorlat     0     0 0 

Tanulók heti/éves óraszáma: 35 1260 35 1085 2345 

Képzési arányok szakmai modulokban 2077 
Szakmai elmélet 855,5 41,19% 

Szakmai gyakorlat 1221,5 58,81% 
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89. Foglalkoztatás II. tantárgy 15 óra/15 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

89.1. Témakörök 

89.1.1. Munkajogi alapismeretek 4 óra/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. 

 

89.1.2. Munkaviszony létesítése 4 óra/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. 

 

89.1.3. Álláskeresés 4 óra/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. 

 

89.1.4. Munkanélküliség 3 óra/3 óra 

A munkanélküli (álláskereső) jogai, kötelezettségei és lehetőségei: álláskeresőként 

történő nyilvántartásba vétel; a munkaügyi szervezettel történő együttműködési 
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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. 

 

 

 

90. Foglalkoztatás I. tantárgy 62 óra/62 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

90.1. Témakörök 

90.1.1. Nyelvtani rendszerezés 1 8 óra/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. 

 

90.1.2. Nyelvtani rendszerezés 2 8 óra/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 
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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. 

 

90.1.3. Nyelvi készségfejlesztés 24 óra/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. 

 

90.1.4. Munkavállalói szókincs 22 óra/22 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. 

 

 

 

91. IT alapok tantárgy 72 óra/72 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 
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91.1. Témakörök 

91.1.1. Munka- és környezetvédelmi alapismeretek 2 óra/2 óra 

Általános munkabiztonsági előírások, szabályok. 

Számítógépek és nyomtatók szerelésének érintésvédelmi irányelvei. 

Tűzvédelmi irányelvek, elektromos tüzek oltása. 

Elektrosztatikus kisülés (ESD) veszélyei. 

Tápfeszültség anomáliái és veszélyei, túlfeszültség védelmi eszközök. 

Anyagbiztonsági adatlap (MSDS) funkciója, információi. 

Elektronikus hulladékok kezelése. 

 

91.1.2. Bevezetés a számítógépes architektúrákba 34 óra/34 óra 

Kettes- és tizenhatos számrendszer. 

Neumann-elvű számítógép felépítése. 

Hardver és firmware fogalma. 

Számítógép házak és tápegységek. 

Processzortípusok, foglalatok. 

Hőelvezetési technológiák. 

Memóriák típusai, memória modulok, memóriahibák kezelése. 

Illesztőkártyák és csatlakozási felületeik. 

BIOS feladatai, beállításai. 

Input perifériák, KVM kapcsolók. 

Háttértárak és típusaik. 

Merevlemezek adattárolási struktúrája. 

Redundáns adattárolás fogalma, RAID. 

Megjelenítők típusai, paraméterei, alapvető működési elveik. 

Nyomtatók típusai, működési elveik. 

Nyomtatók csatlakozási felületei, jellemző paramétereik. 

Lapleíró nyelvek, PCL és PostScript összehasonlítása. 

Szkennerek típusai, működési elveik. 

Multifunkciós nyomtatók. 

Portok és csatlakozók típusai, belső- és külső kábeltípusok. 

Hálózati eszközök, hálózati kártya feladata és beállításai. 

Hálózati topológiák. 

Speciális számítógépes rendszerek (CAD/CAM, virtualizáció, játék, HTPC). 

Laptop és asztali számítógép alkatrészek összehasonlítása. 

Laptopokra jellemző adapterek, bővítőkártyák. 

Dokkoló állomás és portismétlő funkciója. 

Hordozható eszközök hardverelemei. 

Energiagazdálkodási beállítások, APM és ACPI szabványok. 

 

91.1.3. Szoftverismeret 28 óra/28 óra 

Szoftver fogalma, szoftverek csoportosítása. 

Zárt- é nyílt forráskódú rendszerek, GPL. 

Operációs rendszer fogalma, feladatai. 

Operációs rendszerek típusai és jellemzőik. 

GUI és CLI felhasználói felületek. 

Megfelelő operációs rendszer kiválasztásának szempontjai. 

Partíció fogalma, típusai. 

Formázás, fontosabb fájlrendszerek. 

Rendszerbetöltés folyamata. 
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Windows indítási módok. 

Regisztráció adatbázis. 

Multi-boot rendszerek. 

Könyvtárstruktúra, felhasználói és rendszerkönyvtárak. 

Fájlkiterjesztések és attribútumok. 

Vezérlőpult beállításai. 

Archiválási módok. 

Kliensoldali virtualizáció, hypervisor. 

Hordozható eszközök operációs rendszerei. 

Levelezési protokollok. 

Adatok szinkronizációja, felhő szolgáltatások. 

Hibakeresési folyamat lépései. 

 

91.1.4. Információtechnológia biztonság alapjai 8 óra/8 óra 

Rosszindulatú szoftverek (vírus, trójai, féreg, adware, spyware). 

Védekezési módok a rosszindulatú szoftverek ellen. 

Támadástípusok (felderítés, DoS, DDoS, hozzáférési támadás). 

Megtévesztési technikák (social engineering, phishing). 

Kéretlen és reklámlevelek, SPAM szűrés lehetőségei. 

Biztonságos böngészés, böngésző biztonsági beállításai. 

Biztonságos adatmegsemmisítés módszerei. 

Biztonsági szabályzat. 

Felhasználói nevek és jelszavak (BIOS, számítógép, hálózati hozzáférés). 

Fájlmegosztás, fájlok és mappák fájlrendszer szintű védelme. 

Tűzfalak feladata, típusai. 

Mobil eszközök védelme, biometrikus azonosítási módszerek. 

IT eszközök fizikai védelme. 

 

 

 

92. IT alapok gyakorlat tantárgy 108 óra/108 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

92.1. Témakörök 

92.1.1. Biztonságos labor- és eszközhasználat 4 óra/4 óra 

Számítógép-szerelés eszközei és használatuk. 

Antisztatikus eszközök szabályszerű használata. 

Tisztító anyagok és eszközök megfelelő használata. 

Diagnosztikai eszközök (multiméter, tápegység tesztelő, kábeltesztelő) használata. 

 

92.1.2. Számítógép összeszerelése 48 óra/48 óra 

Számítógép szakszerű szétszerelése. 

Pontos konfiguráció meghatározása, megfelelő alkatrészek kiválasztása. 

Számítógép szakszerű összeszerelésének folyamata. 

Tápegység telepítése. 

Alaplapi alkatrészek telepítése, alaplap házba helyezése. 

Belső alkatrészek telepítése, kábelek csatlakoztatása. 

Perifériák csatlakoztatása, telepítése, beállítása.. 

BIOS funkciója és beállításai. 

Memóriabővítés asztali számítógépben és laptopban. 

Számítógép alkatrészek cseréje. 
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Számítógép hálózatra csatlakoztatása, IP cím beállítása. 

SOHO útválasztó hálózatra csatlakoztatása. 

Laptopok felhasználó, illetve szerviz által cserélhető alkatrészei. 

Hibakeresési folyamat lépései, kézenfekvő problémák kiszűrése. 

Áramellátás zavarai, túlfeszültség levezető bekötése. 

UPS típusok, UPS üzembe helyezése. 

 

92.1.3. Telepítés és konfigurálás 44 óra/44 óra 

Operációs rendszerek hardverkövetelményeinek meghatározása. 

Operációs rendszer hardver kompatibilitásának ellenőrzése. 

Particionálás. 

Kötetek formázása.  

Operációs rendszerek telepítése. 

Meghajtó programok telepítése. 

Frissítések és hibajavító csomagok telepítése. 

Operációs rendszer upgrade-je, felhasználói adatok költöztetése. 

Regisztrációs adatbázis biztonsági mentése, helyreállítása. 

Lemezkezelés. 

Alkalmazások és folyamatok kezelése, feladatkezelő használata. 

Alkalmazások telepítése, eltávolítása. 

Levelező program konfigurálása. 

Felhasználói fiókok kezelése. 

Virtuális memória beállítása. 

Illesztőprogramok frissítése, eszközkezelő használta. 

Területi és nyelvi beállítások. 

Eseménynapló ellenőrzése. 

Rendszer erőforrásainak monitorozása, szolgáltatások beállításai. 

Kezelőpult (MMC) használata. 

Biztonsági másolatok készítése, archiválási típusok. 

Személyes tűzfal beállítása. 

Antivírus alkalmazás telepítése, frissítése, vírusellenőrzés. 

Lemezklónozás. 

Virtuális gép telepítése. 

 

92.1.4. Megelőző karbantartás 12 óra/12 óra 

Megelőző karbantartás jelentősége, karbantartási terv. 

Hardver- és szoftverkarbantartás feladatai. 

Ház és a belső alkatrészek szakszerű tisztítása. 

Monitorok szakszerű tisztítása. 

Festékszint ellenőrzése, toner és festékpatron cseréje. 

Nyomtatók és szkennerek szakszerű tisztítása. 

Alkatrészek csatlakozásának ellenőrzése. 

Számítógépek működésének környezeti feltételei. 

Operációs rendszer frissítése, javítócsomagok telepítése. 

Merevlemez karbantartása, lemezellenőrzés, töredezettség-mentesítés. 

Helyreállítási pontok készítése, rendszer visszaállítása korábbi időpontra. 

Felhasználói adatok átköltöztetése, archiválása. 

Távoli asztalkapcsolat és távsegítség konfigurálása. 

Ütemezett karbantartási feladatok. 

Laptopok és hordozható eszközök szakszerű tisztítása. 
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93. Hálózatok I. tantárgy 103 óra/108 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

93.1. Témakörök 

93.1.1. Hálózati infrastruktúra, hálózati operációs rendszerek  11 óra/16 óra 

A vállalatok hálózati infrastruktúrájának megismerése 

A hálózat elemei 

Csatlakozás az internethez 

Hálózati operációs rendszerek feladata 

Hálózati operációs rendszerek elérése 

Kapcsolók hálózati operációs rendszerének alap konfigurációja 

Eszközök IP címzése, bevezetés 

Kapcsolatok alapszíntű ellenőrzése helyi hálózatban 

 

93.1.2. Fizikai és adatkapcsolati réteg feladatai, Ethernet protokoll 12 óra/12 óra 

Topológiák 

Adatok fizikai közegen történő átvitelének szabályai 

Kommunikációs szabályok 

Kommunikációs protokollok  

Szabványügyi szervezetek ismerete 

OSI modell jelentősége, rétegei, szerepe 

TCP/IP modell jelentősége, rétegei, szerepe 

Adatbeágyazás fogalma és menete 

Ethernet technológia működése és jellemzői 

Ethernet keret felépítése, tulajdonságai 

Hálózati vezetékes átviteli közegek jellemzői (rézkábelek, optikai kábelek) 

Vezeték nélküli átvitel típusai 

MAC cím jelentősége, felépítése 

ARP protokoll feladata és működése 

Kapcsoló felépítése, feladatai, működése 

Kapcsoló MAC-címtábla felépítése 

 

93.1.3. Hálózati és a szállítási réteg feladatai, protokolljai 13 óra/13 óra 

IP protokoll jellemzői 

Összeköttetés mentes csomagtovábbítás 

Az IPv4 és az IPv6 csomag felépítése, fejléce és mezői 

A forgalomirányító felépítése, feladatai, működése 

A forgalomirányító rendszerindítási folyamata 

Irányító tábla felépítése 

Szállítási rétegbeli protokollok (TCP és UDP) bemutatása 

A TCP kommunikáció 

Az UDP kommunikáció 

 

93.1.4. IPv4 és IPv6 címzési struktúra, alhálózatok 10 óra/10 óra 

IPv4 címzési struktúra 

IPv4 alhálózati maszk 

IPv4 cím dinamikus és statikus hozzárendelése egy állomáshoz 

IPv4 címek típusai (nyilvános és privát), osztályok 
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IPv6 címzés 

IPv6 címek típusai 

Alapértelmezett átjáró fogalma, feladata 

IPv4 hálózat alhálózatokra bontása 

Változó méretű alhálózatok 

Strukturált címzési tervezés 

Alhálózatok kialakítása IPv6 alhálózatban 

Kapcsolatok ellenőrzése 

 

93.1.5. Alkalmazási réteg protokolljai, hálózatbiztonság 8 óra/8 óra 

Egyenrangú hálózatok 

Kliens szerver szolgáltatások 

Alkalmazási rétegbeli protokollok (HTTP, HTTPS, IMAP, POP3, SMTP, DHCP, 

DNS, FTP) bemutatása 

Hálózati támadások bemutatása, védelmi beállítások, SSH protokoll 

Biztonsági mentés jelentősége 

Tűzfalak szerepe egy hálózatban 

Hálózati teljesítmény ellenőrzése, tesztelése, elemzése 

 

93.1.6. Kapcsolt helyi hálózatok és VLAN-ok 8 óra/8 óra 

A kapcsoló MAC-címtáblája, felépítése, feladata 

Ütközési- és szórási tartományok 

Kapcsoló rendszerindítási folyamata 

Kapcsolók védelme, portbiztonság konfigurálása 

Kapcsoló biztonságos távoli elérése 

Hálózatelérési rétegbeli hibák elhárítása 

VLAN-ok feladata, szerepe 

VLAN-ok megvalósítása 

VLAN trönkök jelentősége 

VLAN hibakeresés  

VLAN biztonság és tervezés 

 

93.1.7. Forgalomirányítási ismeretek  23 óra/23 óra 

A forgalomirányító működése, forgalomirányítási döntések 

Az útvonalak meghatározásának menete 

IPv4 és IPv6 forgalomirányító tábla elemzése 

Közvetlenül csatlakozó útvonalak irányítótáblába kerülése és szerepe 

VLAN-ok közötti forgalomirányítás konfigurálása 

VLAN-ok közötti forgalomirányítás hibaelhárítása 

3. rétegbeli kapcsolás feladata, szerepe 

Statikus forgalomirányítás megvalósítása, konfigurálása 

Alapértelmezett útvonal szerepe és konfigurálása 

Összevont és lebegő statikus útvonalak fogalma és feladata 

Dinamikus forgalomirányító protokollok típusai, működési elvük 

Távolságvektor alapú forgalomirányítás működése (RIP, RIPv2, RIPng) 

Kapcsolatállapot alapú forgalomirányítás működése  

Egyterületű OSPFv2 és OSPFv3 tulajdonságai és konfigurációja 

Forgalomirányítási hibaelhárítás 

 

93.1.8. A biztonságos hálózat, forgalomszűrés 10 óra/10 óra 
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A hozzáférési lista (ACL) célja 

Az ACL működése 

Normál IPv4 ACL-ek szerepe 

Kiterjesztett IPv4 ACL-ek szerepe 

ACL-ek tervezése, létrehozása 

ACL-ek konfigurálása 

IPv4 ACL-ek hibaelhárítása 

IPv6 ACL-ek létrehozása, konfigurálása 

IPv6 ACL-ek hibaelhárítás 

 

93.1.9. IP szolgáltatások 8 óra/8 óra 

DHCP v4 működése 

DHCPv4 szerver és kliens konfigurálása 

DHCPv4 hibaelhárítás 

DHCP v6 működése, állapotmentes és állapottartó DHCPv6 szerver konfigurálása 

DHCPv6 hibaelhárítás 

IPv4 hálózati címfordítás (NAT) jellemzői, típusai, előnyei 

Statikus és dinamikus NAT, valamint PAT konfigurálása 

NAT hibaelhárítás 

 

 

 

94. Hálózatok I. gyakorlat tantárgy 242 óra/252 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

94.1. Témakörök 

94.1.1. Csatlakozás egy hálózathoz, a kapcsoló alap konfigurációja 26 óra/36 óra 

Hálózati eszközök és hálózati átviteli közegek megválasztása 

Topológia ábrák értelmezése 

Csatlakozás az internethez 

Hálózati operációs rendszerek helye, elérésének módjai és lehetőségei (konzol, telnet, 

SSH) 

Terminál emulációs programok használata 

Hálózati operációs rendszer konfigurációs parancsainak felépítése, súgója 

Kapcsoló alapvető konfigurálása 

Kapcsolóhoz való hozzáférés korlátozása 

Kapcsoló konfigurálásának mentése 

Végberendezések automatikus és manuális IP beállítása 

A kapcsoló felügyeleti IP címének konfigurálása 

Kapcsolatok, hálózati összeköttetések ellenőrzése (ping, tracert) 

 

94.1.2. Vezetékes és vezeték nélküli kapcsolódás helyi hálózathoz 26 óra/26 óra 

Az OSI és TCP/IP modellek rétegeihez kapcsolódó protokoll adategységek (PDU-k) 

elemzése  

Adatbeágyazás elemzése adatforgalom elfogására alkalmas szoftverrel 

MAC-cím és IP-cím használata, azonos hálózaton található eszközök kommunikációja 

A megfelelő hálózati átviteli közeg kiválasztása és egy végberendezés csatlakoztatása 

egy hálózathoz  

Kereszt- és egyeneskötésű Ethernet kábel készítése 

Kábelek tesztelése 

Kapcsolódás vezetékes LAN-hoz 
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Ethernet keret elemzése adatforgalom elfogására alkalmas szoftverrel 

Ethernet MAC-címek megjelenítése, elemzése 

Címmeghatározó protokoll (ARP) működésének elemzése adatforgalom elfogására 

alkalmas szoftverrel 

ARP tábla feladata és felépítése 

ARP problémák elhárítása 

Kapcsoló MAC-címtábla megtekintése 

3. rétegbeli kapcsolás 

Kapcsolódás vezeték nélküli LAN-hoz 

SOHO router vezeték nélküli hozzáférés konfigurálása 

Vezeték nélküli biztonság 

Vezeték nélküli kliens konfigurálása 

Hálózati kártya információinak megtekintése 

 

94.1.3. Forgalomirányítási alapok, adatfolyam kezelés 20 óra/20 óra 

IPv4 és IPv6 csomag működésének elemzése adatforgalom elfogására alkalmas 

szoftverrel 

Állomás csomagtovábbítási döntései 

Állomás IPv4 és IPv6 irányítótáblájának megjelenítése, elemzése 

Forgalomirányító csomagtovábbítási döntései 

Forgalomirányító irányítótáblájának megjelenítése, elemzése 

A forgalomirányító felépítése, memóriák tartalmának megjelenítése 

A forgalomirányító összetevőinek azonosítása 

Csatlakozás a forgalomirányítóhoz 

A forgalomirányító rendszerindítási folyamatának megtekintése 

Forgalomirányító kezdeti konfigurálása 

Állomás és kapcsoló alapértelmezett átjárójának beállítása 

Forgalomirányítási problémák hibaelhárítása 

Alkalmazások közötti megbízható átvitel, szegmensek nyomon követése 

Megérkezett adatok nyugtázásának elemzése adatforgalom elfogására alkalmas 

szoftverrel 

TCP és UDP szegmens fejlécének összehasonlítása és elemzése adatforgalom 

elfogására alkalmas szoftverrel 

Portszámok szerepének megismerése 

TCP kapcsolatok létrehozásának és lezárásának elemzése adatforgalom elfogására 

alkalmas szoftverrel 

TCP háromfázisú kézfogás elemzése 

UDP szerverfolyamatok vizsgálata 

 

94.1.4. IP-címzés a gyakorlatban 30 óra/30 óra 

Számrendszerek közötti átváltások 

IPv4 egyedi, szórásos és csoportcímzés vizsgálata 

IPv4 címek azonosítása és osztályozása 

IPv6 címek ábrázolása, rövidítése 

Globális egyedi IPv6 cím statikus konfigurálása 

Globális egyedi IPv6 cím dinamikus konfigurációja SLAAC használatával 

Globális egyedi IPv6 cím dinamikus konfigurációja DHCPv6 használatával 

EUI-64 módszer használata 

Dinamikus és statikus link-local címek 

IP konfiguráció ellenőrzése 
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Kapcsolatok ellenőrzése (ICMPv4 és ICMPv6), hibaelhárítás 

Címzési terv készítése IPv4 és IPv6 hálózatokban 

Alhálózatok használata, konfigurálás 

Alhálózatok kialakítása 

Alhálózat kalkulátor használata 

Változó hosszúságú alhálózati maszk (VLSM) a gyakorlatban 

 

94.1.5. Szerver-kliens kapcsolódás, hálózatbiztonság 30 óra/30 óra 

Peer-to-peer alkalmazások használata, fájlmegosztó protokollok 

Web és e-mail szolgáltatások konfigurálása, hálózati kommunikáció elemzése 

DNS kérés megfigyelése 

FTP parancssori és böngészőben történő használata 

Hálózati forgalom elemzése, protokoll elemzés kis hálózatban 

Biztonsági fenyegetések azonosítása 

Támadás típusok felismerése 

Biztonsági mentések készítése, visszaállítása, frissítés és hibajavítás 

Naplózás 

Eszközök konfigurálása, biztonsági beállítások 

SSH engedélyezése és konfigurálása 

Telnet és SSH kapcsolat vizsgálata adatforgalom elfogására alkalmas szoftverrel 

A hálózat alapállapotának, viszonyítási állapotának meghatározása 

Kapcsolatok és konfigurációk ellenőrzése 

 

94.1.6. Kapcsolás folyamata és a VLAN-ok használata 27 óra/27 óra 

Kapcsoló MAC-címtáblájának felépítési folyamata, elemzése 

Ütközési és szórási tartományok felosztása hálózati eszközök segítségével 

Kapcsoló rendszerindítási folyamatának megtekintése 

Kapcsolók LED jelzőfényeinek értelmezése 

Kapcsolók védelme, portjainak beállítása, portbiztonság konfigurálása 

Kapcsolási problémák felismerése és hibaelhárítás 

Kapcsolók felügyeletének megvalósítása 

SSH kapcsolat beállítása és ellenőrzése 

Biztonsági támadások elleni védelem lehetőségei 

Portbiztonság beállítása, ellenőrzése és hibaelhárítás 

VLAN ID, Ethernet keret elemzése adatforgalom elfogására alkalmas szoftverrel 

VLAN-ok létrehozása, törlése és ellenőrzése egy kapcsolón 

Kapcsoló portok VLAN-okhoz rendelése és ellenőrzése 

Trönk kapcsolatok konfigurálása 

Trönk beállítások ellenőrzése 

VLAN Trunking Protokoll (VTP) használata és konfigurálása 

VLAN-ok és trönk kapcsolatok hibaelhárítása 

VLAN biztonság megvalósítása 

 

94.1.7. Statikus és dinamikus forgalomirányítás  51 óra/51 óra 

Hálózati címzés dokumentálása, topológia diagram készítése 

Loopback interfész használata teszteléshez és menedzseléshez 

Forgalomirányító interfészek IPv6 IP-címmel konfigurálása és ellenőrzése 

IPv4 és IPv6 forgalomirányító tábla elemzése  

VLAN-ok közötti hagyományos forgalomirányítás megvalósítása  
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VLAN-ok közötti forgalomirányítás megvalósítása „router-on-a-stick” 

forgalomirányítóval, alinterfészek konfigurálása és ellenőrzése 

VLAN-ok közötti forgalomirányítás megvalósítása többrétegű kapcsolóval és 

hibaelhárítás 

VLAN hibakeresés és hibajavítás 

IPv4 hagyományos, alapértelmezett, összevont és lebegő statikus útvonalak 

konfigurálása  

Következő ugrás címével és kimenő interfésszel megadott statikus útvonalak 

konfigurálása 

IPv6 statikus útvonal létrehozása és ellenőrzése 

IPv4 alapértelmezett útvonalak létrehozása és ellenőrzése 

VLSM címzési terv készítése 

IPv4 és IPv6 hálózati címek meghatározása, konfigurálása, ellenőrzése 

Statikus útvonalak hibaelhárítás 

RIP, RIPv2 és RIPng konfigurációja és beállításainak vizsgálata 

Passzív interfészek konfigurálása 

Hálózati konvergencia vizsgálata 

OSPF csomagtípusok azonosítása, helló csomagok  

OSPFv2 és OSPFv3 konfigurálása és ellenőrzése 

Passzív interfészek szerepe és konfigurálása 

Dinamikus forgalomirányítás hibaelhárítás 

 

94.1.8. A biztonságos hálózat kialakítása, forgalomszűrés 16 óra/16 óra 

Helyettesítő maszkok és kulcsszavak használata 

ACL-ek elhelyezésének tervezése 

Normál IPv4 hozzáférési lista (ACL) konfigurálása és ellenőrzése 

Kiterjesztett IPv4 ACL-ek konfigurálása és ellenőrzése  

IPv4 ACL-ek alkalmazása interfészen 

ACL-ek módosítása 

ACL statisztikák elemzése és jelentősége 

A VTY vonalak védelmének konfigurálása és ellenőrzése 

IPv4 ACL-ek hibaelhárítása 

IPv6 ACL-ek konfigurálása és ellenőrzése 

IPv6 ACL-ek alkalmazása interfészen 

IPv6 ACL-ek hibaelhárítás 

 

94.1.9. IP szolgáltatások a gyakorlatban 16 óra/16 óra 

DHCP v4 szerver alapbeállításainak megadása 

DHCPv4 kliens (végberendezés és forgalomirányító) konfigurálása 

DHCPv4 konfigurálása több LAN számára 

DHCPv4 beállításainak ellenőrzése, hibaelhárítás 

DHCPv6 SLAAC, állapotmentes és állapottartó DHCPv6 szerver konfigurálása 

DHCPv6 kliens (végberendezés és forgalomirányító) konfigurálása 

DHCPv6 hibaelhárítás 

IPv4 hálózati címfordítás (NAT) jellemzői, típusai, előnyei 

Statikus és dinamikus NAT, valamint PAT konfigurálása és ellenőrzése 

NAT hibaelhárítás 
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95. Programozás tantárgy 139 óra/144 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

95.1. Témakörök 

95.1.1. Bevezetés a programozásba 18 óra/23 óra 

A bevezetés a programozásba és a vele párhuzamosan futó azonos nevű gyakorlati 

témakör elsődleges célja a tanulói érdeklődés felkeltése, a motiváció erősítése a 

programozás tantárgy tanulására.  

A további témakörök nem építenek direkt módon az itt megszerzett ismeretekre, így 

nincs olyan specifikus elvárás, amit feltétlenül tudniuk kell a tanulóknak ennek a 

résznek a végén. Ugyanakkor nem haszontalan időtöltésről van szó, hanem egy olyan 

közös játékos tevékenységről, melynek során a tanulók észrevétlenül szereznek meg 

olyan készségeket (algoritmizálás és programozás szemlélete, vezérlési szerkezetek, 

változók ismerete stb.), melyek a későbbi tanulmányaikat megkönnyítik. 

A témakör első felében a kódolás játékos elsajátítását célzó eszközökkel és oktatási 

portálokkal történő ismerkedésre kerül sor. Ennek keretében az alábbi 

tevékenységeket kell elvégezni: 

- legalább három eszköz bemutatása, a kiválasztott eszközökkel egyszerűbb 

feladatok, problémák megoldásának szemléltetése 

- legalább három kódolás oktatását célzó portál áttekintése, egy-két rövidebb kurzus 

közös elvégzése valamelyik kiválasztott portálon. 

Javasolt eszközök (a kör tetszőlegesen bővíthető hasonló célú eszközökkel): 

- Scratch 

- Kodu 

- Minecraft 

- Lego vagy más hasonló oktatórobot 

- Arduino 

Javasolt oktatási portálok (a kör tetszőlegesen bővíthető hasonló célú portálokkal): 

- Code.org 

- freeCodeCamp 

- Codacademy 

- Khan Academy 

- Udacity 

A témakör második részében valamelyik kiválasztott eszközzel néhány egyszerűbb 

probléma, feladat közös, játékos formában történő megoldására kerül sor. 

 

95.1.2. Weboldalak kódolása 18 óra/18 óra 

A témakör célja, hogy a tanulók megismerkedjenek a weboldalak felépítésével, a 

HTML5 és a CSS3 alapjaival, a JavaScript szerepével, megértsék a stíluslapokat és 

JavaScriptet használó HTML oldalak működése mögötti logikát. (A JavaScripttel 

történő magasabb szintű ismeretek megszerzése későbbi témakör feladata.) 

A weboldalak kódolása elméleti órák keretében a tanulók megszerzik azokat az 

elméleti ismereteket, melyek segítségével a kapcsolódó gyakorlati órákon képesek 

lesznek  

- meglévő weboldalak szerkezetében, tartalmában és formázásában célszerű 

módosításokat elvégezni; 

- önállóan létre tudnak hozni egyszerűbb weboldalakat, stílusok és stíluslapok 

segítségével el tudják végezni a formázásukat, valamint be tudnak illeszteni és fel 

tudnak használni kész JavaScript kódot.  
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A tanulók megismerkednek továbbá a magas szintű felhasználói élményt nyújtó 

weboldalak kialakításának alapelveivel, a készítéshez használható népszerű 

keretrendszerekkel. 

A témakörön belül az alábbi ismeretek kerülnek tárgyalásra: 

- a HTML szabványok rövid ismertetése,  

- a HTML5 oldalakat leíró nyelv fontosabb strukturális és formai elemei (tagek), 

valamint az elemekhez tartozó fontosabb attribútumok: megjegyzés, !DOCTYPE, 

html, head, meta, link, title, script, body, p, h1-h6, b, i, u, strong, sub, sup, style, 

br, hr, iframe, table, tr, th, td, dl, dt, dd, ol, ul, li, span, div, fieldset, header, footer, 

section, nav, a, img  

- Stílusok és stíluslapok (CSS) szerepe, a CSS3 leírók szintaxisa. 

- CSS3 szelektorok: elem, id, class és csoport. 

- CSS3 jellemzők: color, opacity, background-color, background-image, 

background-repeat, background-position, background-attachment, border*, 

margin*, padding*, overflow, display, float, clear, visibility, z-index, rel, data*, 

*width, *height, top, bottom, left, right, position, letter-spacing, line-height, text-

align, vertical-align, text-justify, text-transform, font, font-family, font-size, font-

stretch, font-style, text-decoration, list-style*, cursor. (a *-gal jelölt eleme több 

jellemzőt jeleznek, pl. margin-left, margin-right stb.) 

- Böngészőprogramok beépített fejlesztő eszközeinek vagy más hasonló célú 

beépülő eszköznek (pl. Chrome DevTools, Firebug) a bemutatása 

- A keretrendszerek és a felhasználásukkal járó előnyök bemutatása. A Bootstrap 

vagy más hasonló keretrendszer elemeinek és lehetőségeinek bemutatása. 

- A reszponzív weboldal kialakítás jelentősége és alapelvei. A Bootstrap vagy más 

hasonló keretrendszer segítségével kialakított reszponzív weboldalszerkesztés 

bemutatása. 

- JavaScript kód beágyazása weboldalba, „Hello World” alkalmazás készítése alert 

függvény segítségével 

- külön fájlban elhelyezett JavaScript kód csatolása a weboldalhoz 

mások által elkészített JavaScript kód és stíluslapok felhasználása módja (például 

animált megjelenítések megvalósítására). 

 

95.1.3. A Java vagy C# nyelv alapjai 18 óra/18 óra 

A témakör célja egy objektumorientált programozási nyelv alapjainak letétele, a 

kiválasztott fejlesztési környezet megismerése.  

A Java vagy C# nyelv alapjai elméleti órák keretében a tanulók megszerzik azokat az 

elméleti ismereteket, melyek segítségével a kapcsolódó gyakorlati órákon képesek 

lesznek: 

- az integrált fejlesztői környezet használatára 

- konzolos vagy grafikus környezetben futó egyszerűbb alkalmazások létrehozására 

egyszerű adattípusok, változók, kifejezések és vezérlési szerkezetek 

alkalmazásával 

- szöveges fájlban található adatok beolvasására és feldolgozására 

A témakörön belül az alábbi ismeretek kerülnek tárgyalásra: 

- a Java vagy C# fejlesztési környezet (IDE) bemutatása 

- a programkészítés lépéseinek áttekintése: feladat kitűzése, specifikáció, 

algoritmuskészítés, kódolás, tesztelés, dokumentálás.  

- a számítógépes program fogalma, elemei, a programozás szintjei.  

- változók, kifejezések fogalma, jellemzői, változók deklarálása és definiálása, az 

azonosító megválasztásának javasolt gyakorlata a tiszta kód alapelvei szerint 
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- elemi adattípusok: egész, valós, logikai, karakter, felsorolt adattípusok jellemzői, 

típuskonverzió. 

- összetett adattípusok: karakterláncok, tömbök (vektorok és mátrixok), struktúrák 

(rekordok), lista (szótár), halmaz 

- értékadás, aritmetikai és logikai műveletek, kifejezések kiértékelésének szabályai. 

- vezérlési szerkezetek (szekvencia, szelekció, iteráció) 

- a hibakeresés és tesztelés alapjai. 

Az ismeretek elsajátítását egyszerűbb alkalmazások létrehozásával valósítják meg. Az 

alább felsorolt ismeretelemek mindegyike egy megoldandó probléma eszközeként 

kerül elő, nem a leírásnak megfelelő lineáris sorban haladva. Az algoritmus leírásnál 

nem szükséges ragaszkodni a klasszikus és formális leíró eszközökhöz (folyamatábra, 

pszeudokód stb.), helyette hétköznapi nyelven megfogalmazva, alapvető fogalmakkal 

operálva (pl. ismételd minden elemre:...) a tanulók számára is jobban érthető formát 

kapunk. A témakör végén egy rövid összefoglalásban a programok készítésében 

előkerült, felhasznált fogalmak rendszerezése történhet. Nem probléma, ha a 

felsoroltak közül nem minden fogalom kerül elő, mivel a következő témakörök 

lehetőséget adnak azok bevezetésére, felhasználására. 

Választható programozási nyelvek: Java vagy C# 

 

95.1.4. JavaScript 18 óra/18 óra 

A témakör legfontosabb feladata, hogy a tanulók megismerkedjenek a JavaScript 

nyelv szintaktikai elemeivel, az esemény vezérelt webprogramozás alapjaival és a 

fejlesztés megkönnyítő és felgyorsító keretrendszerekkel.  

A tanulók JavaScript témakör során megszerzik azokat az elméleti ismereteket, 

melyek segítségével képesek lesznek a kapcsolódó gyakorlati témakör során interaktív 

weboldalak és egyszerűbb webes alkalmazások létrehozására JavaScript segítségével. 

A témakörön belül az alábbi ismeretek kerülnek tárgyalásra: 

- JavaScript kód futtatása konzolon 

- elemi és összetett adattípusok a JavaScriptben, értékadás, aritmetikai és logikai 

műveletek, kifejezések kiértékelése 

- függvények 

- objektumok webes környezetben, tulajdonságok és metódusok, DOM (Document 

Object  Model), node-ok (csomópontok), element (elem), attribute (tulajdonság) 

és text (szöveg) node-ok 

- elemek elérése, módosítása és létrehozása 

- események és eseményfigyelő eljárások (onClick, onLoad, onBlur, onFocus 

események) 

- űrlapelemek (form, input, select, option, textarea, label) elhelyezése 

weboldalakon, és azok interaktív kezelése 

- hibakeresés a JavaScript kódban, a kód tesztelése. 

- a jQuery JavaScript könyvtár rövid bemutatása 

A fejlesztés hatékonyságát növelő JavaScript keretrendszerek rövid bemutatása 

(Angular.js, React.js, Backbone.js stb.) 

95.1.5. Programozási típusfeladatok 11 óra/11 óra 

A témakör feladata, hogy egy-egy probléma megoldása közben felmerülő 

programozási típusfeladatokat bemutassa. A feladatmegoldás közben a korábban 

tárgyalt adattípusok és vezérlési szerkezetek használata mellett sor kerül a függvények 

bevezetésére, azok célszerű használatának bemutatására. 

A tanulók a programozási típusfeladatok témakör során megszerzik azokat az elméleti 

ismereteket, melyek segítségével képesek lesznek a kapcsolódó gyakorlati témakör 
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során elkészíteni a típusfeladatok megoldására szolgáló strukturált, függvényeket is 

tartalmazó programokat. 

A témakörön belül az alábbi ismeretek kerülnek tárgyalásra: 

- függvény fogalma, hívása  

- paraméterek fajtái, paraméterátadás módszerei, paraméterátadás folyamata 

- visszatérési érték meghatározása 

- függvény definiálása a tiszta kód alapvető szabályainak betartásával 

- program fejlesztése iteratív módszerrel 

- programozási típusfeladatok tárgyalása: összegzés, megszámlálás, eldöntés, 

szélsőérték keresés, kiválasztás, kiválogatás; lineáris keresés 

Választható programozási nyelvek: Java vagy C# 

 

95.1.6. Haladó szintű programozás Java vagy C# nyelven 25 óra/25 óra 

A témakör feladata, hogy a tanulók megismerkedjenek a szoftverfejlesztés korszerű 

technikáival, ezen belül is elsősorban az objektum orientált programozás (OOP) 

alapelveivel. Nem cél, hogy a tanulók emelt szintű elméleti megalapozást kapjanak, 

viszont lényeges, hogy megértsék az objektum orientált programozás szemléletét és 

logikáját, valamint maguk is lássák az OOP technika előnyeit. A témakör másik célja, 

hogy megalapozza az eseményvezérelt grafikus alkalmazások készítését. 

A tanulók a haladó szintű programozás Java vagy C# nyelven témakör során 

megszerzik azokat az elméleti ismereteket, melyek segítségével képesek lesznek a 

kapcsolódó gyakorlati témakör során OOP elveket követő és eseményvezérelt grafikus 

programok létrehozására. 

A témakörön belül az alábbi ismeretek kerülnek tárgyalásra: 

- a programozási módszerek áttekintése 

- az objektum fogalma a hétköznapi életben és az OOP környezetben, a két „világ” 

kapcsolata 

- az osztályok fogalma és szerepe 

- meglévő osztályok használata 

- tagtípusok: mezők, konstansok, jellemzők, metódusok, események, konstruktor, 

destruktor 

- objektum létrehozása osztályok példányosításával 

- az OOP fontosabb jellemzőinek és fogalmainak rövid áttekintése (egységbezárás, 

öröklés, polimorfizmus, interface) 

- az objektum orientált tervezés (OOD) alapjai 

- kivételkezelés 

- hibakeresés és naplózás 

- tesztelés (ismételhetőség, izoláció, automatizálhatóság) 

- a grafikus felhasználói felület tervezésének alapvető szempontjai; grafikus 

felületet megvalósító technológiák; statikus és reszponzív felület készítését 

támogató osztályok, gyűjtemények 

- vezérlők csoportosítása, ablakok, dialógusablakok 

- vezérlők: címke, beviteli mező, lista, legördülő lista, parancsgomb, opciógomb, 

kapcsolókeret 

- vezérlők jellemzői, metódusai és eseményei, vezérlők létrehozása tervezési is 

futási időben 

- felhasználói felület kezelése billentyűzettel, mutató eszközzel és 

érintőképernyővel 

- esemény, eseménykezelő, delegált fogalma, kapcsolatuk 

- ábrák (rajzok) megjelenítését támogató osztályok, gyűjtemények 
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Választható programozási nyelvek: C#, Java 

95.1.7. Adatbázis-kezelő alkalmazások készítése 16 óra/16 óra 

A témakör feladata, hogy elméleti alapozást nyújtson az adatbázis-kezelő 

alkalmazások készítéséhez. Ennek keretében elsősorban az adatbázisok alkalmazásból 

történő elérésének, lekérdezésének és manipulálásának technikájára koncentrál. 

Kiemelt jelentőségű az SQL lekérdező nyelv hatékony használatának bemutatása. A 

saját adatbázisok létrehozásának kapcsán a témakör áttekinti a legfontosabb tervezési 

alapelveket, de azt csak a praktikum szintjén, a gyakorlatban közvetlenül nem 

alkalmazható ismeretek mellőzésével. 

A tanulók az adatbázis-kezelő alkalmazások készítése témakör során megszerzik 

azokat az elméleti ismereteket, melyek segítségével képesek lesznek a kapcsolódó 

gyakorlati témakör során egyszerű grafikus felületű asztali, illetve webes felületű 

adatbázis-kezelő alkalmazást készíteni. 

A témakörön belül az alábbi ismeretek kerülnek tárgyalásra: 

- relációs adatbázisokkal kapcsolatos fogalmak (elsődleges kulcsok, idegenkulcsok, 

indexek, mezők, rekordok, adatintegritás, adatbázis séma) 

- fontosabb mezőtípusok és tulajdonságaik 

- adatmanipulációs (DML) SQL utasítások (SELECT, INSERT, UPDATE, 

DELETE) 

- adatdefiníciós (DDL) SQL utasítások (CREATE, ALTER, DROP) 

- SQL utasítások elemei: záradékok, módosítók, függvények 

- kifejezések, számított mezők SQL utasításokban 

- adatbázis elérése, adatbázis-kezelésre szolgáló osztályok Java vagy C# nyelven 

- szerver oldali script nyelvek rövid bemutatása 

- egyszerű adatbázis-kezelési feladat megvalósítása példaként a kiválasztott szerver 

oldali script nyelven 

- Ajax alapok: egyszerű webes adatbázis-kezelési feladat megvalósításának 

bemutatása Ajax segítségével 

Választható SQL kiszolgálók: MySQL, MS SQL server, SQLLite 

Javasolt szerver oldali script nyelvek: Node.js, PHP 

 

95.1.8. Összefoglaló projektfeladat 15 óra/15 óra 

A témakör feladata, hogy ismétlő összefoglalást adjon az összes elméleti témakör 

anyagából, és megalapozza egy nagyobb projekt kidolgozását. 

A tanulók az összefoglaló projektfeladat témakör során átismétlik a korábbi 

legfontosabb ismereteket, és összerendezik azokat a tudnivalókat, melyek segítségével 

képesek lesznek a kapcsolódó gyakorlati témakör során egy összetett alkalmazás 

elkészítésére. 

A témakörön belül az alábbi ismeretek kerülnek felfrissítésre: 

- HTML5 és CSS3 alapú weboldalak készítése 

- JavaScript ismeretek 

- egyszerű és összetett adatszerkezetek, vezérlési szerkezetek, függvények Java 

vagy C# környezetben 

- programozási típusfeladatok 

- az objektum orientált programozás (OOP) alapjai 

- a tiszta kód készítésének alapelvei 

- tesztelés és hibakeresés 

- grafikus alkalmazások felhasználói interfészének kialakítása, eseménykezelés 

- adatbázisok tervezése, az SQL nyelv használata 

- adatbázis-kezelő alkalmazások készítése 
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96. Programozás gyakorlat tantárgy 278 óra/288 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

96.1. Témakörök 

96.1.1. Bevezetés a programozásba 36 óra/46 óra 

A Bevezetés a programozásba gyakorlat és a vele párhuzamosan futó azonos nevű 

elméleti témakör elsődleges célja a tanulói érdeklődés felkeltése, a motiváció erősítése 

a programozás tantárgy tanulására.  

A további témakörök nem építenek direkt módon az itt megszerzett ismeretekre, így 

nincs olyan specifikus elvárás, amit feltétlenül tudniuk kell a tanulóknak ennek a 

résznek a végén. Ugyanakkor nem haszontalan időtöltésről van szó, hanem egy olyan 

közös játékos tevékenységről, melynek során a tanulók észrevétlenül szereznek meg 

olyan készségeket (algoritmizálás és programozás szemlélete, vezérlési szerkezetek, 

változók ismerete stb.), melyek a későbbi tanulmányaikat megkönnyítik. 

A témakör első felében a kódolás játékos elsajátítását célzó eszközökkel és oktatási 

portálokkal történő ismerkedésre kerül sor. Ennek keretében az alábbi 

tevékenységeket kell elvégezni: 

- az elméleti órán bemutatott eszközökkel egyszerűbb feladatok, problémák 

megoldása a tanulók által önállóan, illetve tanári segítséggel 

- egy-két rövidebb kurzus közös elvégzése a tanuló által önállóan, illetve tanári 

segítséggel az elméleti órán bemutatott valamelyik portálon. 

A javasolt eszközök és portálok megegyeznek az elméleti témakörnél ismertetekkel. 

A témakör második részében valamelyik kiválasztott eszközzel egy nagyobb projektet 

készítenek el a diákok. A tanulók dolgozhatnak egyedül is, de javasolt 2-4 fős 

csoportokat szervezni egy-egy projekthez. A projekt céljának kiválasztását is rá lehet 

bízni a diákokra, de ügyelni kell rá, hogy a rendelkezésre álló időben elvégezhető 

legyen, és a kódolással ne kerüljön háttérbe az egyéb tevékenységekhez képest. A 

projekt megvalósítása során kívánatos, hogy ne csak a témakör során megszerzett 

ismereteket használják fel, hanem a tovább lépéshez szükséges további tudást és 

készséget is megszerezzék önállóan vagy tanári segítséggel. 

Néhány javasolt projekt típus (a felsorolás tetszőlegesen bővíthető hasonló szemléletű 

projekttípusokkal): 

- Összetettebb kóddal megoldott feladat Scratchben 

- Játék készítése Koduval 

- Minecraft projekt 

- Lego robot építés és programozása egy speciális feladat végrehajtására 

 

96.1.2. Weboldalak kódolása 36 óra/36 óra 

A témakör célja, hogy a kapcsolódó elméleti témakör során megismert HTML5 és a 

CSS3 alapok segítségével képessé váljanak a tanulók az alábbi feladatok elvégezésére: 

- meglévő weboldalak vizsgálata a böngészőprogram beépített vizsgálati eszközével 

vagy más hasonló célú beépülő eszközzel (pl Firebug), tesztcélú módosítások 

elvégzése a html kódban és a stílusokban. 

- meglévő weboldalak szerkezetében, tartalmában és formázásában célszerű 

módosítások végrehajtása; 
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- egyszerűbb weboldalak létrehozása, és stílusok, stíluslapok segítségével a 

formázásuk elvégzése (fontosabb tagek és a hozzájuk tartozó jellemzők 

alkalmazása feladatok megoldásakor; hivatkozások és képek beillesztése, 

táblázatok készítése, stílusok és stíluslapok alkalmazása, fontosabb CSS 

szelektorok és attribútumok alkalmazása, kész JavaSrcipt kód beillesztése és 

felhasználása, JavaScript kódot tartalmazó fájl csatolása stb.) 

- a Bootstrap vagy más hasonló keretrendszer segítségével egyszerű, de igényes, 

reszponzív weboldal elkészítése. 

A témakör eléjén javasolt, hogy a tanulók valamilyen egyszerűen használható 

WYSYWIG webszerkesztő programmal önállóan hozzanak létre egyszerű weboldalt, 

majd ennek vizsgálják meg a forráskódját, html elemeit és felhasznált stílusokat. A 

tanulók a WYSYWIG eszköz helyett valamilyen CMS rendszert (WordPress, Joomla, 

Drupal stb.) is használhatnak a webhely/weblap létrehozására. 

A weboldal önálló elkészítésének gyakorlatát célszerű egy 12-16 órában elkészíthető 

komolyabb weblap projektbe ágyazni, melynek témáját a tanulók is kiválaszthatják. 

Fontos azonban odafigyelni, hogy a készítés során a megtanult html elemek és CSS 

jellemzők többségét alkalmazzák. A projekt utolsó szakaszában kerüljön sor a 

kiválasztott keretrendszer integrálására, és egyszerű reszponzív dizájn kialakítására is. 

 

96.1.3. A Java vagy C# nyelv alapjai 36 óra/36 óra 

A témakör célja, hogy a kapcsolódó elméleti témakör során megismert programozási 

nyelv alapok segítségével képessé váljanak a tanulók az alábbi feladatok elvégezésére: 

- integrált fejlesztői környezet (IDE) használata 

- egyszerűbb feladatok algoritmozálása 

- egyszerű és összetett adattípusok használatával változók és konstansok deklarása 

és alkalmazása (értékadás, aritmetikai és logikai műveletek elvégzése, 

karakterláncok és tömbök kezelése, kifejezések kiértékelése) 

- vezérlési szerkezetek alkalmazására egy feladat vagy részfeladat megoldására 

- Szöveges fájlokban tárolt adatok beolvasása, feldolgozása. 

A tanulók a fenti gyakorlati készségek elsajátítását érdekesebb problémák vagy 

feladatok megoldására szolgáló egyszerűbb alkalmazások létrehozásával valósítják 

meg. Nem szükséges feltétlenül konzolos alkalmazásokkal kezdeni, a grafikus 

környezet a tanulókat valószínűleg jobban motiválja. Az elméleti órákon felsorolt 

ismeretelemeknek egy megoldandó probléma eszközeként kell előkerülniük, a 

feladatokat nem a fenti leírásnak megfelelő lineáris sorban haladva kell elvégezni. 

Nem feltétlenül szükséges az összes elméleti témakörben tárgyalt ismeretet ebben a 

részben a gyakorlatban is alkalmazni, a következő témakörök lehetőséget adnak a 

kimaradó készségek elsajátítására. 

Választható programozási nyelvek: Java vagy C# 

96.1.4. JavaScript 36 óra/36 óra 

A témakör legfontosabb feladata, hogy a kapcsolódó elméleti témakörben megtanult 

JavaScript ismeretek felhasználásával képessé váljanak a tanulók az alábbi feladatok 

elvégezésére: 

- egyszerűbb problémák megoldására szolgáló interaktív, esemény vezérelt 

weboldal készítése JavaScript kód segítségével 

- stíluslapok és JavaScript kód felhasználásával dinamikus megjelenésű weblap 

létrehozása 

A tanulók a fenti gyakorlati készségek elsajátítását érdekesebb problémák vagy 

feladatok megoldására szolgáló egyszerűbb alkalmazások létrehozásával valósítják 

meg. Az elméleti órákon felsorolt ismeretelemeknek egy adott célú weblap, vagy egy 
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megoldandó probléma eszközeként kell előkerülniük. Ügyelni kell rá, hogy a feladatok 

gyakorlati megvalósításként lefedjék az elméleti témakörben ismertetett valamennyi 

fontos ismeretet. A jQuery bevezetése a gyakorlatban nem kötelező, de erősen ajánlott. 

 

96.1.5. Programozási típusfeladatok 22 óra/22 óra 

A témakör legfontosabb feladata, hogy a kapcsolódó elméleti témakörben megtanult 

ismeretek felhasználásával képessé váljanak a tanulók az alábbi feladatok 

elvégezésére: 

- egy-egy probléma megoldása közben felmerülő programozási típusfeladatok 

felismerésére és a megoldás rutinszerű megvalósítására 

- függvényekkel megvalósított strukturált kód készítésére. 

Javasolt, hogy a tanulók valamilyen valós probléma megoldásának részeként oldják 

meg a típusfeladatokat.  

Választható programozási nyelvek: C#, Java 

 

96.1.6. Haladó szintű programozás Java vagy C# nyelven 50 óra/50 óra 

A témakör legfontosabb feladata, hogy a kapcsolódó elméleti témakörben megtanult 

ismeretek felhasználásával képessé váljanak a tanulók az alábbi feladatok 

elvégezésére: 

- beépített osztályok használata feladatmegoldások során  

- saját osztály definiálása és alkalmazása feladatok megoldásához (konstruktorok, 

mezők, jellemzők, metódusok, események készítése, alkalmazása) 

- egyszerű grafikus felhasználói felület tervezése 

- fontosabb vezérlők (címke, beviteli mező, lista, legördülő lista, parancsgomb, 

opciógomb, kapcsolókeret) alkalmazása feladatok megoldására 

- vezérlők létrehozása tervezési is futási időben 

- felhasználói felület kezelése billentyűzettel, mutató eszközzel és 

érintőképernyővel 

- eseményekhez eseménykezelő metódusok készítése 

- API dokumentáció használata 

- naplózás a nyelv beépített eszközével 

Javasolt, hogy a tanulók valós problémák megoldásának részeként tervezzék meg és 

készítsék el az osztályokat. Nem cél az öröklés és a polimorfizmus gyakorlati 

alkalmazása. A témakör második részében egy nagyobb objektum orientált 

programozási feladatként (projektként) készítsenek el a tanulók egy eseményvezérelt 

grafikus alkalmazást. 

Választható programozási nyelvek: C#, Java 

 

96.1.7. Adatbázis-kezelő alkalmazások készítése 32 óra/32 óra 

A témakör legfontosabb feladata, hogy a kapcsolódó elméleti témakörben megtanult 

ismeretek felhasználásával képessé váljanak a tanulók az alábbi feladatok 

elvégezésére:  

- adatmanipulációs és adatdefiníciós SQL utasítások készítése és futtatása SQL 

szerveren (SELECT, CREATE, ALTER, DROP,  INSERT, UPDATE, DELETE) 

- Néhány táblás, redundanciamentes relációs adatbázis tervezése és létrehozása SQL 

szerveren 

- adatbázisok asztali alkalmazásból történő elérése, lekérdezése és manipulálása, 

adatbázis-kezelő alkalmazások készítése (Java vagy C# nyelven) 
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- adatbázisok webes környezetben történő elérése, lekérdezése és manipulálása, 

egyszerű webes adatbázis-kezelő alkalmazások készítése szerver oldali script 

nyelv és Ajax segítségével  

A témakör első részének célja, hogy megfelelő jártasságot és gyakorlatot szerezzenek 

a tanulók az SQL nyelv használatában. Ennek érdekében meglévő többtáblás 

adatbázisban egyszerűbb, majd összetettebb lekérdezési, adatmanipulációs, illetve 

adatdefiníciós feladatokat oldalnak meg a tanulók SQL szerver környezetben. 

A témakör második részében egyszerű asztali-, illetve webes adatbázis-kezelő 

alkalmazást készítenek, amelyhez az adatbázist is maguk tervezik meg. A webes 

alkalmazás során nem cél, hogy a szerver oldali script nyelv használatában mélyebb 

ismereteket szerezzenek a tanulók. Célszerű a tanulók számára előkészített szerver 

oldali környezetet és példaként egy adatbázis lekérdezést megvalósító oldalt 

biztosítani. A tanulók ez utóbbi módosításával tudják majd az adatbázis-elérés szerver 

oldali részét megvalósítani. 

 

96.1.8. Összefoglaló projektfeladat  30 óra/30 óra 

A témakör feladata, hogy az eddig megszerzett gyakorlati készségek ismétlő 

összefoglalásaként a tanulók egy nagyobb projekt kidolgozását végezzék el. 

Az alkalmazás témáját a tanulók önállóan is kiválaszthatják, de az elkészült projektnek 

meg kell felelnie az alábbi elvárásoknak: 

- a témakörben rendelkezésre álló idővel arányos léptékűnek kell lennie 

- minél több korábban megszerzett gyakorlati készséget felhasználjon 

- készüljön hozzá dokumentáció, mely tartalmazza a tervezés legfontosabb lépéseit, 

valamint az alkalmazás céljának és használati módjának rövid leírását 

- a forráskód feleljen meg a tiszta kód alapelveinek. 

A tanár döntése lehet, hogy a diákok egyénileg, vagy kisebb csoportokban 

dolgozzanak a projekten. 

 

 

 

 

97. IT szakmai angol nyelv tantárgy  144 óra/ 144 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

97.1. Témakörök 

97.1.1. Hallás utáni szövegértés 24 óra/24 óra 

A témakör elsődleges célja, hogy az angol nyelvű hallás utáni szövegértést fejlessze, 

és felkészítsen a későbbi önálló szóbeli kommunikációra. A diákok számára az 

informatika területe vonzó és könnyen befogadható közeg, az IT nyelve rengeteg 

nemzetközi kifejezést és a diákok által a hétköznapi tevékenységeik során már 

korábban megismert angol nyelvű kifejezést tartalmaz. Ez könnyebbé teszi számukra 

az ilyen típusú hallott szövegek megértését. A témakör során bevezető szintű szakmai 

ismereteket feldolgozó angol nyelvű videót néznek meg szükség szerinti ismétléssel. 

A videó kiválasztásánál ügyelni kell rá, hogy valóban csak nagyon egyszerű, 

alapszintű szakmai ismeretek tartalmazzon, megértése egy laikus számára se okozzon 

nehézséget. Célszerű olyan anyagot használni, ahol mód van feliratozásra is, illetve a 

megértést a videón látható képi megjelenítés (pl. prezentáció, élő bemutató) is segíti. 

A videó kiváltható hasonló szakmai szintet feldolgozó, animációval ellátott és 

narrációval vagy párbeszéddel kísért interaktív elektronikus tananyaggal is. A videók 

többszöri megtekintése közben és után természetesen szükség van azok 

megbeszélésre, a nehezebben érthető kifejezések tisztázására.  
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97.1.2. Szóbeli kommunikáció 12 óra/12 óra 

A témakör célja, hogy a beszédkészséget fejlessze. Míg az előző témakör során nem 

feltétlenül kellett megszólalniuk a tanulóknak, ebben a részben a legfontosabb feladat, 

hogy önállóan beszéljenek egy témáról angolul, illetve hétköznapi, munkahelyi vagy 

más informatikához kapcsolódó környezetben zajló szituációban párbeszédet 

folytassanak. 

A tanulók adjanak elő rövidebb bemutatót általuk választott szakmai témában, vagy 

kiválaszthatják valamelyik előző témakörben feldolgozott videót, és annak egy részét 

ismétlik el, adják elő újra. Időt kell adni az önálló gyakorlásra, és csak akkor kérni az 

osztály előtti megszólalást, ha már magabiztosan képes a bemutató pár perces szövegét 

előadni. Legyen lehetőség kiegészítő eszközök, pl. prezentáció használatára is, mert 

ez megkönnyítheti az előadást, és segít legyőzni a kezdeti szorongást. 

A témakör második részében egyszerű szituációkban kell párbeszédet folyatni a 

tanulóknak egymással vagy a tanárral. Olyan témaköröket és szituációs helyzeteket 

érdemes keresni, ami közel áll a diákokhoz. Például megbeszélhetik egymással a 

kedvenc PC-s játékuk új kiadásának újdonságait vagy egyeztethetik, hogy mikor 

fognak aznap este közösen játszani. Fogódzóként érdemes néhány gyakori és jól 

használható fordulatot és kifejezést előre megbeszélni, és kérni a tanulókat ezek 

beépítésére a dialógusokba. 

A témakör során nem az a cél, hogy összetettebb nyelvi szerkezeteket vagy nagyon 

választékos szókincset használjanak, a hangsúly a magabiztos megszólaláson van. 

 

97.1.3. Szóbeli kommunikáció IT környezetben projekt alapon 36 óra/36 óra 

Az első két témakörben a hallott szakmai szöveg megértésére és a szóbeli 

kommunikációra fektettük a hangsúlyt. Ebben a témakörben a két készség elmélyítését 

végezzük egy izgalmas projekt keretében. A tanulóknak három-négy fős csoportban 

egy általuk kiválasztott informatikai termék gyártójának vagy forgalmazójának a 

szerepét kell felvállalniuk. A projekt végeredménye két saját készítésű pár perces 

videó lesz. Az egyiken bemutatják a terméket (mintaként az első témakörben 

megtekintett videók szolgálhatnak). A csoport minden tagjának szerepelnie kell, és 

meg kell szólalnia a videón. Javasolt megoldás, hogy a bemutató 

stúdióbeszélgetésként, párbeszédes formában folyjon (ilyenre is számtalan példát lehet 

találni a videómegosztókon és oktatási portálokon). A másik videón egy 

videókonferencia beszélgetés zajlik. A csapat egyik része a cég eladásért felelős 

részlegét képviseli, míg a többiek vevőként, illetve ügyfélként vesznek részt a 

beszélgetésben. A cél itt is a termék bemutatása, az ár és a terméktámogatás 

részleteinek megbeszélése. 

A kidolgozás során a tanulók minden rendelkezésre álló technikai eszközt 

használhatnak, így például a videót akár a saját mobil telefonjukkal vagy tabletjükkel 

is rögzíthetik. Ügyeljünk ugyanakkor arra, hogy ne a technika játssza a főszerepet. 

Nem szabad hagyni, hogy a rendelkezésre álló idő nagyobb részét a technikai 

kivitelezés töltse ki. 

 

97.1.4. Írásos angol nyelvű szakmai anyagok feldolgozása 24 óra/24 óra 

Ebben a témakörben az írásos angol nyelvi szakmai szöveg megértésére helyezzük a 

hangsúlyt, ami az egyik legfontosabb készség egy informatikus esetében. A 

megszerzett tudás rendkívül gyorsan elavul, csak az képes jó szakemberré válni (és 

megmaradni annak), aki folyamatosan tanul és képzi magát. Bár magyar nyelven is 

szép számmal érhetők el szakmai anyagok, de ezek száma meg sem közelíti az angolul 
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elérhető anyagokét. Egy-egy speciális problémára többnyire csak angol nyelvű 

portálokon és fórumokon lehet megtalálni a választ.  

A cél érdekében különböző angol nyelvű szakmai anyagokat fognak a tanulók 

tanulmányozni és értelmezni. Az alábbi területekről javasolt angol nyelvű 

segédanyagokat választani: 

- IT alapismeretek, programozás vagy weblapkészítés témakörben a szakmai 

tanulmányaikhoz kapcsolódó bevezető jellegű elektronikus tananyag 

- Termékleírás, kézikönyv 

- IT trendekkel, újdonságokkal, hírekkel foglalkozó portál 

Ügyelni kell rá, hogy egyszerű nyelvezetű és akár laikusok által is befogadható 

szakmai mélységű anyagot dolgozzanak fel a diákok. Nem cél, hogy szószerinti, 

írásbeli fordítás készüljön, fontosabb, hogy a szöveg jelentésének megértése. 

Hagyjunk időt a tanulóknak az önálló szövegértelmezésre, engedjük, hogy egy-egy 

szó jelentését önállóan keressék meg egy online szótárban, de semmiképpen ne 

engedjük, hogy online fordítót használjanak. Az olvasott szövegről kérhetünk 

értelmező jellegű, rövidített magyar nyelvű összefoglalót. 

 

97.1.5. Angol nyelvű szövegalkotás – e-mail 12 óra/12 óra 

A legtöbb IT cég nemzetközi környezetben dolgozik, így általánosnak mondható az a 

szituáció, amikor különböző országokban élő, különböző anyanyelvű munkatársaknak 

kell közös projekten dolgozniuk. Ilyen esetben szinte mindig az angol a közvetítő 

nyelv. Leggyakoribb az e-mail kommunikáció, de eléggé elterjedt az azonnali 

üzenetküldő szolgáltatások (chat) használata is. 

A témakör során ezek használatát fogják a tanulók gyakorolni. 

Az e-mail esetében először röviden át kell tekinteni az angol nyelvű e-mail formai 

szabályait (megszólítás, köszönetnyilvánítás, elköszönés) és általános formuláit. 

Érdemes a gyakran előforduló élethelyzetek kezelésére (pl. hogyan kell elnézést kérni 

késedelem miatt) vonatkozó általános formulákat is megismertetni a tanulókkal. Minél 

több ilyen építőkockát ismernek, annál könnyebben és magabiztosabban fogalmazzák 

majd meg a saját leveleiket. Mutassunk be példaként informatikai témájú 

levélváltásokat.  

A témakör során a tanulók több saját e-mail-t írjanak meg. Kezdetben rövid és 

egyszerű e-mailek készüljenek. A témakör végén már várjunk el 10-12 mondatból és 

érdemi információkból álló leveleket. Az e-mailes feladatokat két háromfős 

csoportban végezzék a tanulók, és minden esetben találjanak ki egy életszerű 

szituációt, majd ebben osszák szét a szerepeket. A levélváltásokra másolatban mindig 

tegyék rá a tanárt is, aki így nyomon követheti és tanácsaival segíthet a tevékenységet. 

 

97.1.6. Keresés és ismeretszerzés angol nyelven 12 óra/12 óra 

A célirányos ismeretszerzés és információhoz jutás különösen jellemző a gyakorló 

informatikus szakemberekre. A végtelennek tekinthető internetes tudástár és a 

hatékony keresőeszközök lehetőséget biztosítanak, hogy az összes általánosan 

előforduló problémára és a legtöbb speciális kérdésre is perceken belül megtaláljuk a 

választ. Ezen tevékenységünk hatékonysága nagyban függ attól, hogy mennyire 

célszerűen tudjuk összeállítani az angol nyelvű keresőkérdéseinket, valamint milyen 

gyorsan tudjuk a találati lista értelmezésével kiválasztani a számunkra legrelevánsabb 

elemeket. Előbbihez nem csupán angol nyelvi kompetenciák szükségesek, legalább 

olyan fontos, hogy a kulcsszavakat célirányosan tudja kiválasztani az információt 

kereső személy. 
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A témakörnek nem célja, hogy a keresési stratégiákba mélyebb ismereteket nyújtson. 

A mai internetes kereső eszközök már kellő intelligenciával rendelkeznek ahhoz, hogy 

akár szavak felsorolásával, vagy mondat formájában megfogalmazott kérdésekre is jól 

használható találati listával válaszoljanak. A témakör során a válaszok értelmezését 

helyezzük a fókuszba. 

A tanulók találjanak ki maguknak egy minprojektet egy olyan szakmai területen, ahol 

még nem rendelkeznek számottevő ismeretekkel, majd keressenek minden lépés 

megtételéhez megfelelő internetes forrást vagy leírást. A feladat könnyebb 

megértéséhez egy lehetséges miniprojekt: 

A tanulók egy egyszerű weblapot fognak elkészíteni. Ennek keretében az alábbi 

kérdésekre fognak választ keresni: 

- Mi az a HTML? 

- Hogyan készíthetünk egyszerű weblapot? 

- Hogyan formázzunk félkövér stílussal egy szöveget? 

- Hogyan helyezhetünk el hivatkozást egy weboldalon? 

- Hogyan helyezhetek el egy képet a weboldalon? 

- Hogyan készíthetek főcímet és alcímet? stb. 

Habár nagyon könnyű olyan forrást találni, ahol minden kérdésre egy helyen 

megtalálják a választ, kérjük meg a tanulókat, hogy ezúttal minden lépés megtételéhez 

új forrást használjanak. A tanulók dokumentálják a folyamatot. Fogalmazzák meg 

egyszerű angol mondat formájában, hogy mire keresnek választ, majd tegyék mellé a 

keresőben használt keresőkifejezést, valamint azt, hogy a találati lista hányadik 

elemében találták meg a választ. 

 

97.1.7. Szóbeli kommunikáció IT környezetben projekt alapon 

  24 óra/24 óra 

Az utolsó témakörben ismét egy nagyobb projekten dolgozhatnak a tanulók, amellyel 

az az olvasott szöveg értelmezésének, az önálló szövegalkotásnak, valamint az írásbeli 

kommunikációnak a készségeit mélyítik el izgalmas, játékos formában. A projekt 

célszerűen lehet a harmadik témakörben végzett videós projekt folytatása is, de a 

tanulók választhatnak új projekttémát is maguknak.  

A feladat ezúttal egy termék vagy szolgáltatás bemutatására szolgáló brosúra 

elkészítése. A projektet egy kutatási résszel kezdik a csapatok, ahol igyekeznek 

mindenféle információt begyűjteni a népszerűsítendő termékről. A begyűjtött 

információk rendszerezése után önálló szövegalkotással készítsék el a brosúrát. Hívjuk 

fel a tanulók figyelmét arra, hogy szövegrészletek szó szerinti átvétele a meglévő angol 

nyelvű forrásokból nem megengedett. A projektcsoportok igyekezzenek újszerű 

formában és megközelítésben elkészíteni az ismertetőt. Az elkészült dokumentumot 

angol nyelvű kísérő email csatolmányaként küldjék el a tanáruknak. 

A projekt kidolgozása során minden rendelkezésre álló technikai eszközt 

használhatnak a tanulók, de a korábbi projektfeladathoz hasonlóan ügyelni kell, hogy 

most se a technikai megvalósítással teljen el az idő. 

 

 

 

98. Linux alapok tantárgy 36 óra/- óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

98.1. Témakörök 

98.1.1. Bevezetés a Linuxba 4 óra/- óra 
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A témakör célja a nyílt forráskód fogalmának bevezetése, a Linux bemutatása, 

valamint néhány kapcsolódó alapfogalom áttekintése. Az alábbi felsorolás tartalmazza 

a témakör tanítása során feldolgozandó tartalmakat: 

– Nyílt forráskód fogalma, nyílt forráskódú licencek. 

– Nyílt forráskódú üzleti modell. 

– Linux története. 

– Linux hardverek sokszínűségének. 

– Kernel fogalma és a verziók számozása. 

– Linux disztribúciók. 

– Grafikus és parancssori felület. 

– Ablakkezelők és komplett grafikus környezetek. 

– Shell fogalma, népszerűbb Linux shell-ek. 

 

98.1.2. Linux parancssor használata 4 óra/- óra 

A témakör célja a Linux parancssori használatának bemutatása, valamint a parancssor 

használatakor rendelkezésre álló súgó lehetőségek ismertetése. Az alábbi felsorolás 

tartalmazza a témakör tanítása során feldolgozandó tartalmakat: 

– GUI és CLI összehasonlítása. 

– Virtuális terminálok és használatuk. 

– Linux utasítások általános szintaxisa. 

– Parancselőzmények használata. 

– Segítség a parancssor használatához (man és info parancsok, --help opció, stb.). 

– Alias nevek. 

– Környezeti változók fogalma, a PATH változó. 

– Helyettesítő karakterek és használatuk. 

 

98.1.3. Fájl- és könyvtárkezelés, tömörítés  4 óra/- óra 

A témakör célja a Linux fájl- és könyvtárkezelésének, valamint a fájlok és mappák 

tömörített archívba való elhelyezésének bemutatása. Az alábbi felsorolás tartalmazza 

a témakör tanítása során feldolgozandó tartalmakat: 

– Linux könyvtárszerkezete. 

– Abszolút és relatív útvonal hivatkozások. 

– Fájl- és könyvtárkezelési utasítások. 

– Szimbolikus és hard linkek. A két link típus összehasonlítása. 

– Fájlrendszerek csatolása. 

– Archiválás és tömörítés. 

 

98.1.4. Bevezetés a héjprogramozásba 8 óra/- óra 

A témakör célja az I/O átirányítás és az utasításláncolás bemutatása, a shell 

programozás alapjainak letétele, a tanulók shell programozásba való bevezetése. Az 

alábbi felsorolás tartalmazza a témakör tanítása során feldolgozandó tartalmakat: 

– STDIN, STDOUT és STDERR. 

– I/O átirányítás. 

– Utasítások láncolása (pipeline). 

– Fájlok keresése, fájltartalom szűrése, rendezése. 

– Shell szkriptek. 

– Szkriptek paraméterezése. 

– Változók, vezérlőszerkezetek használata. 

 

98.1.5. Felhasználói fiókok kezelése 8 óra/- óra 
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A témakör célja a tanulók bevezetése a csoportok és felhasználói fiókok kezelésébe. 

Az alábbi felsorolás tartalmazza a témakör tanítása során feldolgozandó tartalmakat: 

– Felhasználói fiókok típusai. 

– Bejelentkezés rendszergazdaként: su és sudo utasítások. 

– Az /etc/passwd és /etc/shadow fájlok. 

– Felhasználói fiók létrehozásának alapbeállításai, az /etc/default/useradd fájl. 

– Felhasználói jelszó beállítása. 

– Felhasználói csoportok, az /etc/group fájl. 

– Csoportok és felhasználók létrehozása, törlése, módosítása. 

– A UID és GID azonosítók. A getent utasítás. 

– Felhasználó csoporttagságának a meghatározása. 

– Felhasználók csoporthoz rendelése. 

 

98.1.6. Jogosultságok beállítása 8 óra/- óra 

A témakör célja, hogy a tanulók megértsék a Linux fájlok és könyvtárak  

Az alábbi felsorolás tartalmazza a témakör tanítása során feldolgozandó tartalmakat: 

– Fájlok tulajdonosa és csoportja. 

– Fájlok tulajdonosának a megváltoztatása: a chown utasítás. 

– Fájljogosultságok. A SETUID, SETGID és Sticky bitek. 

– Újonnan létrehozott fájlok alapértelmezett fájlmódja. 

– Fájlok és könyvtárak jogosultságainak megváltoztatása: chmod utasítás. 

 

 

 

99. Linux alapok gyakorlat tantárgy 72 óra/- óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

99.1. Témakörök 

99.1.1. Linux parancssor használata 6 óra/- óra 

A témakör célja a gyakorlati parancssor használat készségszintű elsajátíttatása. A 

tanulók legyenek képesek Linux parancsokat használni, az egyes utasítások 

szintaktikáját, a paraméterek használatát önállóan kideríteni. Az alábbi felsorolás 

tartalmazza a témakör tanítása során feldolgozandó tartalmakat: 

– Virtuális terminálok használata. 

– Linux parancssor megismerése néhány utasításon keresztül (pl. whoami, 

uname, pwd). 

– Parancselőzmények használata. 

– Környezeti változók, $PATH kiíratása képernyőre. A echo és which utasítások. 

– Helyettesítő karakterek használata. 

– Alias nevek megadása. 

– Manuálok használata. A whatis utasítás. 

– Az info oldalak használata. 

– Utasítások --help opciója. 

– Fájlok keresése, a locate utasítás. 

 

99.1.2. Fájl- és könyvtárkezelés, tömörítés 12 óra/- óra 

A témakör célja, hogy a tanulók legyenek képesek önállóan egyszerű fájl- és 

könyvtárkezelés műveleteket elvégezni, fájlokat és könyvtárakat archiválni és 

tömöríteni. Az alábbi felsorolás tartalmazza a témakör tanítása során feldolgozandó 

tartalmakat: 

– Navigáció a könyvtárszintek között, a cd és pwd parancsok. 
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– Könyvtártartalom kilistázása. 

– Fájlok megtekintése, a cat, more és less utasítások használata. 

– Fájlok és könyvtárak másolása, áthelyezése és átnevezése. 

– Fájlok és könyvtárak létrehozása és törlése. 

– Fájlok véletlen felülírásának megakadályozása. 

– Szimbolikus és hard linkek létrehozása. 

– Fájlrendszerek csatolása: a mount utasítás. 

– Archív és tömörített állományok létrehozása, kicsomagolása: tar, gzip, és 

zip/unzip utasítások használata. 

 

99.1.3. Bevezetés a héjprogramozásba 14 óra/- óra 

A témakör célja a tanulók héjprogramozásba való bevezetése. Nem cél, hogy a tanulók 

képesek legyenek egy összetett szkript megírására, de ismerjék a paraméter átadást, és 

a vezérlőszerkezetek (elágazás, ciklus) használatának módját. A témakör feldolgozása 

során ismerjenek meg legalább egy szkriptek megírására alkalmas parancssori 

szövegszerkesztő programot. Az alábbi felsorolás tartalmazza a témakör tanítása során 

feldolgozandó tartalmakat: 

– I/O átirányítás. 

– Fájlok és fájltartalmak keresése. 

– Utasítások láncolása (pipeline). 

– Szöveges fájlok létrehozása, szerkesztése. 

– Egyszerű shell szkriptek létrehozása, paraméter átadás. 

– Vezérlőszerkezetek használata szkriptekben. 

 

99.1.4. Hálózati beállítások ellenőrzése, konfigurációja 6 óra/- óra 

A témakör célja, hogy a tanulók képesek legyenek a hálózati beállítások ellenőrzésére, 

azok konfigurálására. Az alábbi felsorolás tartalmazza a témakör tanítása során 

feldolgozandó tartalmakat: 

– Hálózati beállítások ellenőrzése, az ifconfig utasítás. 

– Irányítási információk megjelenítése, a route utasítás. 

– Az /etc/hosts fájl vizsgálata. 

– A localhost és egyéb hosztok elérhetőségének vizsgálata ping utasítással.. 

– Névszerver ellenőrzése, az /etc/resolv.conf fájl vizsgálata. 

– A netstat program használata. 

– Hálózati interfész konfigurációja, alapértelmezett átjáró beállítása. 

– Az ssh utasítás. 

 

99.1.5. Csomag- és processzkezelés 8 óra/- óra 

A témakör célja, hogy a tanulók legyenek képesek a használt Linux rendszerben 

csomagokat telepíteni, frissíteni, törölni, valamint a telepített csomagok listáját 

megjeleníteni. Tudják továbbá megnézni a futó processzeket, azok futását szükség 

esetén megszakítani. Az alábbi felsorolás tartalmazza a témakör tanítása során 

feldolgozandó tartalmakat: 

– Csomagkezelés, csomagtípusok. 

– Debian csomagok telepítése, frissítése, törlése és kilistázása. 

– RPM csomagok telepítése, frissítése, törlése és kilistázása. 

– Processz hierarchia, a pstree utasítás. 

– Folyamatok listázása: ps és top utasítások használata. 

– Futó processz megszakítása. 

– Napló fájlok vizsgálata. 
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99.1.6. Felhasználói fiókok kezelése 12 óra/- óra 

A témakör célja, hogy a tanulók képesek legyenek parancssori eszközökkel 

csoportokat és felhasználókat létrehozni, törölni, módosítani, az egyes felhasználókat 

csoportokhoz hozzárendelni. Az alábbi felsorolás tartalmazza a témakör tanítása során 

feldolgozandó tartalmakat: 

– Bejelentkezés rendszergazdaként: su és sudo utasítások használata. 

– A who és w utasítások. 

– Csoportok létrehozása, törlése, módosítása: groupadd, groupdel, groupmod 

utasítások. 

– Az /etc/group fájl vizsgálata. 

– Felhasználói fiókok létrehozása, törlése, módosítása: useradd, userdel és 

usermod utasítások. 

– Felhasználói fiókok csoporthoz rendelése. 

 

99.1.7. Jogosultságok beállítása 14 óra/- óra 

A témakör célja, hogy a tanulók legyenek képesek fájloknak és könyvtáraknak a 

tulajdonosának, csoportjának a meghatározására, azok megváltoztatására. Tudják az 

olvasási, írási és végrehajtási jogokat igény szerint beállítani. Az alábbi felsorolás 

tartalmazza a témakör tanítása során feldolgozandó tartalmakat: 

– Fájlok és könyvtárak tulajdonosának és csoportjának meghatározása. 

– Fájlok és könyvtárak tulajdonosának a megváltoztatása: a chown utasítás. 

– Fájl és könyvtárak jogosultságai, azok beállítása: a chmod utasítás. 

 

 

 

100. Irodai szoftverek tantárgy 31 óra/- óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

100.1. Témakörök 

100.1.1. Haladó szintű szövegszerkesztési ismeretek 13 óra/- óra 

A témakör a szövegszerkesztő program és a szöveges dokumentumok által kínált 

haladó szintű lehetőségek bemutatására szolgál az alábbi felsorolásnak megfelelő 

tartalommal.  

Szövegszerkesztő program kezelőfelülete, fájlformátumok: 

- szöveges dokumentum formátumok;  

Navigációs lehetőségek a szöveges dokumentumon belül: 

- keresési lehetőségek egy dokumentumon belül szöveg vagy formátum 

megadásával; 

- dokumentumok különböző nézetei; 

- hivatkozások, könyvjelzők. 

Dokumentum haladó szintű formázása, kezelése:  

- oldalbeállítások, szakaszok, többhasábos tördelések; 

- karakterekhez és bekezdésekhez kapcsolódó haladó szintű beállítások; 

- sablonok, stílusok, stíluskészletek; 

- többszintű felsorolások speciális beállítási lehetőségei; 

- élőfej, élőláb, vízjel, beépített és egyedi dokumentum-mezők lehetőségei; 

- speciális karakterek, szövegtörési pontok, automatikus javítás; 

- jelszóvédelem lehetőségei, alkalmazási területei. 

Nagyméretű dokumentumok kezelése: 

- fejezetek, szakaszok, címek, alcímek; 
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- lábjegyzetek, végjegyzetek, irodalomjegyzék; 

- tartalomjegyzék, ábrajegyzék, képjegyzék, számozások. 

Objektumok a szöveges dokumentumban: 

- képek, ábrák, alakzatok; 

- diagramok, szervezeti diagramok; 

- képletszerkesztő; 

- táblázatok haladó szintű formázása, táblázatokban használható képletek. 

Makrók: 

- makrórögzítés, billentyűparancs hozzárendelése; 

- makrók, makrókhoz kapcsolódó utasításkód szerkesztése, módosítása; 

- makrókban használható programozási- és adatszerkezetek; 

- makrók biztonságos kezelése, makrók engedélyezése, tiltása. 

 

100.1.2. Haladó szintű táblázatkezelési ismeretek 15 óra/- óra 

A témakör a táblázatkezelő program lehetőségeinek és a táblázatok által kínált haladó 

szintű lehetőségek bemutatására szolgál az alábbi felsorolásnak megfelelő 

tartalommal. 

Táblázatkezelő program kezelőfelülete, fájlformátumok: 

- munkafüzet natív formátumai; 

- importálási lehetőségek más formátumú források felhasználásával;  

Navigációs lehetőségek a táblázaton belül: 

- keresés munkafüzetekben; 

- hivatkozások, könyvjelzők, név mezők. 

Táblázatok haladó szintű formázása, kezelése:  

- oldalbeállítások; 

- sorok, oszlopok beszúrása, törlése, elrejtése, megjelenítése; 

- cellák haladó szintű formázása, cellák egyesítése; 

- feltételes formázások lehetőségei; 

- adatérvényesítési szabályok helye, szerepe, létrehozásának lehetőségei; 

- sablonok, stíluskészletek; 

- egyéni értékformátumok lehetőségei, szabályai; 

- élőfej, élőláb, vízjel; 

- munkafüzet tulajdonságainak használati lehetőségei, egyéni mezők használata; 

- munkalap és munkafüzet jelszavas védelmének lehetőségei, alkalmazási területei. 

Képletek, függvények: 

- hivatkozások (relatív, abszolút, vegyes) célszerű alkalmazása; 

- hivatkozás másik munkalapra, másik munkafüzetre; 

- név mező használata hivatkozásként képletekben; 

- összesítések, részösszegek létrehozási lehetőségei; 

- függvények, egymásba ágyazott függvények kezelése, szabályai. 

Szűrés, rendezés: 

- irányított szűrések készítésének lehetőségi, szabályai; 

- rendezés egy, illetve több oszlop tartalma szerint; 

- duplikátumok eltávolítási lehetőségei. 

Objektumok beillesztése: 

- képek, ábrák, alakzatok; 

Diagramok létrehozása, formázása 

- grafikonok és diagramok; 

- diagramstílusok; 

- diagramok tulajdonságai; 
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- sor- és oszlopadatok alkalmazása. 

Makrók használata: 

- makrórögzítés, billentyűparancs hozzárendelése; 

- makrók, makrókhoz kapcsolódó utasításkód szerkesztése, módosítása; 

- makrókban használható programozási- és adatszerkezetek; 

- makrók biztonságos kezelése, makrók engedélyezése, tiltása. 

 

100.1.3. Irodai szoftverek integrált használata 3 óra/- óra 

A témakör az irodai szoftverek integrált használati lehetőségeinek bemutatására 

szolgál. Példákat kell adni a szöveges dokumentumba ágyazott, csatolt táblázatok és 

diagramok használatára. Ki kell emelni a csatolás és a beágyazás előnyeit valamint 

hátrányait, hogy a diákok az adott probléma megoldásához legcélszerűbb megoldást 

tudják választani. 

 

 

 

101. I

rodai szoftverek gyakorlat tantárgy 93 óra/- óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

101.1. Témakörök 

101.1.1. Haladó szintű szövegszerkesztési ismeretek 31 óra/- óra 

A témakör a szövegszerkesztő program lehetőségeinek és a szöveges dokumentumok 

által kínált haladó szintű lehetőségek használatára, begyakoroltatására szolgál az 

alábbi felsorolásnak megfelelő tartalommal. 

Szövegszerkesztő program kezelőfelülete, fájlformátumok: 

- szöveges dokumentum létrehozása, natív és PDF formátumok kezelésének 

lehetőségei;  

- a szövegszerkesztő program megjelenésének, a feladathoz igazodó 

eszközkészletek testreszabása.  

Navigációs lehetőségek a szöveges dokumentumon belül: 

- dokumentum egy részletének megkeresése, cserélése a tartalmazott szöveg vagy 

formátumbeállítása segítségével; 

- dokumentum nézetek célszerű használata; 

- hivatkozások, könyvjelzők létrehozása, alkalmazása. 

Dokumentum haladó szintű formázása, kezelése:  

- oldalbeállítások módosítása, szakaszok kezelése, többhasábos tördelések; 

- karakterekhez és bekezdésekhez kapcsolódó haladó szintű beállítások; 

- formátummásolás, sablonok, stíluskészletek használata, azok módosítása; 

- többszintű felsorolások speciális beállítási lehetőségei; 

- stílusok alkalmazása, módosítása, létrehozása; 

- élőfej, élőláb, vízjel, beépített és egyedi dokumentum-mezők alkalmazása; 

- speciális karakterek, szövegtörési pontok beillesztése, automatikus javítás 

alkalmazása, beállításainak módosítása; 

- jelszóvédelem alkalmazása. 

Nagyméretű dokumentumok kezelése: 

- fejezetek, szakaszok, címek, alcímek kezelése; 

- lábjegyzetek, végjegyzetek, irodalomjegyzék;  

- tartalomjegyzék, ábrajegyzék, képjegyzék készítése, számozások kezelése. 

Objektumok beillesztése: 

- képek, ábrák, alakzatok beillesztése, formázása; 
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- diagramok, szervezeti diagramok beszúrása, formázása; 

- képletszerkesztő használata; 

- táblázatok beszúrása, haladó szintű formázása, táblázatokban használható képletek 

alkalmazása. 

Nyomtatási lehetőségek: 

- dokumentum egészének illetve részeinek nyomtatása; 

- nyomtatás speciális beállításai (pl. többoldalas-, füzetnyomtatás). 

Makrók használata: 

- egyszerű makrók rögzítése, billentyűparancs hozzárendelése; 

- makrók, makrókhoz kapcsolódó utasításkód szerkesztése, módosítása 

- makrók biztonságos kezelése, makrók engedélyezése, tiltása. 

 

101.1.2. Haladó szintű táblázatkezelési ismeretek 38 óra/- óra 

A témakör a táblázatkezelő program lehetőségeinek és a táblázatok által kínált haladó 

szintű lehetőségek használatára, begyakoroltatására szolgál az alábbi felsorolásnak 

megfelelő tartalommal. 

Táblázatkezelő program kezelőfelülete, fájlformátumok: 

- táblázat, munkafüzet, munkalap létrehozása, natív formátumok kezelésének 

lehetőségei, importálási lehetőségek más formátumú források felhasználásával;  

- a táblázatkezelő program megjelenésének, a feladathoz igazodó eszközkészletek 

testreszabása.  

Navigációs lehetőségek a táblázaton belül: 

- keresés munkafüzetekben; 

- hivatkozások, könyvjelzők, név mezők létrehozása, alkalmazása. 

Táblázatok haladó szintű formázása, kezelése:  

- oldalbeállítások módosítása; 

- sorok, oszlopok beszúrása, törlése, elrejtése, megjelenítése; 

- cellák haladó szintű formázása, cellák egyesítése; 

- feltételes formázások létrehozása; 

- adatérvényesítési szabályok létrehozása, kezelése; 

- formátummásolás, sablonok, stíluskészletek használata, azok módosítása; 

- egyéni értékformátumok alkalmazása, módosítása, létrehozása; 

- élőfej, élőláb, vízjel; 

- munkafüzet tulajdonságainak beállítása, egyéni mezők felvétele, használata; 

- munkalap és munkafüzet jelszavas védelmének beállítása, alkalmazása. 

Képletek, függvények: 

- hivatkozások (relatív, abszolút, vegyes) célszerű alkalmazása; 

- hivatkozás másik munkalapra, másik munkafüzetre; 

- név mező használata hivatkozásként képletekben; 

- összesítések, részösszegek használata; 

- függvények, egymásba ágyazott függvények célszerű alkalmazása. 

Szűrés, rendezés: 

- autoszűrők alkalmazása; 

- irányított szűrések; 

- rendezés egy, illetve több oszlop tartalma szerint; 

- duplikátumok eltávolítása. 

Objektumok beillesztése: 

- képek, ábrák, alakzatok beillesztése, formázása; 

Diagramok létrehozása, formázása 

- grafikonok és diagramok létrehozása, formázása; 
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- váltás diagramstílusok között; 

- diagramok tulajdonságainak módosítása, diagram elhelyezése; 

- váltás sor- és oszlopadatok között. 

Nyomtatási lehetőségek: 

- dokumentum egészének illetve részeinek nyomtatása; 

- nyomtatás speciális beállításai (pl. nyomtatási terület, cellarácsokkal, ismétlődő 

sorok/oszlopok, sor-, oszlopazonosítók). 

Makrók használata: 

- egyszerű makrók rögzítése, billentyűparancs hozzárendelése; 

- makrók, makrókhoz kapcsolódó utasításkód szerkesztése, módosítása; 

- makrók biztonságos kezelése, makrók engedélyezése, tiltása. 

 

101.1.3. Irodai szoftverek integrált használata 24 óra/- óra 

A témakör az irodai szoftverek integrált használatának begyakoroltatására szolgál. A 

rendelkezésre álló időkeretben projektfeladatok segítségével kell szöveges 

dokumentumokban alkalmazott beágyazott, illetve csatolt táblázatok, diagramok 

használatát gyakoroltatni. A projektfeladat minden esetben nagy méretű, fejezetekre 

bontott, táblázatokat és diagramokat tartalmazó dokumentum elkészítése legyen, ahol 

a szövegszerkesztésben és a táblázatkezelésben megtanult haladó ismeretekből a 

lehető legtöbb elemet használni kell. 

 

 

 

102. I

T szakorientáció tantárgy 72 óra/– óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

102.1. Témakörök 

102.1.1. Informatikai munkakörök 36 óra/– óra 

A témakör során a tanulók átfogó képet kapnak az IT munkaerőpiacról, a  

legtipikusabb informatikai munkakörökről és a munkakörök betöltéséhez szükséges 

szakmai kompetenciákról. A témakör áttekintést nyújt a középfokú szakképzésben 

megszerezhető végzettségekről és az azokkal betölthető munkakörökről, valamint a 

lehetséges karrierutakról. A tanulók megismerhetik továbbá a felsőfokú továbbtanulási 

lehetőségeket, illetve a különböző iparági minősítések megszerzésének lehetséges 

módjait.  

A témakör a különböző informatikai szakmai területek esetén többek között az alábbi 

kérdésekre ad választ: 

 Mi a szakmát gyakorló informatikus feladata? 

 Milyen ismeretekre van hozzá szükség? 

 Ki lehet jó az adott szakmában? 

 Milyen álláslehetőségek vannak az adott szakmában? 

 

 

102.1.2. Szakmai alapozás 36 óra/– óra 

A témakör célja, hogy segítséget nyújtson a tanulóknak egy általuk kiválasztott 

informatikai szakmai területen az alapszintű szakmai kompetenciák és elméleti 

ismeretek önálló megszerzéséhez. A témakör szorosan kapcsolódik az IT 

szakorientáció tantárgy azonos nevű témaköréhez. Az ott végzett önálló 

ismeretszerzéshez ad a tanár ebben a témakörben iránymutatást és mentori segítséget. 
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A tanulók először kiválasztanak egyet a középfokú szakképzésben megszerezhető hat 

szakképesítés közül. A választást az előző témakörben kapott információkra és saját 

érdeklődési körök alapozza meg. A cél nem az, hogy a tanulók a maguk által kijelölt 

területre, mint végleges választásra tekintsenek. Sokkal inkább azt kell elérni, hogy a 

tanulók érezzék, hogy tudatosan és önállóan dönthetnek, az adott területet kockázat 

nélkül feltérképezhetik, a választott szakmai vonalon kipróbálhatják magukat. A 

témakör és a hozzá kapcsolódó gyakorlati témakör elvégzésének lehet az is az 

eredménye, hogy a tanuló arra a tapasztalatra jut, hogy számára nem ideális az a terület. 

Szerencsésebb esetben a tanulmányok megerősítik a döntést, és az önálló 

ismeretszerzés keretében olyan alapismeretekre és készségekre tesz szert, ami 

megalapozza szakképzési évfolyamon történő továbbtanulását. 

A választást követően a gyakorlaton megkezdődik az önálló ismeretszerzés, aminek 

az összegzését és tapasztalatait az elméleti órán végzi el a tanuló és a tanár közösen. 

A tanár a klasszikus pedagógusi szerep helyett mentorként segíti és irányítja minden 

egyes tanuló munkáját. 

 

 

 

103. I

T szakorientáció gyakorlat tantárgy 108 óra/– óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

103.1. Témakörök 

103.1.1. Informatikai munkakörök 72 óra/– óra 

Az IT szakorientáció tantárgy azonos nevű témaköre során a tanulók a lehetséges 

informatikai karrierutakkal kapcsolatban szereznek ismereteket. A témakör célja, hogy 

számítógépes laborkörnyezetben folytatott kutatómunka segítségével egészítsék ki 

ezeket az ismereteket. 

A témakör végére minden tanulónak el kell készítenie egy projektmunkát és be kell 

azt mutatnia az osztály előtt. Három olyan munkakört kell kiválasztaniuk, ami a 

legközelebb áll hozzájuk, és azokról kell részletes ismertetőt készíteniük. A projekt 

munkában ki kell térniük az adott IT munkakör elvárt legfontosabb szakmai tudásra és 

készségekre, a tipikus munkakörülményekre, a munkakör betöltéséhez szükséges 

előtanulmányokra és végzettségekre. 

 

103.1.2. Szakmai alapozás 36 óra/– óra 

A témakör célja, hogy a tanulók egy általuk kiválasztott informatikai szakmai területen 

mentori segítséggel, de alapvetően önálló dolgozva szerezzenek alapszintű szakmai 

kompetenciákat és gyakorlati ismereteket. A témakör szorosan kapcsolódik az IT 

szakorientáció tantárgy azonos nevű témaköréhez. 

 

 

 

104. E

lektronika tantárgy 93 óra/93 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

104.1. Témakörök 

104.1.1. Villamos alapfogalmak 4 óra/4 óra 

A feszültség, az áram, a töltés, az ellenállás és a vezetőképesség fogalma, jellemzői, 

mértékegységei, 

Az áram és a töltés közötti összefüggés 
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A fizikai és geometriai paraméterek alapján az ellenállás kiszámítására vonatkozó 

összefüggés 

Az ellenállások hőfoktényezője, a negatív és a pozitív hőfokfüggése 

Az ellenállások fajtáit és katalógusadatai  

Az ellenállások szabványos jelölésmódjai 

104.1.2. Egyenáramú hálózatok alaptörvényei 9 óra/9 óra 

Egyszerű áramkör felépítése 

Ohm törvény 

Passzív villamos hálózatok 

Aktív villamos hálózatok 

Összetett hálózatok számítási módszerei 

Mérések az áramkörben 

Mérőműszerek méréshatárának kibővítése 

 

104.1.3. A villamos és a mágneses tér alapfogalmai 8 óra/8 óra 

Nyugvó villamos tér tulajdonságai 

Villamos tér jelenségei 

Kapacitás 

Kondenzátor 

Mágneses tér létrehozása 

Mágneses teret jellemző mennyiségek 

Anyagok viselkedése mágneses térben 

Erőhatás mágneses térben 

Elektromágneses indukció 

104.1.4. Szinuszos mennyiségek, váltakozó áramú áramkörök 12 óra/12 óra 

Szinuszos váltakozó feszültség előállítása 

Váltakozó mennyiségek ábrázolása és jellemzői 

Impedancia fogalma és jellemzése 

Villamos hálózatok törvényeinek alkalmazási módjai 

Áramköri elemek változó körben 

Váltakozó áramú teljesítmény 

Összetett változó áramú körök 

 

104.1.5. Kétpólusok - négypólusok 9 óra/9 óra 

Az aktív, a passzív, a lineáris és a nemlineáris kétpólusok fogalma 

A passzív kétpólusok jellemzői (impedancia, admittancia, fázisszög, helyettesítő kép). 

Az aktív kétpólusok helyettesítésének lehetősége Norton, ill. Thevenin helyettesítő 

képpel 

Az aktív, a passzív, a lineáris, a nemlineáris, a szimmetrikus és a földszimmetrikus 

négypólusok fogalma 

A passzív négypólusok jellemzői,paraméteres egyenleteik 

A passzív négypólus csillapítása és a kiszámolása 

 

104.1.6. Félvezető áramköri elemek 9 óra/9 óra 

A félvezetők fizika alapjai 

A félvezető dióda felépítése és működését. 

A félvezető dióda jellemzői 

A félvezető dióda karakterisztikája és jelképe 

A félvezetők hőfokfüggése 
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A félvezető dióda működése egyenirányító kapcsolásokban (egyutas és kétutas 

egyenirányítás) 

A Speciális diódák (pl.Zener, varicap,LED, stb) 

Felépítése, jellemzői és gyakorlati alkalmazási lehetőségei 

A bipoláris tranzisztorok felépítése, működése, feszültség-, áramviszonyai a 

tranzisztorhatás  

A jelleggörbék, a paraméterek, és a helyettesítő képek közötti kapcsolatrendszer  

A bipoláris tranzisztor műszaki katalógusadatait és határértékei 

Az unipoláris tranzisztorok felépítése, működése, feszültség- és áramviszonyai 

Az unipoláris tranzisztorok jellemzői és alapkapcsolásai  

Az egyéb félvezetők gyakorlati alkalmazásai 

 

104.1.7. Alapáramkörök 9 óra/9 óra 

Erősítők alapfogalmai, erősítőjellemzők. 

Többfokozatú (csatolt) erősítők jellemzői 

Visszacsatolások, visszacsatolt erősítők 

 

104.1.8. Műveleti erősítők 9 óra/9 óra 

Műveleti erősítő felépítése, jellemzői, alapkapcsolások. 

Műveleti erősítővel felépített áramkörök, alkalmazásuk (pl. műveletvégző áramkörök, 

oszcillátorok). 

 

104.1.9. Impulzustechnika 12 óra/12 óra 

Az impulzusok jellemzői 

Impulzusformáló áramkörök 

Differenciáló - Integráló négypólus 

Diódás vágóáramkörök 

Impulzuselőállító áramkörök (billenőkapcsolások) 

Bistabilbillenőkapcsolás 

Monostabilbillenőfokozat (monostabil multivibrátor) 

Astabilbillenőfokozat (astabil multivibrátor) 

Schmitt-trigger 

Billenőkörök integrált áramkörökkel 

Speciális integrált áramkörös billenőkörök 

 

104.1.10. Logikai áramkörcsaládok 12 óra/12 óra 

A bipoláris tranzisztor kapcsolóüzeme. 

A MOS tranzisztor kapcsolóüzeme. 

Logikai áramkörök általános jellemzői: Statikus és dinamikus jellemzők, be- és 

kimeneti jellemzők, transzfer-jellemzők, sebességjellemzők és teljesítményjellemzők. 

Digitális rendszerek zaj- és zavarproblémái.  

Fontosabb logikai áramkörcsaládok alapáramkörei: inverterek, alapkapuk, interfész 

áramkörök 

 

 

 

105. E

lektronika gyakorlat tantárgy 93 óra/93 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

105.1. Témakörök 

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va



 

1173 
 

105.1.1. Áramkörök szerelési technológiái 12 óra/12 óra 

Az elektromos berendezésekben alkalmazott kötések 

Forrasztás: anyagai, eszközei, módszerei 

Nyomtatott áramköri lemezek fajtái, anyagai. 

NYÁK tervezési követelmények. 

Számítógépes NYÁK tervezés alapjai. 

Gyártási eljárások megismerése. (hagyományos, felületszerelt) 

Szereletlen NYÁK ellenőrzése, szerelt NYÁK. 

 

105.1.2. Elektronikai áramkörök építése 16 óra/16 óra 

Egyszer váltakozóáramú áramkörök építése  

Szűrők, gyakoribb négypólusok építése, vizsgálata 

NYÁK lemezek szerelése 

Egyenirányítók és tápegységek építése, vizsgálata 

Integrált stabilizátor áramkör építése, mérése 

Műveleti erősítő alkalmazása, munkapont beállítása 

Negatív visszacsatolás megvalósítása, erősítés beállítása 

DC-AC erősítők, aktív szűrők 

 

105.1.3. Digitális elektronikai áramkörök építése 16 óra/16 óra 

Digitális áramkörök szereléstechnológiájának megismerése 

– Összetett digitális áramkörök építése 

– Hibakeresés és javítás digitális áramkörökben 

 

105.1.4. Elektronikus berendezés mechanikai kialakítása 16 óra/16 óra 

Egy kiadott projekt feladat·kapcsán: 

Nyomtatott áramkörök megmunkálása, gyártása illesztése, rögzítése 

Nyomtatott áramkörök maratása  

Forrasztandó felületek előkészítése  

Alkalmazott eszközök anyagok, előkészítése  

Kivezetések előkészítése szerelési magasság, olvashatóság, 

Szerelési sorrend alkatrész beültetése 

Kezelőszervek, csatlakozók, kijelzők, kábelezések elkészítése 

 

105.1.5. Részegységek villamos élesztése 21 óra/21 óra 

Tápellátás vizsgálata 

Az áramkörök statikus és dinamikus viselkedésének vizsgálata  

Tápegység, hangfrekvenciás generátor, vagy impulzus generátor, oszcilloszkóp 

felhasználásával az adott egység műszaki paramétereinek vizsgálata 

A műszer és eszközkiválasztás fontosabb szempontjainak alkalmazása egy adott 

egység élesztéséhez szükséges mérési feladat elvégzéséhez 

 

105.1.6. Elektronikus készülék készre szerelése, végbemérése 12 óra/12 óra 

Egy projektfeladat üzembe helyezése 

Az elkészült áramkörök részegységenkénti ellenőrzése, dokumentálása. 

Az áramkörök beüzemelése, beállítása behangolása és a szükséges mérések elvégzése. 

A kapcsolási rajz segítségével az esetleges hiba behatárolása, a szükséges javítás 

elvégzése. 

Az áramköri és technológiai dokumentációk végleges tartalmának és formájának 

kialakítása 
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106. D

igitális technika tantárgy 93 óra/93 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

106.1. Témakörök 

106.1.1. A digitális technika alapjai 12 óra/12 óra 

Analóg és digitális mennyiségek tulajdonságai 

Az információ kódolása 

A digitális adatok ellenőrzése és javítása 

Hibaellenőrző és hibajavító kódok 

 

106.1.2. Logikai algebra 12 óra/12 óra 

Logikai algebra alapfogalmai 

Logikai függvények 

A logikai algebra szabályai és alkalmazásuk 

A logikai függvények szabályos alakjai 

Logikai függvények egyszerűsítése 

 

106.1.3. Logikai hálózatok alapelemei 12 óra/12 óra 

Alapvető logikai kapuk tulajdonságai 

 

106.1.4. Kombinációs hálózatok 12 óra/12 óra 

Kombinációs logikai hálózatok 

Funkcionálisan teljes rendszerek 

Két- és többszintű hálózatok 

Kombinációs hálózatok megvalósítására 

 

106.1.5. Sorrendi hálózatok 12 óra/12 óra 

Szekvenciális hálózatok 

Tároló áramkörök 

Szekvenciális hálózatok megvalósítása 

PLA áramkörök 

Szinkron hálózatok vizsgálata 

Aszinkron hálózatok vizsgálata 

Szinkron és aszinkron hálózatok fogalma 

Szinkron hálózatok analízise 

Szinkron hálózatok tervezése 

PLS áramkörök 

 

106.1.6. Funkcionális áramkörök 12 óra/12 óra 

Digitális jelek szétválasztása és egyesítése (multiplexer, demultiplexer) 

Regiszterek 

Számláló áramkörök 

Aritmetikai áramkörök 

Integrált áramkörös megvalósítások 

 

106.1.7. A mikroprocesszor és rendszere 12 óra/12 óra 

A számítógépek utasításainak szerkezete 
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– A számítógépek belső egységei 

– A működéshez szükséges információk 

– Címzési módok 

– Címszámítás 

Huzalozott és sínes számítógép modell 

– A sín fogalma 

– Utasítás végrehajtás huzalozott struktúrán 

– Utasítás végrehajtás sínes struktúrán 

– Címzési módok szerinti működés 

– A vezérlés megvalósítása 

o Mikroprogramozott vezérlő 

o Fázisregiszteres vezérlő 

Az aritmetikai logikai egység 

– Fixpontos aritmetika 

– Lebegőpontos számábrázolás 

– Lebegőpontos aritmetika 

Memóriák 

– A memóriák csoportosítása 

– A cellák szervezése, cellaáramkörök 

– Memóriaelemek rendszertechnikai felépítése 

– A sebességnövelés módszerei 

– Memóriaszervezés 

 

106.1.8. Megszakítási rendszer és perifériakezelés 9 óra/9 óra 

A megszakítás jelzése, fogadása 

Az IT elfogadás folyamata 

A perifériakezelés elvei 

 

 

 

107. M

űszaki dokumentációs gyakorlat tantárgy 93 óra/93 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

107.1. Témakörök 

107.1.1. Műszaki rajz alapfogalmai 9 óra/9 óra 

Vonalak és méretarányok. 

Szabványbetűk és számok. 

A sík- és térmértan fogalmai. 

Rajzeszközök és használatuk. 

Vetületi, axonometrikus ábrázolás fogalma. 

Rajzjelek, szimbólumok, rajzolvasás, rajzkészítés. 

Tömbvázlat funkciója, alkalmazása. 

 

107.1.2. Elektronikai rajzjelek és dokumentumok 9 óra/9 óra 

Villamos rajzok jelképei, elektronikai rajzjelek használata 

A villamos rajzok fajtái 

Rajzjelek 

Félvezető alkatrészek rajzelemei 

Szabványos rajzjelek (pl. ASA, DIN) 

Kapcsolók, érintkezők, jelfogók (relék) rajzjelei 
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Elektronikai rajzdokumentáció értelmezése, létrehozása 

Elvi rajz 

Kapcsolási rajz 

Huzalozási kapcsolási rajz 

Nyomtatott áramköri (NYÁK, fólia) rajz 

Szerelési rajz 

 

107.1.3. CAD program használata a műszaki dokumentáció készítéséhez34 óra/34 

óra 

A CAD fogalma, PC-s CAD programok 

Az AutoCAD felhasználói felületének áttekintése 

A grafikus képernyő, a képernyő részei: 

Parancsok kiadásának lehetőségei, beállítások, testreszabás 

A rajzolás kezdetei 

Elemek módosításai, változtatási lehetőségek 

Geometriai transzformációk, manipulációk 

Méretezés 

Metszeti ábrázolás: Modellezés, ábrázolás 3D – ben 

 

107.1.4. Áramkörtervező és szimulációs program alkalmazása 35 óra/35 óra 

Szimulációs eljárások 

A szimuláció alkalmazásának lehetőségei 

A szimuláció áramköri, logikai és vegyes módú szintjei 

Az áramkörök analízis üzemmódjainak kiválasztása és alkalmazása 

Egyszerű és összetett analóg és digitális áramkörök szimulációja 

Az elvégzett szimuláció dokumentációjának elkészítése, a kapott eredmények 

beillesztése a műszaki dokumentációba 

Az áramkörtervező programok felépítése, telepítése, beállításai: 

– A kapcsolási rajz elkészítésének szempontjai, a kapcsolási rajz-szerkesztő 

program használata 

– Alkatrészek elhelyezése, huzalozás 

– Alkatrészek azonosítói, alkatrészjegyzék generálása 

– Alkatrész-, kötés-, és hibalista készítése 

– Kapcsolási rajz-szerkesztő és a nyomtatott áramkör tervező kapcsolata, 

alkalmazása 

– A nyomtatott áramkör tervező (PCB) használata 

– Az alkatrészek elhelyezése, tervezési szempontok 

– Az automatikus huzalozás 

– Feliratok készítése, alkatrészek szerkesztése 

– Kimeneti fájlok generálása 

– Nyomtatás, nyomtatatási formák 

– Áramkörök kapcsolási rajzának, alkatrészjegyzékének elkészítése tervező 

program (CAD) alkalmazásával 

– Nyomtatott áramkör tervezése CAD program alkalmazásával 

– Kimeneti fájlok generálása 

A műszaki dokumentáció elkészítése, összeállítása 

 

107.1.5. Az elektronikai berendezések, készülékek dokumentációi 6 óra/6 óra 

Elektronikai berendezések dokumentációjának értelmezése, projekt feladat 

dokumentációjának elkészítése: 
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– Tömbvázlat 

– Elvi rajz 

– Kapcsolási rajz 

– Méretezési részletrajz 

– Elvi huzalozási rajz 

– Kábelezési rajz 

– Általános kapcsolási vázlat 

– Bekötési rajz 

– Elrendezési rajz 

– Szerelési rajz 

– Nyomtatott áramköri rajz 

 

 

 

108. M

éréstechnika gyakorlat tantárgy 93 óra/93 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

108.1. Témakörök 

108.1.1. Méréstechnikai alapok 4 óra/4 óra 

Méréstechnikai alapfogalmak 

Mérési hibák 

A mérési hibák csoportosítása 

Mérőműszerek mérési hibájának számítása, megadása 

Mérési sorozatok kiértékelése 

Véletlen hibák becslésének módszerei 

Véletlen hibák halmozódása 

Zavarjelek a mérőkörben 

 

108.1.2. Egyenáramú műszerek és mérések 4 óra/4 óra 

Kéziműszerek használata 

Alapvető mérési módszerek 

Áram, feszültség és teljesítmény mérése egyszerű áramkörökön 

 

108.1.3. Váltakozó áramú műszerek és mérések 6 óra/6 óra 

Szinuszos generátorok és kéziműszerek használata 

Analóg oszcilloszkóp kezelése 

– Frekvenciafüggő alapáramkörök vizsgálata méréssel 

– A számított és mért értékek összehasonlító elemzése 

– Mérési jegyzőkönyv készítése 

 

108.1.4. Analóg áramkörök mérései 11 óra/11 óra 

Fontosabb analóg áramkörök 

Egyenirányító áramkörök 

Szűrő áramkörök 

Félvezetők fizikai jellemzői, Félvezető dióda 

Tranzisztoros alapkapcsolások 

Tranzisztoros alapáramkörök munkapont beállítása 

Műveleti erősítők 

Analóg áramköri méréseknél használt műszerek (elektromechanikus műszerek, 

elektronikus műszerek 
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108.1.5. Összetett analóg elektronikai áramkörök mérése 16 óra/16 óra 

Összetett analóg elektronikai áramkörök mérése: 

– Többfokozatú erősítők, csatolások 

– Visszacsatolások 

– Oszcillátorok 

– Műveleti erősítős alapkapcsolások 

 

108.1.6. Impulzustechnikai mérések 12 óra/12 óra 

Impulzus fajtái, jellemzői 

Impulzusformáló áramkörök 

Impulzuskeltő áramkörök 

 

108.1.7. Digitális alapáramkörök mérései 16 óra/16 óra 

Logikai szintvizsgálók használata 

– Kapuáramkörök igazságtáblázatának felvétele 

– Flip-flopok vezérlési táblázatának felvétele 

Logikai hálózatok analízise méréssel 

– Függvényrealizálási feladatok 

– Függvényrealizálás funkcionálisan teljes rendszerekkel 

 

108.1.8. Digitális funkcionális áramkörök vizsgálata 12 óra/12 óra 

Logikai analizátor kezelése 

Digitális tárolós oszcilloszkópok kezelése 

Szekvenciális hálózatok realizálása és analízise méréssel 

– Szinkron szekvenciális hálózatok realizálása  

Multiplexerek, demultiplexerek, dekóderek vizsgálata 

– Aritmetikai áramkörök vizsgálata méréssel 

– Regiszterek felhasználása 

– Számlálók, frekvenciaosztók vizsgálata 

Digitális áramkörök szimulációjára alkalmas program áttekintése 

– Digitális alapáramkörök működésének vizsgálata szimulációval 

 

108.1.9. Nem villamos mennyiségek mérései 12 óra/12 óra 

Mérő-átalakítók vizsgálata: 

Passzív mérő-átalakítók 

– Ellenállásos mérő-átalakító 

– Induktív mérő-átalakító 

– Kapacitív mérő-átalakító 

Aktív mérő-átalakítók 

– Indukciós mérő-átalakító 

– Termoelektromos mérő-átalakító 

– Piezoelektormos mérő-átalakító 

– Fotoelektromos mérő-átalakító 

 

 

 

109. Ir

ányítástechnika alapjai tantárgy 62 óra/62 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 
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109.1. Témakörök 

109.1.1. Az irányítás műveletei, alapfogalmai 7 óra/7 óra 

Irányítás fogalma 

Irányítási rendszer felépítése 

Irányítás felosztása: vezérlés és szabályozás fogalma 

 

109.1.2. A vezérléstechnika alapfogalmai 7 óra/7 óra 

A vezérlési vonal fogalma és fő egységei 

– A vezérlések fajtái 

– A vezérlések szerkezeti elemei 

A vezérlő berendezések építőelemei, készülékei 

– Példák vezérlésekre 

 

109.1.3. Számítógépes irányítástechnika 12 óra/12 óra 

Számítógépes irányítási rendszer 

– A számítógépes irányítási rendszer fő egységei 

– Példák számítógépes irányítási rendszerre 

 

109.1.4. A szabályozástechnika alapfogalmai 12 óra/12 óra 

A szabályozási kör fogalma és fő egységei 

– A szabályozási kör általános felépítése 

– A szabályozások csoportosítása 

A szabályozási kör szervei 

– Lineáris szabályozások 

– Példák szabályozásokra 

 

109.1.5. Számítógépes jelfeldolgozás alapjai 12 óra/12 óra 

Analóg - digitál átalakítók 

Analóg jelek mintavételezése 

Digitál - analóg, analóg - digitál átalakítás 

Számítógéppel vezérelt mérések 

Számítógéppel támogatott mérőrendszer feladatai 

A PC alapú mérőrendszerek struktúrája 

Mérőrendszerekben alkalmazott adattovábbítási módszerek. 

PC alapú mérőrendszerekben alkalmazott szabványos kommunikációs protokollok. 

Soros jelátvitel szabványos protokolljai  

Párhuzamos jelátvitel szabványos protokolljai (IEEE488) 

VXI ,PXI, MXI busz,busz-rendszerek 

USB, FireWire, Ethernet 

 

109.1.6. Számítógépes mérőrendszerek felépítése 12 óra/12 óra 

Számítógéppel vezérelt mérőrendszer általános felépítése 

Többfunkciós mérésadatgyűjtő kártyák 

Többfunkciós mérésadatgyűjtők analóg bementi egységének alkalmazása 

Digital SignalProcessor (DSP). 

Ethernet hálózaton keresztül vezérelhető mérőrendszerek 

Számítógépes mérések vezérlőszoftveri 
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110. I

rányítástechnika gyakorlat tantárgy 93 óra/93 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

110.1. Témakörök 

110.1.1. Ipari vezérlő rendszerek üzembe helyezése, vizsgálata 21 óra/21 óra 

Szenzorok jellemzőinek vizsgálata 

Az ipari irányítástechnikában leggyakrabban mért mennyiségei és szenzorainak 

vizsgálata 

Folyamatirányító rendszerek felépítése 

Számítógépes vezérlések és szabályozások rendszertechnikai vizsgálata 

 

110.1.2. Számítógépes jelfeldolgozás gyakorlata 24 óra/24 óra 

AD-DA átalakítók, minőségi jellemzők vizsgálata 

Kép, hang, digitalizálási eljárások gyakorlata 

 

110.1.3. Mérésadatgyűjtő rendszerek, vizsgálata 27 óra/27 óra 

Számítógépes adatgyűjtő kártya programozásának megismerése 

Adatgyűjtő kártya analóg kimeneteinek és bemeneteinek vizsgálata 

Mérőkártya programozása 

Mérőkártya működésének tesztelése 

 

110.1.4. Virtuális műszerek, szimulációs módszerek alkalmazása 21 óra/21 óra 

Virtuális elektronikai laboratórium használata 

Alapáramkörök vizsgálata szimulációs program segítségével 

Mérési adatok gyűjtése, tárolása, feldolgozása virtuális műszerek felhasználásával 

 

 

 

111. A

datátviteli hálózatok tantárgy 62 óra/62 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

111.1. Témakörök 

111.1.1. Az adatátviteli hálózat minőségi jellemzői 14 óra/14 óra 

A hálózati rendelkezésre állást befolyásoló tényezők (fizikai szintű, adatkapcsolati 

szintű, stb). 

Szolgáltatási minőség mérőszáma (QoE) 

 

111.1.2. Hálózat biztonsági megoldáso 16 óra/16 óra 

Hálózat biztonsági megoldások alkalmazási lehetőségei: 

(pl. VLAN, ACL ,DNS zóna) 

 

111.1.3. A hálózatok figyelési szempontjai 16 óra/16 óra 

A hálózatfigyelési szempontok áttekintése: 

– Összeköttetés figyelés módszerei 

– Forgalomfigyelés alapjai 

– Rendszermonitorozás alapjai 

 

111.1.4. Hálózatfelügyeleti módszerek 16 óra/16 óra 

Az összeköttetések figyelésének módszerei 

Forgalom-figyelési eljárások 

A hálózati csomagforgalom vizsgálata 
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Hálózatfelügyelő, Network Analyzer program használata 

Távoli felügyelet lehetőségei 

 

 

 

112. A

datátviteli hálózatok gyakorlat tantárgy 93 óra/93 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

112.1. Témakörök 

112.1.1. Hálózatépítési gyakorlat 19 óra/19 óra 

Munkahelyi környezetnek megfelelő, helyi(lokális) hálózatépítési gyakorlat, hálózati 

eszközök konfigurálása, tesztelése. 

112.1.2. Hálózatbiztonsági megoldások gyakorlati megvalósítása 24 óra/24 óra 

Hálózat biztonsági megoldások alkalmazási lehetőségei: 

– Munkaállomások helyi védelme 

– VLAN 

– ACL  

DNS zóna 

112.1.3. Hálózati munkaállomások távoli elérése 24 óra/24 óra 

Távoli asztal szolgáltatás gyakorlati alkalmazása 

VPN szolgáltatás gyakorlati alkalmazása 

 

112.1.4. A hálózatok figyelés gyakorlata 26 óra/26 óra 

Az összeköttetések figyelésének gyakorlati módszerei  

Forgalom-figyelési eljárások gyakorlati megvalósítása 

A hálózati csomagforgalom vizsgálati gyakorlat 

Hálózatfelügyelő, Network Analyzer program használata.  

Hálózatfelügyelő protokoll gyakorlati alkalmazása 

Felügyeleti információs adatbázis fogalma és alkalmazási lehetőségei   

Távoli felügyelet lehetőségei 

 

 

 

113. M

űszaki programozás (gyakorlat) tantárgy 109 óra/109 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

113.1. Témakörök 

113.1.1. Programozható logikai vezérlők 22 óra/22 óra 

A programozható logikai vezérlők (PLC) felépítése, működése, feladatai 

A PLC funkcionális egységei 

A központi vezérlő egység, buszegység, hálózati tápegység modul, programtároló 

modul 

Bemeneti illesztő egység - analóg és digitális bemeneti modul 

Kimeneti illesztő egység analóg és digitális kimeneti modul 

Egyéb jellemző egységek: időzítő modul, számláló modul, szabályozó modul, 

speciális modulok. 

 

113.1.2. Egyszerű és összetett programozás elvégzése, a programok tesztelése, 

dokumentálása 22 óra/22 óra 

Programozási szabályok 

Utasításlista 

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va



 

1182 
 

Létradiagram 

Programozó készülékek, programozás számítógépes felületen, programozó szoftver 

PLC programok dokumentációja 

 

113.1.3. Gyakorlati feladatok PLC -s megoldásai 20 óra/20 óra 

Komplex vezérlési feladat megoldása PLC-vel 

PLC kiválasztása adott technológiai folyamathoz 

 

113.1.4. Mikrovezérlők típusai, felépítése 22 óra/22 óra 

Mikrovezérlők típusai, felépítése 

Analóg és digitális mennyiségek. A/D konverzió 

A/D konverterek, pontosságuk 

Mintavételezés. Számrendszerek, számábrázolás, kódok, kettes komplemens 

Maszkolási eljárások és szerepük 

Számlálók és multiplexerek használata a mikrovezérlőkben 

Memóriák, memória térképek, memórialapozás 

Címzési módok 

A mikrovezérlő (pl. PIC) architektúrája, perifériái 

Harvard és Neumann elv 

Utasítás végrehajtása a mikrovezérlőben 

 

113.1.5. Egyszerű és összetett programozás elvégzése, a programok tesztelése 23 

óra/23 óra 

Egyszerű és összetett programozás elvégzése, a programok tesztelése 

Utasítás végrehajtása a PIC-ben 

Utasítások csoportosítása, végrehatási idejűk 

Szubrutin írása, és végrehajtásának menete 

Megszakításos programozás 

A fejlesztő környezet bemutatása, program letöltése 

Ki és bemeneti perifériák beállítása, villamos paramétereik 

Konfigurációs bitek beállítása 

Órajel kiválasztása, ciklusidő számítása 

Megszakítások: kiváltó okok, alacsony és magas szintű megszakítások 

Tábla kezelés, jelentősége 
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3.8.4 Szoftverfejlesztő 

 

H E L Y I  T A N T E R V  

a(z) 

XIII. INFORMATIKA 

ágazathoz tartozó 

54 213 05 SZOFTVERFEJLESZTŐ 

SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 

 

 

A szakképesítés óraterve nappali rendszerű oktatásra 

 

 

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.  - 

11. évfolyam 10 óra/hét 360 óra/év 

Ögy.  - 

12. évfolyam 10 óra/hét 310 óra/év 

5/13. évfolyam 31 óra/hét 961 óra/év 

Összesen: 2459 óra 

 

Érettségi utáni szakképzés esetén a heti és éves szakmai óraszámok: 

 

évfolyam heti óraszám éves óraszám 

1/13. évfolyam 31 óra/hét 1116 óra/év 

Ögy.  - 

2/14. évfolyam 31 óra/hét 961 óra/év 

Összesen: 2077 óra 
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Tantárgyi struktúra és óraszámok - Informatika XIII. 

Szoftverfejlesztő (54 213 05)  

szakgimnázium 9-13. évfolyam 

(2016. szeptember 1-től) 

  Óraszámok évfolyamonként 

Tantárgy 9. 10. 11. 12. 9.-12. 13. 

  heti éves heti éves heti éves heti éves éves heti éves 

Közismeret                       

Magyar nyelv és 

irodalom 
4 144 4 144 4 144 4 124 556     

Idegen nyelvek 4 144 4 144 4 144 4 124 556 4 124 

Matematika 3 108 3 108 3 108 3 93 417     

Történelem 2 72 2 72 3 108 3 93 345     

Etika             1 31 31     

Informatika 2 72 2 72         144     

Művészetek         1 36     36     

Testnevelés  5 180 5 180 5 180 5 155 695     

Osztályfőnöki 1 36 1 36 1 36 1 31 139     

Kötelező komplex 

természettudományos 

tantárgy 

3 108             108     

Ágazathoz 

kapcsolódó tantárgy: 

Fizika 

    2 72 2 72 2 62 206     

Kötelezően 

választható: Emelt 

szintű érettségi vagy 

Idegen nyelv, vagy 

Kémia vagy 

Informatika vagy 

szakmai tantárgy 

        2 72 2 62 134     

Pénzügyi és 

vállalkozói ismeretek 
    1 36         36     

Közismeret összesen 24 864 24 864 25 900 25 775 3403 4 124 
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Szakmai modulok: 

el
m

. 

g
ya

k
. 

év
es

 

el
m

. 

g
ya

k
. 

év
es

 

el
m

. 

g
ya

k
. 

év
es

 

el
m

. 

g
ya

k
. 

év
es

 

9.-12. 

el
m

. 

g
ya

k
. 

év
es

 

11499-12  

Foglalkoztatás II. 
                          0,5   15,5 

11498-12 

Foglalkoztatás I.  
                          2   62 

IT alapok 1   36 1   36             72       

IT alapok 

gyakorlat 
  2 72   1 36             108       

Hálózatok I.       1   36 1   36 1   31 103       

Hálózatok I. 

gyakorlat 
        2 72   3 108   2 62 242       

Programozás 1   36 1   36 1   36 1   31 139       

Programozás 

gyakorlat 
  2 72   2 72   2 72   2 62 278       

IT szakmai angol 

nyelv 
2   72 2   72             144       

Linux alapok             1   36       36       

Linux alapok 

gyakorlat 
              2 72       72       

Irodai szoftverek                   1   31 31       

Irodai szoftverek 

gyakorlat 
                    3 93 93       

IT szakorientáció 1   36 1   36             72       

IT szakorientáció 

gyakorlat 
  2 72   1 36             108       

Szoftverfejlesztés                           7,5   232,5 

Szoftverfejlesztés 

gyakorlat 
                            12 372 

Webfejlesztés                           4   124 

Webfejlesztés 

gyakorlat 
                            5 155 

Szakmai modulok 

összesen: 
5 6 396 6 6 432 3 7 360 3 7 310 1498 14 17 961 

Szakmai elmélet és 

gyakorlat összesen: 
11 396 12 432 10 360 10 310 1498 31 961 

Szakmai elmélet és 

gyakorlat/ év 
180 216 396 216 216 432 108 252 360 93 217 310 1498 434 527 961 

Nyári összefüggő 

szakmai gyakorlat 
    0     0     0     0 0     0 

Tanulók heti/éves 

óraszáma: 
35 1260 36 1296 35 1260 35 1085 4901     1085 

Képzési arányok 

szakmai modulokban 
2459 

Szakmai elmélet 1031 41,93%     

Szakmai 

gyakorlat 
1428 58,07%     
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Tantárgyi struktúra és óraszámok - Informatika XIII 

Szoftverfejlesztő (54 213 05)  

érettségire épülő szakképző évfolyam (13.-14. évfolyam) 

(2016. szeptember 1-től) 

    

Tantárgy 13. évfolyam 14. évfolyam Összesen 

  heti éves heti éves éves 

Közismeret           

Szakmai idegen nyelv 4 144 4 124 268 

Közismeret összesen 4 144 4 124 268 

Szakmai modulok: 

el
m

. 

g
ya

k
. 

év
es

 

el
m

. 

g
ya

k
. 

év
es

 

  

11499-12  Foglalkoztatás II.       0,5   15,5 15,5 

11498-12 Foglalkoztatás I.        2   62 62 

IT alapok 2   72       72 

IT alapok gyakorlat   3 108       108 

Hálózatok I. 3   108       108 

Hálózatok I. gyakorlat   7 252       252 

Programozás 4   144       144 

Programozás gyakorlat   8 288       288 

IT szakmai angol nyelv 4   144       144 

Linux alapok               

Linux alapok gyakorlat               

Irodai szoftverek               

Irodai szoftverek gyakorlat               

IT szakorientáció               

IT szakorientáció gyakorlat               

Szoftverfejlesztés       7,5   232,5 232,5 

Szoftverfejlesztés gyakorlat         12 372 372 

Webfejlesztés       4   124 124 

Webfejlesztés gyakorlat         5 155 155 

Szakmai modulok összesen: 13 18 1116 14 17 961 2077 

Szakmai elmélet és gyakorlat 

összesen: 
31 1116 31 961 2077 

Szakmai elmélet és gyakorlat/ 

év 
468 648 1116 434 527 961 2077 

Nyári összefüggő szakmai 

gyakorlat 
    0     0 0 

Tanulók heti/éves óraszáma: 35 1260 35 1085 2345 

Képzési arányok szakmai 

modulokban 
2077 

Szakmai elmélet 902 43,43% 

Szakmai gyakorlat 1175 56,57% 

 

 

 

114. F

oglalkoztatás II. tantárgy 15 óra/15 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

114.1. Témakörök 
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114.1.1. Munkajogi alapismeretek 4 óra/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. 

 

114.1.2. Munkaviszony létesítése 4 óra/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. 

 

114.1.3. Álláskeresés 4 óra/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. 

 

114.1.4. Munkanélküliség 3 óra/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. 
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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. 

 

 

 

115. F

oglalkoztatás I. tantárgy 62 óra/62 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

115.1. Témakörök 

115.1.1. Nyelvtani rendszerezés 1 8 óra/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. 

 

115.1.2. Nyelvtani rendszerezés 2 8 óra/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 
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állásinterjún elhangozott kérdésekre relevánsan tudjon felelni, illetve képes legyen 

tájékozódni a munkakörülményekről és lehetőségekről. 

 

115.1.3. Nyelvi készségfejlesztés 24 óra/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. 

 

115.1.4. Munkavállalói szókincs 22 óra/22 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. 

 

 

 

116. I

T alapok tantárgy 72 óra/72 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

116.1. Témakörök 
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116.1.1. Munka- és környezetvédelmi alapismeretek 2 óra/2 óra 

Általános munkabiztonsági előírások, szabályok. 

Számítógépek és nyomtatók szerelésének érintésvédelmi irányelvei. 

Tűzvédelmi irányelvek, elektromos tüzek oltása. 

Elektrosztatikus kisülés (ESD) veszélyei. 

Tápfeszültség anomáliái és veszélyei, túlfeszültség védelmi eszközök. 

Anyagbiztonsági adatlap (MSDS) funkciója, információi. 

Elektronikus hulladékok kezelése. 

 

116.1.2. Bevezetés a számítógépes architektúrákba 34 óra/34 óra 

Kettes- és tizenhatos számrendszer. 

Neumann-elvű számítógép felépítése. 

Hardver és firmware fogalma. 

Számítógép házak és tápegységek. 

Processzortípusok, foglalatok. 

Hőelvezetési technológiák. 

Memóriák típusai, memória modulok, memóriahibák kezelése. 

Illesztőkártyák és csatlakozási felületeik. 

BIOS feladatai, beállításai. 

Input perifériák, KVM kapcsolók. 

Háttértárak és típusaik. 

Merevlemezek adattárolási struktúrája. 

Redundáns adattárolás fogalma, RAID. 

Megjelenítők típusai, paraméterei, alapvető működési elveik. 

Nyomtatók típusai, működési elveik. 

Nyomtatók csatlakozási felületei, jellemző paramétereik. 

Lapleíró nyelvek, PCL és PostScript összehasonlítása. 

Szkennerek típusai, működési elveik. 

Multifunkciós nyomtatók. 

Portok és csatlakozók típusai, belső- és külső kábeltípusok. 

Hálózati eszközök, hálózati kártya feladata és beállításai. 

Hálózati topológiák. 

Speciális számítógépes rendszerek (CAD/CAM, virtualizáció, játék, HTPC). 

Laptop és asztali számítógép alkatrészek összehasonlítása. 

Laptopokra jellemző adapterek, bővítőkártyák. 

Dokkoló állomás és portismétlő funkciója. 

Hordozható eszközök hardverelemei. 

Energiagazdálkodási beállítások, APM és ACPI szabványok. 

 

116.1.3. Szoftverismeret 28 óra/28 óra 

Szoftver fogalma, szoftverek csoportosítása. 

Zárt- é nyílt forráskódú rendszerek, GPL. 

Operációs rendszer fogalma, feladatai. 

Operációs rendszerek típusai és jellemzőik. 

GUI és CLI felhasználói felületek. 

Megfelelő operációs rendszer kiválasztásának szempontjai. 

Partíció fogalma, típusai. 

Formázás, fontosabb fájlrendszerek. 

Rendszerbetöltés folyamata. 

Windows indítási módok. 
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Regisztráció adatbázis. 

Multi-boot rendszerek. 

Könyvtárstruktúra, felhasználói és rendszerkönyvtárak. 

Fájlkiterjesztések és attribútumok. 

Vezérlőpult beállításai. 

Archiválási módok. 

Kliensoldali virtualizáció, hypervisor. 

Hordozható eszközök operációs rendszerei. 

Levelezési protokollok. 

Adatok szinkronizációja, felhő szolgáltatások. 

Hibakeresési folyamat lépései. 

 

116.1.4. Információtechnológia biztonság alapjai 8 óra/8 óra 

Rosszindulatú szoftverek (vírus, trójai, féreg, adware, spyware). 

Védekezési módok a rosszindulatú szoftverek ellen. 

Támadástípusok (felderítés, DoS, DDoS, hozzáférési támadás). 

Megtévesztési technikák (social engineering, phishing). 

Kéretlen és reklámlevelek, SPAM szűrés lehetőségei. 

Biztonságos böngészés, böngésző biztonsági beállításai. 

Biztonságos adatmegsemmisítés módszerei. 

Biztonsági szabályzat. 

Felhasználói nevek és jelszavak (BIOS, számítógép, hálózati hozzáférés). 

Fájlmegosztás, fájlok és mappák fájlrendszer szintű védelme. 

Tűzfalak feladata, típusai. 

Mobil eszközök védelme, biometrikus azonosítási módszerek. 

IT eszközök fizikai védelme. 

 

 

 

117. I

T alapok gyakorlat tantárgy 108 óra/108 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

117.1. Témakörök 

117.1.1. Biztonságos labor- és eszközhasználat 4 óra/4 óra 

Számítógép-szerelés eszközei és használatuk. 

Antisztatikus eszközök szabályszerű használata. 

Tisztító anyagok és eszközök megfelelő használata. 

Diagnosztikai eszközök (multiméter, tápegység tesztelő, kábeltesztelő) használata. 

 

117.1.2. Számítógép összeszerelése 48 óra/48 óra 

Számítógép szakszerű szétszerelése. 

Pontos konfiguráció meghatározása, megfelelő alkatrészek kiválasztása. 

Számítógép szakszerű összeszerelésének folyamata. 

Tápegység telepítése. 

Alaplapi alkatrészek telepítése, alaplap házba helyezése. 

Belső alkatrészek telepítése, kábelek csatlakoztatása. 

Perifériák csatlakoztatása, telepítése, beállítása.. 

BIOS funkciója és beállításai. 

Memóriabővítés asztali számítógépben és laptopban. 

Számítógép alkatrészek cseréje. 
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Számítógép hálózatra csatlakoztatása, IP cím beállítása. 

SOHO útválasztó hálózatra csatlakoztatása. 

Laptopok felhasználó, illetve szerviz által cserélhető alkatrészei. 

Hibakeresési folyamat lépései, kézenfekvő problémák kiszűrése. 

Áramellátás zavarai, túlfeszültség levezető bekötése. 

UPS típusok, UPS üzembe helyezése. 

 

117.1.3. Telepítés és konfigurálás 44 óra/44 óra 

Operációs rendszerek hardverkövetelményeinek meghatározása. 

Operációs rendszer hardver kompatibilitásának ellenőrzése. 

Particionálás. 

Kötetek formázása.  

Operációs rendszerek telepítése. 

Meghajtó programok telepítése. 

Frissítések és hibajavító csomagok telepítése. 

Operációs rendszer upgrade-je, felhasználói adatok költöztetése. 

Regisztrációs adatbázis biztonsági mentése, helyreállítása. 

Lemezkezelés. 

Alkalmazások és folyamatok kezelése, feladatkezelő használata. 

Alkalmazások telepítése, eltávolítása. 

Levelező program konfigurálása. 

Felhasználói fiókok kezelése. 

Virtuális memória beállítása. 

Illesztőprogramok frissítése, eszközkezelő használta. 

Területi és nyelvi beállítások. 

Eseménynapló ellenőrzése. 

Rendszer erőforrásainak monitorozása, szolgáltatások beállításai. 

Kezelőpult (MMC) használata. 

Biztonsági másolatok készítése, archiválási típusok. 

Személyes tűzfal beállítása. 

Antivírus alkalmazás telepítése, frissítése, vírusellenőrzés. 

Lemezklónozás. 

Virtuális gép telepítése. 

 

117.1.4. Megelőző karbantartás 12 óra/12 óra 

Megelőző karbantartás jelentősége, karbantartási terv. 

Hardver- és szoftverkarbantartás feladatai. 

Ház és a belső alkatrészek szakszerű tisztítása. 

Monitorok szakszerű tisztítása. 

Festékszint ellenőrzése, toner és festékpatron cseréje. 

Nyomtatók és szkennerek szakszerű tisztítása. 

Alkatrészek csatlakozásának ellenőrzése. 

Számítógépek működésének környezeti feltételei. 

Operációs rendszer frissítése, javítócsomagok telepítése. 

Merevlemez karbantartása, lemezellenőrzés, töredezettség-mentesítés. 

Helyreállítási pontok készítése, rendszer visszaállítása korábbi időpontra. 

Felhasználói adatok átköltöztetése, archiválása. 

Távoli asztalkapcsolat és távsegítség konfigurálása. 

Ütemezett karbantartási feladatok. 

Laptopok és hordozható eszközök szakszerű tisztítása. 
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118. H

álózatok I. tantárgy 103 óra/108 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

118.1. Témakörök 

118.1.1. Hálózati infrastruktúra, hálózati operációs rendszerek  11 óra/16 óra 

A vállalatok hálózati infrastruktúrájának megismerése 

A hálózat elemei 

Csatlakozás az internethez 

Hálózati operációs rendszerek feladata 

Hálózati operációs rendszerek elérése 

Kapcsolók hálózati operációs rendszerének alap konfigurációja 

Eszközök IP címzése, bevezetés 

Kapcsolatok alapszíntű ellenőrzése helyi hálózatban 

 

118.1.2. Fizikai és adatkapcsolati réteg feladatai, Ethernet protokoll 12 óra/12 óra 

Topológiák 

Adatok fizikai közegen történő átvitelének szabályai 

Kommunikációs szabályok 

Kommunikációs protokollok  

Szabványügyi szervezetek ismerete 

OSI modell jelentősége, rétegei, szerepe 

TCP/IP modell jelentősége, rétegei, szerepe 

Adatbeágyazás fogalma és menete 

Ethernet technológia működése és jellemzői 

Ethernet keret felépítése, tulajdonságai 

Hálózati vezetékes átviteli közegek jellemzői (rézkábelek, optikai kábelek) 

Vezeték nélküli átvitel típusai 

MAC cím jelentősége, felépítése 

ARP protokoll feladata és működése 

Kapcsoló felépítése, feladatai, működése 

Kapcsoló MAC-címtábla felépítése 

 

118.1.3. Hálózati és a szállítási réteg feladatai, protokolljai 13 óra/13 óra 

IP protokoll jellemzői 

Összeköttetés mentes csomagtovábbítás 

Az IPv4 és az IPv6 csomag felépítése, fejléce és mezői 

A forgalomirányító felépítése, feladatai, működése 

A forgalomirányító rendszerindítási folyamata 

Irányító tábla felépítése 

Szállítási rétegbeli protokollok (TCP és UDP) bemutatása 

A TCP kommunikáció 

Az UDP kommunikáció 

 

118.1.4. IPv4 és IPv6 címzési struktúra, alhálózatok 10 óra/10 óra 

IPv4 címzési struktúra 

IPv4 alhálózati maszk 

IPv4 cím dinamikus és statikus hozzárendelése egy állomáshoz 
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IPv4 címek típusai (nyilvános és privát), osztályok 

IPv6 címzés 

IPv6 címek típusai 

Alapértelmezett átjáró fogalma, feladata 

IPv4 hálózat alhálózatokra bontása 

Változó méretű alhálózatok 

Strukturált címzési tervezés 

Alhálózatok kialakítása IPv6 alhálózatban 

Kapcsolatok ellenőrzése 

 

118.1.5. Alkalmazási réteg protokolljai, hálózatbiztonság 8 óra/8 óra 

Egyenrangú hálózatok 

Kliens szerver szolgáltatások 

Alkalmazási rétegbeli protokollok (HTTP, HTTPS, IMAP, POP3, SMTP, DHCP, 

DNS, FTP) bemutatása 

Hálózati támadások bemutatása, védelmi beállítások, SSH protokoll 

Biztonsági mentés jelentősége 

Tűzfalak szerepe egy hálózatban 

Hálózati teljesítmény ellenőrzése, tesztelése, elemzése 

 

118.1.6. Kapcsolt helyi hálózatok és VLAN-ok 8 óra/8 óra 

A kapcsoló MAC-címtáblája, felépítése, feladata 

Ütközési- és szórási tartományok 

Kapcsoló rendszerindítási folyamata 

Kapcsolók védelme, portbiztonság konfigurálása 

Kapcsoló biztonságos távoli elérése 

Hálózatelérési rétegbeli hibák elhárítása 

VLAN-ok feladata, szerepe 

VLAN-ok megvalósítása 

VLAN trönkök jelentősége 

VLAN hibakeresés  

VLAN biztonság és tervezés 

 

118.1.7. Forgalomirányítási ismeretek  23 óra/23 óra 

A forgalomirányító működése, forgalomirányítási döntések 

Az útvonalak meghatározásának menete 

IPv4 és IPv6 forgalomirányító tábla elemzése 

Közvetlenül csatlakozó útvonalak irányítótáblába kerülése és szerepe 

VLAN-ok közötti forgalomirányítás konfigurálása 

VLAN-ok közötti forgalomirányítás hibaelhárítása 

3. rétegbeli kapcsolás feladata, szerepe 

Statikus forgalomirányítás megvalósítása, konfigurálása 

Alapértelmezett útvonal szerepe és konfigurálása 

Összevont és lebegő statikus útvonalak fogalma és feladata 

Dinamikus forgalomirányító protokollok típusai, működési elvük 

Távolságvektor alapú forgalomirányítás működése (RIP, RIPv2, RIPng) 

Kapcsolatállapot alapú forgalomirányítás működése  

Egyterületű OSPFv2 és OSPFv3 tulajdonságai és konfigurációja 

Forgalomirányítási hibaelhárítás 
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118.1.8. A biztonságos hálózat, forgalomszűrés 10 óra/10 óra 

A hozzáférési lista (ACL) célja 

Az ACL működése 

Normál IPv4 ACL-ek szerepe 

Kiterjesztett IPv4 ACL-ek szerepe 

ACL-ek tervezése, létrehozása 

ACL-ek konfigurálása 

IPv4 ACL-ek hibaelhárítása 

IPv6 ACL-ek létrehozása, konfigurálása 

IPv6 ACL-ek hibaelhárítás 

 

118.1.9. IP szolgáltatások 8 óra/8 óra 

DHCP v4 működése 

DHCPv4 szerver és kliens konfigurálása 

DHCPv4 hibaelhárítás 

DHCP v6 működése, állapotmentes és állapottartó DHCPv6 szerver konfigurálása 

DHCPv6 hibaelhárítás 

IPv4 hálózati címfordítás (NAT) jellemzői, típusai, előnyei 

Statikus és dinamikus NAT, valamint PAT konfigurálása 

NAT hibaelhárítás 

 

 

 

119. H

álózatok I. gyakorlat tantárgy 242 óra/252 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

119.1. Témakörök 

119.1.1. Csatlakozás egy hálózathoz, a kapcsoló alap konfigurációja 26 óra/36 óra 

Hálózati eszközök és hálózati átviteli közegek megválasztása 

Topológia ábrák értelmezése 

Csatlakozás az internethez 

Hálózati operációs rendszerek helye, elérésének módjai és lehetőségei (konzol, telnet, 

SSH) 

Terminál emulációs programok használata 

Hálózati operációs rendszer konfigurációs parancsainak felépítése, súgója 

Kapcsoló alapvető konfigurálása 

Kapcsolóhoz való hozzáférés korlátozása 

Kapcsoló konfigurálásának mentése 

Végberendezések automatikus és manuális IP beállítása 

A kapcsoló felügyeleti IP címének konfigurálása 

Kapcsolatok, hálózati összeköttetések ellenőrzése (ping, tracert) 

 

119.1.2. Vezetékes és vezeték nélküli kapcsolódás helyi hálózathoz 26 óra/26 óra 

Az OSI és TCP/IP modellek rétegeihez kapcsolódó protokoll adategységek (PDU-k) 

elemzése  

Adatbeágyazás elemzése adatforgalom elfogására alkalmas szoftverrel 

MAC-cím és IP-cím használata, azonos hálózaton található eszközök kommunikációja 

A megfelelő hálózati átviteli közeg kiválasztása és egy végberendezés csatlakoztatása 

egy hálózathoz  

Kereszt- és egyeneskötésű Ethernet kábel készítése 
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Kábelek tesztelése 

Kapcsolódás vezetékes LAN-hoz 

Ethernet keret elemzése adatforgalom elfogására alkalmas szoftverrel 

Ethernet MAC-címek megjelenítése, elemzése 

Címmeghatározó protokoll (ARP) működésének elemzése adatforgalom elfogására 

alkalmas szoftverrel 

ARP tábla feladata és felépítése 

ARP problémák elhárítása 

Kapcsoló MAC-címtábla megtekintése 

3. rétegbeli kapcsolás 

Kapcsolódás vezeték nélküli LAN-hoz 

SOHO router vezeték nélküli hozzáférés konfigurálása 

Vezeték nélküli biztonság 

Vezeték nélküli kliens konfigurálása 

Hálózati kártya információinak megtekintése 

 

119.1.3. Forgalomirányítási alapok, adatfolyam kezelés 20 óra/20 óra 

IPv4 és IPv6 csomag működésének elemzése adatforgalom elfogására alkalmas 

szoftverrel 

Állomás csomagtovábbítási döntései 

Állomás IPv4 és IPv6 irányítótáblájának megjelenítése, elemzése 

Forgalomirányító csomagtovábbítási döntései 

Forgalomirányító irányítótáblájának megjelenítése, elemzése 

A forgalomirányító felépítése, memóriák tartalmának megjelenítése 

A forgalomirányító összetevőinek azonosítása 

Csatlakozás a forgalomirányítóhoz 

A forgalomirányító rendszerindítási folyamatának megtekintése 

Forgalomirányító kezdeti konfigurálása 

Állomás és kapcsoló alapértelmezett átjárójának beállítása 

Forgalomirányítási problémák hibaelhárítása 

Alkalmazások közötti megbízható átvitel, szegmensek nyomon követése 

Megérkezett adatok nyugtázásának elemzése adatforgalom elfogására alkalmas 

szoftverrel 

TCP és UDP szegmens fejlécének összehasonlítása és elemzése adatforgalom 

elfogására alkalmas szoftverrel 

Portszámok szerepének megismerése 

TCP kapcsolatok létrehozásának és lezárásának elemzése adatforgalom elfogására 

alkalmas szoftverrel 

TCP háromfázisú kézfogás elemzése 

UDP szerverfolyamatok vizsgálata 

 

119.1.4. IP-címzés a gyakorlatban 30 óra/30 óra 

Számrendszerek közötti átváltások 

IPv4 egyedi, szórásos és csoportcímzés vizsgálata 

IPv4 címek azonosítása és osztályozása 

IPv6 címek ábrázolása, rövidítése 

Globális egyedi IPv6 cím statikus konfigurálása 

Globális egyedi IPv6 cím dinamikus konfigurációja SLAAC használatával 

Globális egyedi IPv6 cím dinamikus konfigurációja DHCPv6 használatával 

EUI-64 módszer használata 
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Dinamikus és statikus link-local címek 

IP konfiguráció ellenőrzése 

Kapcsolatok ellenőrzése (ICMPv4 és ICMPv6), hibaelhárítás 

Címzési terv készítése IPv4 és IPv6 hálózatokban 

Alhálózatok használata, konfigurálás 

Alhálózatok kialakítása 

Alhálózat kalkulátor használata 

Változó hosszúságú alhálózati maszk (VLSM) a gyakorlatban 

 

119.1.5. Szerver-kliens kapcsolódás, hálózatbiztonság 30 óra/30 óra 

Peer-to-peer alkalmazások használata, fájlmegosztó protokollok 

Web és e-mail szolgáltatások konfigurálása, hálózati kommunikáció elemzése 

DNS kérés megfigyelése 

FTP parancssori és böngészőben történő használata 

Hálózati forgalom elemzése, protokoll elemzés kis hálózatban 

Biztonsági fenyegetések azonosítása 

Támadás típusok felismerése 

Biztonsági mentések készítése, visszaállítása, frissítés és hibajavítás 

Naplózás 

Eszközök konfigurálása, biztonsági beállítások 

SSH engedélyezése és konfigurálása 

Telnet és SSH kapcsolat vizsgálata adatforgalom elfogására alkalmas szoftverrel 

A hálózat alapállapotának, viszonyítási állapotának meghatározása 

Kapcsolatok és konfigurációk ellenőrzése 

 

119.1.6. Kapcsolás folyamata és a VLAN-ok használata 27 óra/27 óra 

Kapcsoló MAC-címtáblájának felépítési folyamata, elemzése 

Ütközési és szórási tartományok felosztása hálózati eszközök segítségével 

Kapcsoló rendszerindítási folyamatának megtekintése 

Kapcsolók LED jelzőfényeinek értelmezése 

Kapcsolók védelme, portjainak beállítása, portbiztonság konfigurálása 

Kapcsolási problémák felismerése és hibaelhárítás 

Kapcsolók felügyeletének megvalósítása 

SSH kapcsolat beállítása és ellenőrzése 

Biztonsági támadások elleni védelem lehetőségei 

Portbiztonság beállítása, ellenőrzése és hibaelhárítás 

VLAN ID, Ethernet keret elemzése adatforgalom elfogására alkalmas szoftverrel 

VLAN-ok létrehozása, törlése és ellenőrzése egy kapcsolón 

Kapcsoló portok VLAN-okhoz rendelése és ellenőrzése 

Trönk kapcsolatok konfigurálása 

Trönk beállítások ellenőrzése 

VLAN Trunking Protokoll (VTP) használata és konfigurálása 

VLAN-ok és trönk kapcsolatok hibaelhárítása 

VLAN biztonság megvalósítása 

 

119.1.7. Statikus és dinamikus forgalomirányítás  51 óra/51 óra 

Hálózati címzés dokumentálása, topológia diagram készítése 

Loopback interfész használata teszteléshez és menedzseléshez 

Forgalomirányító interfészek IPv6 IP-címmel konfigurálása és ellenőrzése 

IPv4 és IPv6 forgalomirányító tábla elemzése  
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VLAN-ok közötti hagyományos forgalomirányítás megvalósítása  

VLAN-ok közötti forgalomirányítás megvalósítása „router-on-a-stick” 

forgalomirányítóval, alinterfészek konfigurálása és ellenőrzése 

VLAN-ok közötti forgalomirányítás megvalósítása többrétegű kapcsolóval és 

hibaelhárítás 

VLAN hibakeresés és hibajavítás 

IPv4 hagyományos, alapértelmezett, összevont és lebegő statikus útvonalak 

konfigurálása  

Következő ugrás címével és kimenő interfésszel megadott statikus útvonalak 

konfigurálása 

IPv6 statikus útvonal létrehozása és ellenőrzése 

IPv4 alapértelmezett útvonalak létrehozása és ellenőrzése 

VLSM címzési terv készítése 

IPv4 és IPv6 hálózati címek meghatározása, konfigurálása, ellenőrzése 

Statikus útvonalak hibaelhárítás 

RIP, RIPv2 és RIPng konfigurációja és beállításainak vizsgálata 

Passzív interfészek konfigurálása 

Hálózati konvergencia vizsgálata 

OSPF csomagtípusok azonosítása, helló csomagok  

OSPFv2 és OSPFv3 konfigurálása és ellenőrzése 

Passzív interfészek szerepe és konfigurálása 

Dinamikus forgalomirányítás hibaelhárítás 

 

119.1.8. A biztonságos hálózat kialakítása, forgalomszűrés 16 óra/16 óra 

Helyettesítő maszkok és kulcsszavak használata 

ACL-ek elhelyezésének tervezése 

Normál IPv4 hozzáférési lista (ACL) konfigurálása és ellenőrzése 

Kiterjesztett IPv4 ACL-ek konfigurálása és ellenőrzése  

IPv4 ACL-ek alkalmazása interfészen 

ACL-ek módosítása 

ACL statisztikák elemzése és jelentősége 

A VTY vonalak védelmének konfigurálása és ellenőrzése 

IPv4 ACL-ek hibaelhárítása 

IPv6 ACL-ek konfigurálása és ellenőrzése 

IPv6 ACL-ek alkalmazása interfészen 

IPv6 ACL-ek hibaelhárítás 

 

119.1.9. IP szolgáltatások a gyakorlatban 16 óra/16 óra 

DHCP v4 szerver alapbeállításainak megadása 

DHCPv4 kliens (végberendezés és forgalomirányító) konfigurálása 

DHCPv4 konfigurálása több LAN számára 

DHCPv4 beállításainak ellenőrzése, hibaelhárítás 

DHCPv6 SLAAC, állapotmentes és állapottartó DHCPv6 szerver konfigurálása 

DHCPv6 kliens (végberendezés és forgalomirányító) konfigurálása 

DHCPv6 hibaelhárítás 

IPv4 hálózati címfordítás (NAT) jellemzői, típusai, előnyei 

Statikus és dinamikus NAT, valamint PAT konfigurálása és ellenőrzése 

NAT hibaelhárítás 
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120. P

rogramozás tantárgy 139 óra/144 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

120.1. Témakörök 

120.1.1. Bevezetés a programozásba 18 óra/23 óra 

A bevezetés a programozásba és a vele párhuzamosan futó azonos nevű gyakorlati 

témakör elsődleges célja a tanulói érdeklődés felkeltése, a motiváció erősítése a 

programozás tantárgy tanulására.  

A további témakörök nem építenek direkt módon az itt megszerzett ismeretekre, így 

nincs olyan specifikus elvárás, amit feltétlenül tudniuk kell a tanulóknak ennek a 

résznek a végén. Ugyanakkor nem haszontalan időtöltésről van szó, hanem egy olyan 

közös játékos tevékenységről, melynek során a tanulók észrevétlenül szereznek meg 

olyan készségeket (algoritmizálás és programozás szemlélete, vezérlési szerkezetek, 

változók ismerete stb.), melyek a későbbi tanulmányaikat megkönnyítik. 

A témakör első felében a kódolás játékos elsajátítását célzó eszközökkel és oktatási 

portálokkal történő ismerkedésre kerül sor. Ennek keretében az alábbi 

tevékenységeket kell elvégezni: 

- legalább három eszköz bemutatása, a kiválasztott eszközökkel egyszerűbb 

feladatok, problémák megoldásának szemléltetése 

- legalább három kódolás oktatását célzó portál áttekintése, egy-két rövidebb kurzus 

közös elvégzése valamelyik kiválasztott portálon. 

Javasolt eszközök (a kör tetszőlegesen bővíthető hasonló célú eszközökkel): 

- Scratch 

- Kodu 

- Minecraft 

- Lego vagy más hasonló oktatórobot 

- Arduino 

Javasolt oktatási portálok (a kör tetszőlegesen bővíthető hasonló célú portálokkal): 

- Code.org 

- freeCodeCamp 

- Codacademy 

- Khan Academy 

- Udacity 

A témakör második részében valamelyik kiválasztott eszközzel néhány egyszerűbb 

probléma, feladat közös, játékos formában történő megoldására kerül sor. 

 

120.1.2. Weboldalak kódolása 18 óra/18 óra 

A témakör célja, hogy a tanulók megismerkedjenek a weboldalak felépítésével, a 

HTML5 és a CSS3 alapjaival, a JavaScript szerepével, megértsék a stíluslapokat és 

JavaScriptet használó HTML oldalak működése mögötti logikát. (A JavaScripttel 

történő magasabb szintű ismeretek megszerzése későbbi témakör feladata.) 

A weboldalak kódolása elméleti órák keretében a tanulók megszerzik azokat az 

elméleti ismereteket, melyek segítségével a kapcsolódó gyakorlati órákon képesek 

lesznek  

- meglévő weboldalak szerkezetében, tartalmában és formázásában célszerű 

módosításokat elvégezni; 

- önállóan létre tudnak hozni egyszerűbb weboldalakat, stílusok és stíluslapok 

segítségével el tudják végezni a formázásukat, valamint be tudnak illeszteni és fel 

tudnak használni kész JavaScript kódot.  
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A tanulók megismerkednek továbbá a magas szintű felhasználói élményt nyújtó 

weboldalak kialakításának alapelveivel, a készítéshez használható népszerű 

keretrendszerekkel. 

A témakörön belül az alábbi ismeretek kerülnek tárgyalásra: 

- a HTML szabványok rövid ismertetése,  

- a HTML5 oldalakat leíró nyelv fontosabb strukturális és formai elemei (tagek), 

valamint az elemekhez tartozó fontosabb attribútumok: megjegyzés, !DOCTYPE, 

html, head, meta, link, title, script, body, p, h1-h6, b, i, u, strong, sub, sup, style, 

br, hr, iframe, table, tr, th, td, dl, dt, dd, ol, ul, li, span, div, fieldset, header, footer, 

section, nav, a, img  

- Stílusok és stíluslapok (CSS) szerepe, a CSS3 leírók szintaxisa. 

- CSS3 szelektorok: elem, id, class és csoport. 

- CSS3 jellemzők: color, opacity, background-color, background-image, 

background-repeat, background-position, background-attachment, border*, 

margin*, padding*, overflow, display, float, clear, visibility, z-index, rel, data*, 

*width, *height, top, bottom, left, right, position, letter-spacing, line-height, text-

align, vertical-align, text-justify, text-transform, font, font-family, font-size, font-

stretch, font-style, text-decoration, list-style*, cursor. (a *-gal jelölt eleme több 

jellemzőt jeleznek, pl. margin-left, margin-right stb.) 

- Böngészőprogramok beépített fejlesztő eszközeinek vagy más hasonló célú 

beépülő eszköznek (pl. Chrome DevTools, Firebug) a bemutatása 

- A keretrendszerek és a felhasználásukkal járó előnyök bemutatása. A Bootstrap 

vagy más hasonló keretrendszer elemeinek és lehetőségeinek bemutatása. 

- A reszponzív weboldal kialakítás jelentősége és alapelvei. A Bootstrap vagy más 

hasonló keretrendszer segítségével kialakított reszponzív weboldalszerkesztés 

bemutatása. 

- JavaScript kód beágyazása weboldalba, „Hello World” alkalmazás készítése alert 

függvény segítségével 

- külön fájlban elhelyezett JavaScript kód csatolása a weboldalhoz 

mások által elkészített JavaScript kód és stíluslapok felhasználása módja (például 

animált megjelenítések megvalósítására). 

 

120.1.3. A Java vagy C# nyelv alapjai 18 óra/18 óra 

A témakör célja egy objektumorientált programozási nyelv alapjainak letétele, a 

kiválasztott fejlesztési környezet megismerése.  

A Java vagy C# nyelv alapjai elméleti órák keretében a tanulók megszerzik azokat az 

elméleti ismereteket, melyek segítségével a kapcsolódó gyakorlati órákon képesek 

lesznek: 

- az integrált fejlesztői környezet használatára 

- konzolos vagy grafikus környezetben futó egyszerűbb alkalmazások létrehozására 

egyszerű adattípusok, változók, kifejezések és vezérlési szerkezetek 

alkalmazásával 

- szöveges fájlban található adatok beolvasására és feldolgozására 

A témakörön belül az alábbi ismeretek kerülnek tárgyalásra: 

- a Java vagy C# fejlesztési környezet (IDE) bemutatása 

- a programkészítés lépéseinek áttekintése: feladat kitűzése, specifikáció, 

algoritmuskészítés, kódolás, tesztelés, dokumentálás.  

- a számítógépes program fogalma, elemei, a programozás szintjei.  

- változók, kifejezések fogalma, jellemzői, változók deklarálása és definiálása, az 

azonosító megválasztásának javasolt gyakorlata a tiszta kód alapelvei szerint 
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- elemi adattípusok: egész, valós, logikai, karakter, felsorolt adattípusok jellemzői, 

típuskonverzió. 

- összetett adattípusok: karakterláncok, tömbök (vektorok és mátrixok), struktúrák 

(rekordok), lista (szótár), halmaz 

- értékadás, aritmetikai és logikai műveletek, kifejezések kiértékelésének szabályai. 

- vezérlési szerkezetek (szekvencia, szelekció, iteráció) 

- a hibakeresés és tesztelés alapjai. 

Az ismeretek elsajátítását egyszerűbb alkalmazások létrehozásával valósítják meg. Az 

alább felsorolt ismeretelemek mindegyike egy megoldandó probléma eszközeként 

kerül elő, nem a leírásnak megfelelő lineáris sorban haladva. Az algoritmus leírásnál 

nem szükséges ragaszkodni a klasszikus és formális leíró eszközökhöz (folyamatábra, 

pszeudokód stb.), helyette hétköznapi nyelven megfogalmazva, alapvető fogalmakkal 

operálva (pl. ismételd minden elemre:...) a tanulók számára is jobban érthető formát 

kapunk. A témakör végén egy rövid összefoglalásban a programok készítésében 

előkerült, felhasznált fogalmak rendszerezése történhet. Nem probléma, ha a 

felsoroltak közül nem minden fogalom kerül elő, mivel a következő témakörök 

lehetőséget adnak azok bevezetésére, felhasználására. 

Választható programozási nyelvek: Java vagy C# 

 

120.1.4. JavaScript 18 óra/18 óra 

A témakör legfontosabb feladata, hogy a tanulók megismerkedjenek a JavaScript 

nyelv szintaktikai elemeivel, az esemény vezérelt webprogramozás alapjaival és a 

fejlesztés megkönnyítő és felgyorsító keretrendszerekkel.  

A tanulók JavaScript témakör során megszerzik azokat az elméleti ismereteket, 

melyek segítségével képesek lesznek a kapcsolódó gyakorlati témakör során interaktív 

weboldalak és egyszerűbb webes alkalmazások létrehozására JavaScript segítségével. 

A témakörön belül az alábbi ismeretek kerülnek tárgyalásra: 

- JavaScript kód futtatása konzolon 

- elemi és összetett adattípusok a JavaScriptben, értékadás, aritmetikai és logikai 

műveletek, kifejezések kiértékelése 

- függvények 

- objektumok webes környezetben, tulajdonságok és metódusok, DOM (Document 

Object  Model), node-ok (csomópontok), element (elem), attribute (tulajdonság) 

és text (szöveg) node-ok 

- elemek elérése, módosítása és létrehozása 

- események és eseményfigyelő eljárások (onClick, onLoad, onBlur, onFocus 

események) 

- űrlapelemek (form, input, select, option, textarea, label) elhelyezése 

weboldalakon, és azok interaktív kezelése 

- hibakeresés a JavaScript kódban, a kód tesztelése. 

- a jQuery JavaScript könyvtár rövid bemutatása 

A fejlesztés hatékonyságát növelő JavaScript keretrendszerek rövid bemutatása 

(Angular.js, React.js, Backbone.js stb.) 

120.1.5. Programozási típusfeladatok 11 óra/11 óra 

A témakör feladata, hogy egy-egy probléma megoldása közben felmerülő 

programozási típusfeladatokat bemutassa. A feladatmegoldás közben a korábban 

tárgyalt adattípusok és vezérlési szerkezetek használata mellett sor kerül a függvények 

bevezetésére, azok célszerű használatának bemutatására. 

A tanulók a programozási típusfeladatok témakör során megszerzik azokat az elméleti 

ismereteket, melyek segítségével képesek lesznek a kapcsolódó gyakorlati témakör 
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során elkészíteni a típusfeladatok megoldására szolgáló strukturált, függvényeket is 

tartalmazó programokat. 

A témakörön belül az alábbi ismeretek kerülnek tárgyalásra: 

- függvény fogalma, hívása  

- paraméterek fajtái, paraméterátadás módszerei, paraméterátadás folyamata 

- visszatérési érték meghatározása 

- függvény definiálása a tiszta kód alapvető szabályainak betartásával 

- program fejlesztése iteratív módszerrel 

- programozási típusfeladatok tárgyalása: összegzés, megszámlálás, eldöntés, 

szélsőérték keresés, kiválasztás, kiválogatás; lineáris keresés 

Választható programozási nyelvek: Java vagy C# 

 

120.1.6. Haladó szintű programozás Java vagy C# nyelven 25 óra/25 óra 

A témakör feladata, hogy a tanulók megismerkedjenek a szoftverfejlesztés korszerű 

technikáival, ezen belül is elsősorban az objektum orientált programozás (OOP) 

alapelveivel. Nem cél, hogy a tanulók emelt szintű elméleti megalapozást kapjanak, 

viszont lényeges, hogy megértsék az objektum orientált programozás szemléletét és 

logikáját, valamint maguk is lássák az OOP technika előnyeit. A témakör másik célja, 

hogy megalapozza az eseményvezérelt grafikus alkalmazások készítését. 

A tanulók a haladó szintű programozás Java vagy C# nyelven témakör során 

megszerzik azokat az elméleti ismereteket, melyek segítségével képesek lesznek a 

kapcsolódó gyakorlati témakör során OOP elveket követő és eseményvezérelt grafikus 

programok létrehozására. 

A témakörön belül az alábbi ismeretek kerülnek tárgyalásra: 

- a programozási módszerek áttekintése 

- az objektum fogalma a hétköznapi életben és az OOP környezetben, a két „világ” 

kapcsolata 

- az osztályok fogalma és szerepe 

- meglévő osztályok használata 

- tagtípusok: mezők, konstansok, jellemzők, metódusok, események, konstruktor, 

destruktor 

- objektum létrehozása osztályok példányosításával 

- az OOP fontosabb jellemzőinek és fogalmainak rövid áttekintése (egységbezárás, 

öröklés, polimorfizmus, interface) 

- az objektum orientált tervezés (OOD) alapjai 

- kivételkezelés 

- hibakeresés és naplózás 

- tesztelés (ismételhetőség, izoláció, automatizálhatóság) 

- a grafikus felhasználói felület tervezésének alapvető szempontjai; grafikus 

felületet megvalósító technológiák; statikus és reszponzív felület készítését 

támogató osztályok, gyűjtemények 

- vezérlők csoportosítása, ablakok, dialógusablakok 

- vezérlők: címke, beviteli mező, lista, legördülő lista, parancsgomb, opciógomb, 

kapcsolókeret 

- vezérlők jellemzői, metódusai és eseményei, vezérlők létrehozása tervezési is 

futási időben 

- felhasználói felület kezelése billentyűzettel, mutató eszközzel és 

érintőképernyővel 

- esemény, eseménykezelő, delegált fogalma, kapcsolatuk 

- ábrák (rajzok) megjelenítését támogató osztályok, gyűjtemények 
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Választható programozási nyelvek: C#, Java 

120.1.7. Adatbázis-kezelő alkalmazások készítése 16 óra/16 óra 

A témakör feladata, hogy elméleti alapozást nyújtson az adatbázis-kezelő 

alkalmazások készítéséhez. Ennek keretében elsősorban az adatbázisok alkalmazásból 

történő elérésének, lekérdezésének és manipulálásának technikájára koncentrál. 

Kiemelt jelentőségű az SQL lekérdező nyelv hatékony használatának bemutatása. A 

saját adatbázisok létrehozásának kapcsán a témakör áttekinti a legfontosabb tervezési 

alapelveket, de azt csak a praktikum szintjén, a gyakorlatban közvetlenül nem 

alkalmazható ismeretek mellőzésével. 

A tanulók az adatbázis-kezelő alkalmazások készítése témakör során megszerzik 

azokat az elméleti ismereteket, melyek segítségével képesek lesznek a kapcsolódó 

gyakorlati témakör során egyszerű grafikus felületű asztali, illetve webes felületű 

adatbázis-kezelő alkalmazást készíteni. 

A témakörön belül az alábbi ismeretek kerülnek tárgyalásra: 

- relációs adatbázisokkal kapcsolatos fogalmak (elsődleges kulcsok, idegenkulcsok, 

indexek, mezők, rekordok, adatintegritás, adatbázis séma) 

- fontosabb mezőtípusok és tulajdonságaik 

- adatmanipulációs (DML) SQL utasítások (SELECT, INSERT, UPDATE, 

DELETE) 

- adatdefiníciós (DDL) SQL utasítások (CREATE, ALTER, DROP) 

- SQL utasítások elemei: záradékok, módosítók, függvények 

- kifejezések, számított mezők SQL utasításokban 

- adatbázis elérése, adatbázis-kezelésre szolgáló osztályok Java vagy C# nyelven 

- szerver oldali script nyelvek rövid bemutatása 

- egyszerű adatbázis-kezelési feladat megvalósítása példaként a kiválasztott szerver 

oldali script nyelven 

- Ajax alapok: egyszerű webes adatbázis-kezelési feladat megvalósításának 

bemutatása Ajax segítségével 

Választható SQL kiszolgálók: MySQL, MS SQL server, SQLLite 

Javasolt szerver oldali script nyelvek: Node.js, PHP 

 

120.1.8. Összefoglaló projektfeladat 15 óra/15 óra 

A témakör feladata, hogy ismétlő összefoglalást adjon az összes elméleti témakör 

anyagából, és megalapozza egy nagyobb projekt kidolgozását. 

A tanulók az összefoglaló projektfeladat témakör során átismétlik a korábbi 

legfontosabb ismereteket, és összerendezik azokat a tudnivalókat, melyek segítségével 

képesek lesznek a kapcsolódó gyakorlati témakör során egy összetett alkalmazás 

elkészítésére. 

A témakörön belül az alábbi ismeretek kerülnek felfrissítésre: 

- HTML5 és CSS3 alapú weboldalak készítése 

- JavaScript ismeretek 

- egyszerű és összetett adatszerkezetek, vezérlési szerkezetek, függvények Java 

vagy C# környezetben 

- programozási típusfeladatok 

- az objektum orientált programozás (OOP) alapjai 

- a tiszta kód készítésének alapelvei 

- tesztelés és hibakeresés 

- grafikus alkalmazások felhasználói interfészének kialakítása, eseménykezelés 

- adatbázisok tervezése, az SQL nyelv használata 

- adatbázis-kezelő alkalmazások készítése 
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121. P

rogramozás gyakorlat tantárgy 278 óra/288 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

121.1. Témakörök 

121.1.1. Bevezetés a programozásba 36 óra/46 óra 

A Bevezetés a programozásba gyakorlat és a vele párhuzamosan futó azonos nevű 

elméleti témakör elsődleges célja a tanulói érdeklődés felkeltése, a motiváció erősítése 

a programozás tantárgy tanulására.  

A további témakörök nem építenek direkt módon az itt megszerzett ismeretekre, így 

nincs olyan specifikus elvárás, amit feltétlenül tudniuk kell a tanulóknak ennek a 

résznek a végén. Ugyanakkor nem haszontalan időtöltésről van szó, hanem egy olyan 

közös játékos tevékenységről, melynek során a tanulók észrevétlenül szereznek meg 

olyan készségeket (algoritmizálás és programozás szemlélete, vezérlési szerkezetek, 

változók ismerete stb.), melyek a későbbi tanulmányaikat megkönnyítik. 

A témakör első felében a kódolás játékos elsajátítását célzó eszközökkel és oktatási 

portálokkal történő ismerkedésre kerül sor. Ennek keretében az alábbi 

tevékenységeket kell elvégezni: 

- az elméleti órán bemutatott eszközökkel egyszerűbb feladatok, problémák 

megoldása a tanulók által önállóan, illetve tanári segítséggel 

- egy-két rövidebb kurzus közös elvégzése a tanuló által önállóan, illetve tanári 

segítséggel az elméleti órán bemutatott valamelyik portálon. 

A javasolt eszközök és portálok megegyeznek az elméleti témakörnél ismertetekkel. 

A témakör második részében valamelyik kiválasztott eszközzel egy nagyobb projektet 

készítenek el a diákok. A tanulók dolgozhatnak egyedül is, de javasolt 2-4 fős 

csoportokat szervezni egy-egy projekthez. A projekt céljának kiválasztását is rá lehet 

bízni a diákokra, de ügyelni kell rá, hogy a rendelkezésre álló időben elvégezhető 

legyen, és a kódolással ne kerüljön háttérbe az egyéb tevékenységekhez képest. A 

projekt megvalósítása során kívánatos, hogy ne csak a témakör során megszerzett 

ismereteket használják fel, hanem a tovább lépéshez szükséges további tudást és 

készséget is megszerezzék önállóan vagy tanári segítséggel. 

Néhány javasolt projekt típus (a felsorolás tetszőlegesen bővíthető hasonló szemléletű 

projekttípusokkal): 

- Összetettebb kóddal megoldott feladat Scratchben 

- Játék készítése Koduval 

- Minecraft projekt 

- Lego robot építés és programozása egy speciális feladat végrehajtására 

 

121.1.2. Weboldalak kódolása 36 óra/36 óra 

A témakör célja, hogy a kapcsolódó elméleti témakör során megismert HTML5 és a 

CSS3 alapok segítségével képessé váljanak a tanulók az alábbi feladatok elvégezésére: 

- meglévő weboldalak vizsgálata a böngészőprogram beépített vizsgálati eszközével 

vagy más hasonló célú beépülő eszközzel (pl Firebug), tesztcélú módosítások 

elvégzése a html kódban és a stílusokban. 

- meglévő weboldalak szerkezetében, tartalmában és formázásában célszerű 

módosítások végrehajtása; 

- egyszerűbb weboldalak létrehozása, és stílusok, stíluslapok segítségével a 

formázásuk elvégzése (fontosabb tagek és a hozzájuk tartozó jellemzők 
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alkalmazása feladatok megoldásakor; hivatkozások és képek beillesztése, 

táblázatok készítése, stílusok és stíluslapok alkalmazása, fontosabb CSS 

szelektorok és attribútumok alkalmazása, kész JavaSrcipt kód beillesztése és 

felhasználása, JavaScript kódot tartalmazó fájl csatolása stb.) 

- a Bootstrap vagy más hasonló keretrendszer segítségével egyszerű, de igényes, 

reszponzív weboldal elkészítése. 

A témakör eléjén javasolt, hogy a tanulók valamilyen egyszerűen használható 

WYSYWIG webszerkesztő programmal önállóan hozzanak létre egyszerű weboldalt, 

majd ennek vizsgálják meg a forráskódját, html elemeit és felhasznált stílusokat. A 

tanulók a WYSYWIG eszköz helyett valamilyen CMS rendszert (WordPress, Joomla, 

Drupal stb.) is használhatnak a webhely/weblap létrehozására. 

A weboldal önálló elkészítésének gyakorlatát célszerű egy 12-16 órában elkészíthető 

komolyabb weblap projektbe ágyazni, melynek témáját a tanulók is kiválaszthatják. 

Fontos azonban odafigyelni, hogy a készítés során a megtanult html elemek és CSS 

jellemzők többségét alkalmazzák. A projekt utolsó szakaszában kerüljön sor a 

kiválasztott keretrendszer integrálására, és egyszerű reszponzív dizájn kialakítására is. 

 

121.1.3. A Java vagy C# nyelv alapjai 36 óra/36 óra 

A témakör célja, hogy a kapcsolódó elméleti témakör során megismert programozási 

nyelv alapok segítségével képessé váljanak a tanulók az alábbi feladatok elvégezésére: 

- integrált fejlesztői környezet (IDE) használata 

- egyszerűbb feladatok algoritmozálása 

- egyszerű és összetett adattípusok használatával változók és konstansok deklarása 

és alkalmazása (értékadás, aritmetikai és logikai műveletek elvégzése, 

karakterláncok és tömbök kezelése, kifejezések kiértékelése) 

- vezérlési szerkezetek alkalmazására egy feladat vagy részfeladat megoldására 

- Szöveges fájlokban tárolt adatok beolvasása, feldolgozása. 

A tanulók a fenti gyakorlati készségek elsajátítását érdekesebb problémák vagy 

feladatok megoldására szolgáló egyszerűbb alkalmazások létrehozásával valósítják 

meg. Nem szükséges feltétlenül konzolos alkalmazásokkal kezdeni, a grafikus 

környezet a tanulókat valószínűleg jobban motiválja. Az elméleti órákon felsorolt 

ismeretelemeknek egy megoldandó probléma eszközeként kell előkerülniük, a 

feladatokat nem a fenti leírásnak megfelelő lineáris sorban haladva kell elvégezni. 

Nem feltétlenül szükséges az összes elméleti témakörben tárgyalt ismeretet ebben a 

részben a gyakorlatban is alkalmazni, a következő témakörök lehetőséget adnak a 

kimaradó készségek elsajátítására. 

Választható programozási nyelvek: Java vagy C# 

121.1.4. JavaScript 36 óra/36 óra 

A témakör legfontosabb feladata, hogy a kapcsolódó elméleti témakörben megtanult 

JavaScript ismeretek felhasználásával képessé váljanak a tanulók az alábbi feladatok 

elvégezésére: 

- egyszerűbb problémák megoldására szolgáló interaktív, esemény vezérelt 

weboldal készítése JavaScript kód segítségével 

- stíluslapok és JavaScript kód felhasználásával dinamikus megjelenésű weblap 

létrehozása 

A tanulók a fenti gyakorlati készségek elsajátítását érdekesebb problémák vagy 

feladatok megoldására szolgáló egyszerűbb alkalmazások létrehozásával valósítják 

meg. Az elméleti órákon felsorolt ismeretelemeknek egy adott célú weblap, vagy egy 

megoldandó probléma eszközeként kell előkerülniük. Ügyelni kell rá, hogy a feladatok 
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gyakorlati megvalósításként lefedjék az elméleti témakörben ismertetett valamennyi 

fontos ismeretet. A jQuery bevezetése a gyakorlatban nem kötelező, de erősen ajánlott. 

 

121.1.5. Programozási típusfeladatok 22 óra/22 óra 

A témakör legfontosabb feladata, hogy a kapcsolódó elméleti témakörben megtanult 

ismeretek felhasználásával képessé váljanak a tanulók az alábbi feladatok 

elvégezésére: 

- egy-egy probléma megoldása közben felmerülő programozási típusfeladatok 

felismerésére és a megoldás rutinszerű megvalósítására 

- függvényekkel megvalósított strukturált kód készítésére. 

Javasolt, hogy a tanulók valamilyen valós probléma megoldásának részeként oldják 

meg a típusfeladatokat.  

Választható programozási nyelvek: C#, Java 

 

121.1.6. Haladó szintű programozás Java vagy C# nyelven 50 óra/50 óra 

A témakör legfontosabb feladata, hogy a kapcsolódó elméleti témakörben megtanult 

ismeretek felhasználásával képessé váljanak a tanulók az alábbi feladatok 

elvégezésére: 

- beépített osztályok használata feladatmegoldások során  

- saját osztály definiálása és alkalmazása feladatok megoldásához (konstruktorok, 

mezők, jellemzők, metódusok, események készítése, alkalmazása) 

- egyszerű grafikus felhasználói felület tervezése 

- fontosabb vezérlők (címke, beviteli mező, lista, legördülő lista, parancsgomb, 

opciógomb, kapcsolókeret) alkalmazása feladatok megoldására 

- vezérlők létrehozása tervezési is futási időben 

- felhasználói felület kezelése billentyűzettel, mutató eszközzel és 

érintőképernyővel 

- eseményekhez eseménykezelő metódusok készítése 

- API dokumentáció használata 

- naplózás a nyelv beépített eszközével 

Javasolt, hogy a tanulók valós problémák megoldásának részeként tervezzék meg és 

készítsék el az osztályokat. Nem cél az öröklés és a polimorfizmus gyakorlati 

alkalmazása. A témakör második részében egy nagyobb objektum orientált 

programozási feladatként (projektként) készítsenek el a tanulók egy eseményvezérelt 

grafikus alkalmazást. 

Választható programozási nyelvek: C#, Java 

 

121.1.7. Adatbázis-kezelő alkalmazások készítése 32 óra/32 óra 

A témakör legfontosabb feladata, hogy a kapcsolódó elméleti témakörben megtanult 

ismeretek felhasználásával képessé váljanak a tanulók az alábbi feladatok 

elvégezésére:  

- adatmanipulációs és adatdefiníciós SQL utasítások készítése és futtatása SQL 

szerveren (SELECT, CREATE, ALTER, DROP,  INSERT, UPDATE, DELETE) 

- Néhány táblás, redundanciamentes relációs adatbázis tervezése és létrehozása SQL 

szerveren 

- adatbázisok asztali alkalmazásból történő elérése, lekérdezése és manipulálása, 

adatbázis-kezelő alkalmazások készítése (Java vagy C# nyelven) 

- adatbázisok webes környezetben történő elérése, lekérdezése és manipulálása, 

egyszerű webes adatbázis-kezelő alkalmazások készítése szerver oldali script 

nyelv és Ajax segítségével  
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A témakör első részének célja, hogy megfelelő jártasságot és gyakorlatot szerezzenek 

a tanulók az SQL nyelv használatában. Ennek érdekében meglévő többtáblás 

adatbázisban egyszerűbb, majd összetettebb lekérdezési, adatmanipulációs, illetve 

adatdefiníciós feladatokat oldalnak meg a tanulók SQL szerver környezetben. 

A témakör második részében egyszerű asztali-, illetve webes adatbázis-kezelő 

alkalmazást készítenek, amelyhez az adatbázist is maguk tervezik meg. A webes 

alkalmazás során nem cél, hogy a szerver oldali script nyelv használatában mélyebb 

ismereteket szerezzenek a tanulók. Célszerű a tanulók számára előkészített szerver 

oldali környezetet és példaként egy adatbázis lekérdezést megvalósító oldalt 

biztosítani. A tanulók ez utóbbi módosításával tudják majd az adatbázis-elérés szerver 

oldali részét megvalósítani. 

 

121.1.8. Összefoglaló projektfeladat  30 óra/30 óra 

A témakör feladata, hogy az eddig megszerzett gyakorlati készségek ismétlő 

összefoglalásaként a tanulók egy nagyobb projekt kidolgozását végezzék el. 

Az alkalmazás témáját a tanulók önállóan is kiválaszthatják, de az elkészült projektnek 

meg kell felelnie az alábbi elvárásoknak: 

- a témakörben rendelkezésre álló idővel arányos léptékűnek kell lennie 

- minél több korábban megszerzett gyakorlati készséget felhasználjon 

- készüljön hozzá dokumentáció, mely tartalmazza a tervezés legfontosabb lépéseit, 

valamint az alkalmazás céljának és használati módjának rövid leírását 

- a forráskód feleljen meg a tiszta kód alapelveinek. 

A tanár döntése lehet, hogy a diákok egyénileg, vagy kisebb csoportokban 

dolgozzanak a projekten. 

 

 

 

122. I

T szakmai angol nyelv tantárgy  144 óra/ 144 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

122.1. Témakörök 

122.1.1. Hallás utáni szövegértés 24 óra/24 óra 

A témakör elsődleges célja, hogy az angol nyelvű hallás utáni szövegértést fejlessze, 

és felkészítsen a későbbi önálló szóbeli kommunikációra. A diákok számára az 

informatika területe vonzó és könnyen befogadható közeg, az IT nyelve rengeteg 

nemzetközi kifejezést és a diákok által a hétköznapi tevékenységeik során már 

korábban megismert angol nyelvű kifejezést tartalmaz. Ez könnyebbé teszi számukra 

az ilyen típusú hallott szövegek megértését. A témakör során bevezető szintű szakmai 

ismereteket feldolgozó angol nyelvű videót néznek meg szükség szerinti ismétléssel. 

A videó kiválasztásánál ügyelni kell rá, hogy valóban csak nagyon egyszerű, 

alapszintű szakmai ismeretek tartalmazzon, megértése egy laikus számára se okozzon 

nehézséget. Célszerű olyan anyagot használni, ahol mód van feliratozásra is, illetve a 

megértést a videón látható képi megjelenítés (pl. prezentáció, élő bemutató) is segíti. 

A videó kiváltható hasonló szakmai szintet feldolgozó, animációval ellátott és 

narrációval vagy párbeszéddel kísért interaktív elektronikus tananyaggal is. A videók 

többszöri megtekintése közben és után természetesen szükség van azok 

megbeszélésre, a nehezebben érthető kifejezések tisztázására.  

 

122.1.2. Szóbeli kommunikáció 12 óra/12 óra 
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A témakör célja, hogy a beszédkészséget fejlessze. Míg az előző témakör során nem 

feltétlenül kellett megszólalniuk a tanulóknak, ebben a részben a legfontosabb feladat, 

hogy önállóan beszéljenek egy témáról angolul, illetve hétköznapi, munkahelyi vagy 

más informatikához kapcsolódó környezetben zajló szituációban párbeszédet 

folytassanak. 

A tanulók adjanak elő rövidebb bemutatót általuk választott szakmai témában, vagy 

kiválaszthatják valamelyik előző témakörben feldolgozott videót, és annak egy részét 

ismétlik el, adják elő újra. Időt kell adni az önálló gyakorlásra, és csak akkor kérni az 

osztály előtti megszólalást, ha már magabiztosan képes a bemutató pár perces szövegét 

előadni. Legyen lehetőség kiegészítő eszközök, pl. prezentáció használatára is, mert 

ez megkönnyítheti az előadást, és segít legyőzni a kezdeti szorongást. 

A témakör második részében egyszerű szituációkban kell párbeszédet folyatni a 

tanulóknak egymással vagy a tanárral. Olyan témaköröket és szituációs helyzeteket 

érdemes keresni, ami közel áll a diákokhoz. Például megbeszélhetik egymással a 

kedvenc PC-s játékuk új kiadásának újdonságait vagy egyeztethetik, hogy mikor 

fognak aznap este közösen játszani. Fogódzóként érdemes néhány gyakori és jól 

használható fordulatot és kifejezést előre megbeszélni, és kérni a tanulókat ezek 

beépítésére a dialógusokba. 

A témakör során nem az a cél, hogy összetettebb nyelvi szerkezeteket vagy nagyon 

választékos szókincset használjanak, a hangsúly a magabiztos megszólaláson van. 

 

122.1.3. Szóbeli kommunikáció IT környezetben projekt alapon 36 óra/36 óra 

Az első két témakörben a hallott szakmai szöveg megértésére és a szóbeli 

kommunikációra fektettük a hangsúlyt. Ebben a témakörben a két készség elmélyítését 

végezzük egy izgalmas projekt keretében. A tanulóknak három-négy fős csoportban 

egy általuk kiválasztott informatikai termék gyártójának vagy forgalmazójának a 

szerepét kell felvállalniuk. A projekt végeredménye két saját készítésű pár perces 

videó lesz. Az egyiken bemutatják a terméket (mintaként az első témakörben 

megtekintett videók szolgálhatnak). A csoport minden tagjának szerepelnie kell, és 

meg kell szólalnia a videón. Javasolt megoldás, hogy a bemutató 

stúdióbeszélgetésként, párbeszédes formában folyjon (ilyenre is számtalan példát lehet 

találni a videómegosztókon és oktatási portálokon). A másik videón egy 

videókonferencia beszélgetés zajlik. A csapat egyik része a cég eladásért felelős 

részlegét képviseli, míg a többiek vevőként, illetve ügyfélként vesznek részt a 

beszélgetésben. A cél itt is a termék bemutatása, az ár és a terméktámogatás 

részleteinek megbeszélése. 

A kidolgozás során a tanulók minden rendelkezésre álló technikai eszközt 

használhatnak, így például a videót akár a saját mobil telefonjukkal vagy tabletjükkel 

is rögzíthetik. Ügyeljünk ugyanakkor arra, hogy ne a technika játssza a főszerepet. 

Nem szabad hagyni, hogy a rendelkezésre álló idő nagyobb részét a technikai 

kivitelezés töltse ki. 

 

122.1.4. Írásos angol nyelvű szakmai anyagok feldolgozása 24 óra/24 óra 

Ebben a témakörben az írásos angol nyelvi szakmai szöveg megértésére helyezzük a 

hangsúlyt, ami az egyik legfontosabb készség egy informatikus esetében. A 

megszerzett tudás rendkívül gyorsan elavul, csak az képes jó szakemberré válni (és 

megmaradni annak), aki folyamatosan tanul és képzi magát. Bár magyar nyelven is 

szép számmal érhetők el szakmai anyagok, de ezek száma meg sem közelíti az angolul 

elérhető anyagokét. Egy-egy speciális problémára többnyire csak angol nyelvű 

portálokon és fórumokon lehet megtalálni a választ.  
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A cél érdekében különböző angol nyelvű szakmai anyagokat fognak a tanulók 

tanulmányozni és értelmezni. Az alábbi területekről javasolt angol nyelvű 

segédanyagokat választani: 

- IT alapismeretek, programozás vagy weblapkészítés témakörben a szakmai 

tanulmányaikhoz kapcsolódó bevezető jellegű elektronikus tananyag 

- Termékleírás, kézikönyv 

- IT trendekkel, újdonságokkal, hírekkel foglalkozó portál 

Ügyelni kell rá, hogy egyszerű nyelvezetű és akár laikusok által is befogadható 

szakmai mélységű anyagot dolgozzanak fel a diákok. Nem cél, hogy szószerinti, 

írásbeli fordítás készüljön, fontosabb, hogy a szöveg jelentésének megértése. 

Hagyjunk időt a tanulóknak az önálló szövegértelmezésre, engedjük, hogy egy-egy 

szó jelentését önállóan keressék meg egy online szótárban, de semmiképpen ne 

engedjük, hogy online fordítót használjanak. Az olvasott szövegről kérhetünk 

értelmező jellegű, rövidített magyar nyelvű összefoglalót. 

 

122.1.5. Angol nyelvű szövegalkotás – e-mail 12 óra/12 óra 

A legtöbb IT cég nemzetközi környezetben dolgozik, így általánosnak mondható az a 

szituáció, amikor különböző országokban élő, különböző anyanyelvű munkatársaknak 

kell közös projekten dolgozniuk. Ilyen esetben szinte mindig az angol a közvetítő 

nyelv. Leggyakoribb az e-mail kommunikáció, de eléggé elterjedt az azonnali 

üzenetküldő szolgáltatások (chat) használata is. 

A témakör során ezek használatát fogják a tanulók gyakorolni. 

Az e-mail esetében először röviden át kell tekinteni az angol nyelvű e-mail formai 

szabályait (megszólítás, köszönetnyilvánítás, elköszönés) és általános formuláit. 

Érdemes a gyakran előforduló élethelyzetek kezelésére (pl. hogyan kell elnézést kérni 

késedelem miatt) vonatkozó általános formulákat is megismertetni a tanulókkal. Minél 

több ilyen építőkockát ismernek, annál könnyebben és magabiztosabban fogalmazzák 

majd meg a saját leveleiket. Mutassunk be példaként informatikai témájú 

levélváltásokat.  

A témakör során a tanulók több saját e-mail-t írjanak meg. Kezdetben rövid és 

egyszerű e-mailek készüljenek. A témakör végén már várjunk el 10-12 mondatból és 

érdemi információkból álló leveleket. Az e-mailes feladatokat két háromfős 

csoportban végezzék a tanulók, és minden esetben találjanak ki egy életszerű 

szituációt, majd ebben osszák szét a szerepeket. A levélváltásokra másolatban mindig 

tegyék rá a tanárt is, aki így nyomon követheti és tanácsaival segíthet a tevékenységet. 

 

122.1.6. Keresés és ismeretszerzés angol nyelven 12 óra/12 óra 

A célirányos ismeretszerzés és információhoz jutás különösen jellemző a gyakorló 

informatikus szakemberekre. A végtelennek tekinthető internetes tudástár és a 

hatékony keresőeszközök lehetőséget biztosítanak, hogy az összes általánosan 

előforduló problémára és a legtöbb speciális kérdésre is perceken belül megtaláljuk a 

választ. Ezen tevékenységünk hatékonysága nagyban függ attól, hogy mennyire 

célszerűen tudjuk összeállítani az angol nyelvű keresőkérdéseinket, valamint milyen 

gyorsan tudjuk a találati lista értelmezésével kiválasztani a számunkra legrelevánsabb 

elemeket. Előbbihez nem csupán angol nyelvi kompetenciák szükségesek, legalább 

olyan fontos, hogy a kulcsszavakat célirányosan tudja kiválasztani az információt 

kereső személy. 

A témakörnek nem célja, hogy a keresési stratégiákba mélyebb ismereteket nyújtson. 

A mai internetes kereső eszközök már kellő intelligenciával rendelkeznek ahhoz, hogy 

akár szavak felsorolásával, vagy mondat formájában megfogalmazott kérdésekre is jól 
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használható találati listával válaszoljanak. A témakör során a válaszok értelmezését 

helyezzük a fókuszba. 

A tanulók találjanak ki maguknak egy minprojektet egy olyan szakmai területen, ahol 

még nem rendelkeznek számottevő ismeretekkel, majd keressenek minden lépés 

megtételéhez megfelelő internetes forrást vagy leírást. A feladat könnyebb 

megértéséhez egy lehetséges miniprojekt: 

A tanulók egy egyszerű weblapot fognak elkészíteni. Ennek keretében az alábbi 

kérdésekre fognak választ keresni: 

- Mi az a HTML? 

- Hogyan készíthetünk egyszerű weblapot? 

- Hogyan formázzunk félkövér stílussal egy szöveget? 

- Hogyan helyezhetünk el hivatkozást egy weboldalon? 

- Hogyan helyezhetek el egy képet a weboldalon? 

- Hogyan készíthetek főcímet és alcímet? stb. 

Habár nagyon könnyű olyan forrást találni, ahol minden kérdésre egy helyen 

megtalálják a választ, kérjük meg a tanulókat, hogy ezúttal minden lépés megtételéhez 

új forrást használjanak. A tanulók dokumentálják a folyamatot. Fogalmazzák meg 

egyszerű angol mondat formájában, hogy mire keresnek választ, majd tegyék mellé a 

keresőben használt keresőkifejezést, valamint azt, hogy a találati lista hányadik 

elemében találták meg a választ. 

 

122.1.7. Szóbeli kommunikáció IT környezetben projekt alapon 

  24 óra/24 óra 

Az utolsó témakörben ismét egy nagyobb projekten dolgozhatnak a tanulók, amellyel 

az az olvasott szöveg értelmezésének, az önálló szövegalkotásnak, valamint az írásbeli 

kommunikációnak a készségeit mélyítik el izgalmas, játékos formában. A projekt 

célszerűen lehet a harmadik témakörben végzett videós projekt folytatása is, de a 

tanulók választhatnak új projekttémát is maguknak.  

A feladat ezúttal egy termék vagy szolgáltatás bemutatására szolgáló brosúra 

elkészítése. A projektet egy kutatási résszel kezdik a csapatok, ahol igyekeznek 

mindenféle információt begyűjteni a népszerűsítendő termékről. A begyűjtött 

információk rendszerezése után önálló szövegalkotással készítsék el a brosúrát. Hívjuk 

fel a tanulók figyelmét arra, hogy szövegrészletek szó szerinti átvétele a meglévő angol 

nyelvű forrásokból nem megengedett. A projektcsoportok igyekezzenek újszerű 

formában és megközelítésben elkészíteni az ismertetőt. Az elkészült dokumentumot 

angol nyelvű kísérő email csatolmányaként küldjék el a tanáruknak. 

A projekt kidolgozása során minden rendelkezésre álló technikai eszközt 

használhatnak a tanulók, de a korábbi projektfeladathoz hasonlóan ügyelni kell, hogy 

most se a technikai megvalósítással teljen el az idő. 

 

 

 

123. L

inux alapok tantárgy 36 óra/- óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

123.1. Témakörök 

123.1.1. Bevezetés a Linuxba 4 óra/- óra 

A témakör célja a nyílt forráskód fogalmának bevezetése, a Linux bemutatása, 

valamint néhány kapcsolódó alapfogalom áttekintése. Az alábbi felsorolás tartalmazza 

a témakör tanítása során feldolgozandó tartalmakat: 
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– Nyílt forráskód fogalma, nyílt forráskódú licencek. 

– Nyílt forráskódú üzleti modell. 

– Linux története. 

– Linux hardverek sokszínűségének. 

– Kernel fogalma és a verziók számozása. 

– Linux disztribúciók. 

– Grafikus és parancssori felület. 

– Ablakkezelők és komplett grafikus környezetek. 

– Shell fogalma, népszerűbb Linux shell-ek. 

 

123.1.2. Linux parancssor használata 4 óra/- óra 

A témakör célja a Linux parancssori használatának bemutatása, valamint a parancssor 

használatakor rendelkezésre álló súgó lehetőségek ismertetése. Az alábbi felsorolás 

tartalmazza a témakör tanítása során feldolgozandó tartalmakat: 

– GUI és CLI összehasonlítása. 

– Virtuális terminálok és használatuk. 

– Linux utasítások általános szintaxisa. 

– Parancselőzmények használata. 

– Segítség a parancssor használatához (man és info parancsok, --help opció, stb.). 

– Alias nevek. 

– Környezeti változók fogalma, a PATH változó. 

– Helyettesítő karakterek és használatuk. 

 

123.1.3. Fájl- és könyvtárkezelés, tömörítés  4 óra/- óra 

A témakör célja a Linux fájl- és könyvtárkezelésének, valamint a fájlok és mappák 

tömörített archívba való elhelyezésének bemutatása. Az alábbi felsorolás tartalmazza 

a témakör tanítása során feldolgozandó tartalmakat: 

– Linux könyvtárszerkezete. 

– Abszolút és relatív útvonal hivatkozások. 

– Fájl- és könyvtárkezelési utasítások. 

– Szimbolikus és hard linkek. A két link típus összehasonlítása. 

– Fájlrendszerek csatolása. 

– Archiválás és tömörítés. 

 

123.1.4. Bevezetés a héjprogramozásba 8 óra/- óra 

A témakör célja az I/O átirányítás és az utasításláncolás bemutatása, a shell 

programozás alapjainak letétele, a tanulók shell programozásba való bevezetése. Az 

alábbi felsorolás tartalmazza a témakör tanítása során feldolgozandó tartalmakat: 

– STDIN, STDOUT és STDERR. 

– I/O átirányítás. 

– Utasítások láncolása (pipeline). 

– Fájlok keresése, fájltartalom szűrése, rendezése. 

– Shell szkriptek. 

– Szkriptek paraméterezése. 

– Változók, vezérlőszerkezetek használata. 

 

123.1.5. Felhasználói fiókok kezelése 8 óra/- óra 

A témakör célja a tanulók bevezetése a csoportok és felhasználói fiókok kezelésébe. 

Az alábbi felsorolás tartalmazza a témakör tanítása során feldolgozandó tartalmakat: 

– Felhasználói fiókok típusai. 
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– Bejelentkezés rendszergazdaként: su és sudo utasítások. 

– Az /etc/passwd és /etc/shadow fájlok. 

– Felhasználói fiók létrehozásának alapbeállításai, az /etc/default/useradd fájl. 

– Felhasználói jelszó beállítása. 

– Felhasználói csoportok, az /etc/group fájl. 

– Csoportok és felhasználók létrehozása, törlése, módosítása. 

– A UID és GID azonosítók. A getent utasítás. 

– Felhasználó csoporttagságának a meghatározása. 

– Felhasználók csoporthoz rendelése. 

 

123.1.6. Jogosultságok beállítása 8 óra/- óra 

A témakör célja, hogy a tanulók megértsék a Linux fájlok és könyvtárak  

Az alábbi felsorolás tartalmazza a témakör tanítása során feldolgozandó tartalmakat: 

– Fájlok tulajdonosa és csoportja. 

– Fájlok tulajdonosának a megváltoztatása: a chown utasítás. 

– Fájljogosultságok. A SETUID, SETGID és Sticky bitek. 

– Újonnan létrehozott fájlok alapértelmezett fájlmódja. 

– Fájlok és könyvtárak jogosultságainak megváltoztatása: chmod utasítás. 

 

 

 

124. L

inux alapok gyakorlat tantárgy 72 óra/- óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

124.1. Témakörök 

124.1.1. Linux parancssor használata 6 óra/- óra 

A témakör célja a gyakorlati parancssor használat készségszintű elsajátíttatása. A 

tanulók legyenek képesek Linux parancsokat használni, az egyes utasítások 

szintaktikáját, a paraméterek használatát önállóan kideríteni. Az alábbi felsorolás 

tartalmazza a témakör tanítása során feldolgozandó tartalmakat: 

– Virtuális terminálok használata. 

– Linux parancssor megismerése néhány utasításon keresztül (pl. whoami, 

uname, pwd). 

– Parancselőzmények használata. 

– Környezeti változók, $PATH kiíratása képernyőre. A echo és which utasítások. 

– Helyettesítő karakterek használata. 

– Alias nevek megadása. 

– Manuálok használata. A whatis utasítás. 

– Az info oldalak használata. 

– Utasítások --help opciója. 

– Fájlok keresése, a locate utasítás. 

 

124.1.2. Fájl- és könyvtárkezelés, tömörítés 12 óra/- óra 

A témakör célja, hogy a tanulók legyenek képesek önállóan egyszerű fájl- és 

könyvtárkezelés műveleteket elvégezni, fájlokat és könyvtárakat archiválni és 

tömöríteni. Az alábbi felsorolás tartalmazza a témakör tanítása során feldolgozandó 

tartalmakat: 

– Navigáció a könyvtárszintek között, a cd és pwd parancsok. 

– Könyvtártartalom kilistázása. 

– Fájlok megtekintése, a cat, more és less utasítások használata. 
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– Fájlok és könyvtárak másolása, áthelyezése és átnevezése. 

– Fájlok és könyvtárak létrehozása és törlése. 

– Fájlok véletlen felülírásának megakadályozása. 

– Szimbolikus és hard linkek létrehozása. 

– Fájlrendszerek csatolása: a mount utasítás. 

– Archív és tömörített állományok létrehozása, kicsomagolása: tar, gzip, és 

zip/unzip utasítások használata. 

 

124.1.3. Bevezetés a héjprogramozásba 14 óra/- óra 

A témakör célja a tanulók héjprogramozásba való bevezetése. Nem cél, hogy a tanulók 

képesek legyenek egy összetett szkript megírására, de ismerjék a paraméter átadást, és 

a vezérlőszerkezetek (elágazás, ciklus) használatának módját. A témakör feldolgozása 

során ismerjenek meg legalább egy szkriptek megírására alkalmas parancssori 

szövegszerkesztő programot. Az alábbi felsorolás tartalmazza a témakör tanítása során 

feldolgozandó tartalmakat: 

– I/O átirányítás. 

– Fájlok és fájltartalmak keresése. 

– Utasítások láncolása (pipeline). 

– Szöveges fájlok létrehozása, szerkesztése. 

– Egyszerű shell szkriptek létrehozása, paraméter átadás. 

– Vezérlőszerkezetek használata szkriptekben. 

 

124.1.4. Hálózati beállítások ellenőrzése, konfigurációja 6 óra/- óra 

A témakör célja, hogy a tanulók képesek legyenek a hálózati beállítások ellenőrzésére, 

azok konfigurálására. Az alábbi felsorolás tartalmazza a témakör tanítása során 

feldolgozandó tartalmakat: 

– Hálózati beállítások ellenőrzése, az ifconfig utasítás. 

– Irányítási információk megjelenítése, a route utasítás. 

– Az /etc/hosts fájl vizsgálata. 

– A localhost és egyéb hosztok elérhetőségének vizsgálata ping utasítással.. 

– Névszerver ellenőrzése, az /etc/resolv.conf fájl vizsgálata. 

– A netstat program használata. 

– Hálózati interfész konfigurációja, alapértelmezett átjáró beállítása. 

– Az ssh utasítás. 

 

124.1.5. Csomag- és processzkezelés 8 óra/- óra 

A témakör célja, hogy a tanulók legyenek képesek a használt Linux rendszerben 

csomagokat telepíteni, frissíteni, törölni, valamint a telepített csomagok listáját 

megjeleníteni. Tudják továbbá megnézni a futó processzeket, azok futását szükség 

esetén megszakítani. Az alábbi felsorolás tartalmazza a témakör tanítása során 

feldolgozandó tartalmakat: 

– Csomagkezelés, csomagtípusok. 

– Debian csomagok telepítése, frissítése, törlése és kilistázása. 

– RPM csomagok telepítése, frissítése, törlése és kilistázása. 

– Processz hierarchia, a pstree utasítás. 

– Folyamatok listázása: ps és top utasítások használata. 

– Futó processz megszakítása. 

– Napló fájlok vizsgálata. 

 

124.1.6. Felhasználói fiókok kezelése 12 óra/- óra 
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A témakör célja, hogy a tanulók képesek legyenek parancssori eszközökkel 

csoportokat és felhasználókat létrehozni, törölni, módosítani, az egyes felhasználókat 

csoportokhoz hozzárendelni. Az alábbi felsorolás tartalmazza a témakör tanítása során 

feldolgozandó tartalmakat: 

– Bejelentkezés rendszergazdaként: su és sudo utasítások használata. 

– A who és w utasítások. 

– Csoportok létrehozása, törlése, módosítása: groupadd, groupdel, groupmod 

utasítások. 

– Az /etc/group fájl vizsgálata. 

– Felhasználói fiókok létrehozása, törlése, módosítása: useradd, userdel és 

usermod utasítások. 

– Felhasználói fiókok csoporthoz rendelése. 

 

124.1.7. Jogosultságok beállítása 14 óra/- óra 

A témakör célja, hogy a tanulók legyenek képesek fájloknak és könyvtáraknak a 

tulajdonosának, csoportjának a meghatározására, azok megváltoztatására. Tudják az 

olvasási, írási és végrehajtási jogokat igény szerint beállítani. Az alábbi felsorolás 

tartalmazza a témakör tanítása során feldolgozandó tartalmakat: 

– Fájlok és könyvtárak tulajdonosának és csoportjának meghatározása. 

– Fájlok és könyvtárak tulajdonosának a megváltoztatása: a chown utasítás. 

– Fájl és könyvtárak jogosultságai, azok beállítása: a chmod utasítás. 

 

 

 

125. I

rodai szoftverek tantárgy 31 óra/- óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

125.1. Témakörök 

125.1.1. Haladó szintű szövegszerkesztési ismeretek 13 óra/- óra 

A témakör a szövegszerkesztő program és a szöveges dokumentumok által kínált 

haladó szintű lehetőségek bemutatására szolgál az alábbi felsorolásnak megfelelő 

tartalommal.  

Szövegszerkesztő program kezelőfelülete, fájlformátumok: 

- szöveges dokumentum formátumok;  

Navigációs lehetőségek a szöveges dokumentumon belül: 

- keresési lehetőségek egy dokumentumon belül szöveg vagy formátum 

megadásával; 

- dokumentumok különböző nézetei; 

- hivatkozások, könyvjelzők. 

Dokumentum haladó szintű formázása, kezelése:  

- oldalbeállítások, szakaszok, többhasábos tördelések; 

- karakterekhez és bekezdésekhez kapcsolódó haladó szintű beállítások; 

- sablonok, stílusok, stíluskészletek; 

- többszintű felsorolások speciális beállítási lehetőségei; 

- élőfej, élőláb, vízjel, beépített és egyedi dokumentum-mezők lehetőségei; 

- speciális karakterek, szövegtörési pontok, automatikus javítás; 

- jelszóvédelem lehetőségei, alkalmazási területei. 

Nagyméretű dokumentumok kezelése: 

- fejezetek, szakaszok, címek, alcímek; 

- lábjegyzetek, végjegyzetek, irodalomjegyzék; 
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- tartalomjegyzék, ábrajegyzék, képjegyzék, számozások. 

Objektumok a szöveges dokumentumban: 

- képek, ábrák, alakzatok; 

- diagramok, szervezeti diagramok; 

- képletszerkesztő; 

- táblázatok haladó szintű formázása, táblázatokban használható képletek. 

Makrók: 

- makrórögzítés, billentyűparancs hozzárendelése; 

- makrók, makrókhoz kapcsolódó utasításkód szerkesztése, módosítása; 

- makrókban használható programozási- és adatszerkezetek; 

- makrók biztonságos kezelése, makrók engedélyezése, tiltása. 

 

125.1.2. Haladó szintű táblázatkezelési ismeretek 15 óra/- óra 

A témakör a táblázatkezelő program lehetőségeinek és a táblázatok által kínált haladó 

szintű lehetőségek bemutatására szolgál az alábbi felsorolásnak megfelelő 

tartalommal. 

Táblázatkezelő program kezelőfelülete, fájlformátumok: 

- munkafüzet natív formátumai; 

- importálási lehetőségek más formátumú források felhasználásával;  

Navigációs lehetőségek a táblázaton belül: 

- keresés munkafüzetekben; 

- hivatkozások, könyvjelzők, név mezők. 

Táblázatok haladó szintű formázása, kezelése:  

- oldalbeállítások; 

- sorok, oszlopok beszúrása, törlése, elrejtése, megjelenítése; 

- cellák haladó szintű formázása, cellák egyesítése; 

- feltételes formázások lehetőségei; 

- adatérvényesítési szabályok helye, szerepe, létrehozásának lehetőségei; 

- sablonok, stíluskészletek; 

- egyéni értékformátumok lehetőségei, szabályai; 

- élőfej, élőláb, vízjel; 

- munkafüzet tulajdonságainak használati lehetőségei, egyéni mezők használata; 

- munkalap és munkafüzet jelszavas védelmének lehetőségei, alkalmazási területei. 

Képletek, függvények: 

- hivatkozások (relatív, abszolút, vegyes) célszerű alkalmazása; 

- hivatkozás másik munkalapra, másik munkafüzetre; 

- név mező használata hivatkozásként képletekben; 

- összesítések, részösszegek létrehozási lehetőségei; 

- függvények, egymásba ágyazott függvények kezelése, szabályai. 

Szűrés, rendezés: 

- irányított szűrések készítésének lehetőségi, szabályai; 

- rendezés egy, illetve több oszlop tartalma szerint; 

- duplikátumok eltávolítási lehetőségei. 

Objektumok beillesztése: 

- képek, ábrák, alakzatok; 

Diagramok létrehozása, formázása 

- grafikonok és diagramok; 

- diagramstílusok; 

- diagramok tulajdonságai; 

- sor- és oszlopadatok alkalmazása. 
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Makrók használata: 

- makrórögzítés, billentyűparancs hozzárendelése; 

- makrók, makrókhoz kapcsolódó utasításkód szerkesztése, módosítása; 

- makrókban használható programozási- és adatszerkezetek; 

- makrók biztonságos kezelése, makrók engedélyezése, tiltása. 

 

125.1.3. Irodai szoftverek integrált használata 3 óra/- óra 

A témakör az irodai szoftverek integrált használati lehetőségeinek bemutatására 

szolgál. Példákat kell adni a szöveges dokumentumba ágyazott, csatolt táblázatok és 

diagramok használatára. Ki kell emelni a csatolás és a beágyazás előnyeit valamint 

hátrányait, hogy a diákok az adott probléma megoldásához legcélszerűbb megoldást 

tudják választani. 

 

 

 

126. I

rodai szoftverek gyakorlat tantárgy 93 óra/- óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

126.1. Témakörök 

126.1.1. Haladó szintű szövegszerkesztési ismeretek 31 óra/- óra 

A témakör a szövegszerkesztő program lehetőségeinek és a szöveges dokumentumok 

által kínált haladó szintű lehetőségek használatára, begyakoroltatására szolgál az 

alábbi felsorolásnak megfelelő tartalommal. 

Szövegszerkesztő program kezelőfelülete, fájlformátumok: 

- szöveges dokumentum létrehozása, natív és PDF formátumok kezelésének 

lehetőségei;  

- a szövegszerkesztő program megjelenésének, a feladathoz igazodó 

eszközkészletek testreszabása.  

Navigációs lehetőségek a szöveges dokumentumon belül: 

- dokumentum egy részletének megkeresése, cserélése a tartalmazott szöveg vagy 

formátumbeállítása segítségével; 

- dokumentum nézetek célszerű használata; 

- hivatkozások, könyvjelzők létrehozása, alkalmazása. 

Dokumentum haladó szintű formázása, kezelése:  

- oldalbeállítások módosítása, szakaszok kezelése, többhasábos tördelések; 

- karakterekhez és bekezdésekhez kapcsolódó haladó szintű beállítások; 

- formátummásolás, sablonok, stíluskészletek használata, azok módosítása; 

- többszintű felsorolások speciális beállítási lehetőségei; 

- stílusok alkalmazása, módosítása, létrehozása; 

- élőfej, élőláb, vízjel, beépített és egyedi dokumentum-mezők alkalmazása; 

- speciális karakterek, szövegtörési pontok beillesztése, automatikus javítás 

alkalmazása, beállításainak módosítása; 

- jelszóvédelem alkalmazása. 

Nagyméretű dokumentumok kezelése: 

- fejezetek, szakaszok, címek, alcímek kezelése; 

- lábjegyzetek, végjegyzetek, irodalomjegyzék;  

- tartalomjegyzék, ábrajegyzék, képjegyzék készítése, számozások kezelése. 

Objektumok beillesztése: 

- képek, ábrák, alakzatok beillesztése, formázása; 

- diagramok, szervezeti diagramok beszúrása, formázása; 
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- képletszerkesztő használata; 

- táblázatok beszúrása, haladó szintű formázása, táblázatokban használható képletek 

alkalmazása. 

Nyomtatási lehetőségek: 

- dokumentum egészének illetve részeinek nyomtatása; 

- nyomtatás speciális beállításai (pl. többoldalas-, füzetnyomtatás). 

Makrók használata: 

- egyszerű makrók rögzítése, billentyűparancs hozzárendelése; 

- makrók, makrókhoz kapcsolódó utasításkód szerkesztése, módosítása 

- makrók biztonságos kezelése, makrók engedélyezése, tiltása. 

 

126.1.2. Haladó szintű táblázatkezelési ismeretek 38 óra/- óra 

A témakör a táblázatkezelő program lehetőségeinek és a táblázatok által kínált haladó 

szintű lehetőségek használatára, begyakoroltatására szolgál az alábbi felsorolásnak 

megfelelő tartalommal. 

Táblázatkezelő program kezelőfelülete, fájlformátumok: 

- táblázat, munkafüzet, munkalap létrehozása, natív formátumok kezelésének 

lehetőségei, importálási lehetőségek más formátumú források felhasználásával;  

- a táblázatkezelő program megjelenésének, a feladathoz igazodó eszközkészletek 

testreszabása.  

Navigációs lehetőségek a táblázaton belül: 

- keresés munkafüzetekben; 

- hivatkozások, könyvjelzők, név mezők létrehozása, alkalmazása. 

Táblázatok haladó szintű formázása, kezelése:  

- oldalbeállítások módosítása; 

- sorok, oszlopok beszúrása, törlése, elrejtése, megjelenítése; 

- cellák haladó szintű formázása, cellák egyesítése; 

- feltételes formázások létrehozása; 

- adatérvényesítési szabályok létrehozása, kezelése; 

- formátummásolás, sablonok, stíluskészletek használata, azok módosítása; 

- egyéni értékformátumok alkalmazása, módosítása, létrehozása; 

- élőfej, élőláb, vízjel; 

- munkafüzet tulajdonságainak beállítása, egyéni mezők felvétele, használata; 

- munkalap és munkafüzet jelszavas védelmének beállítása, alkalmazása. 

Képletek, függvények: 

- hivatkozások (relatív, abszolút, vegyes) célszerű alkalmazása; 

- hivatkozás másik munkalapra, másik munkafüzetre; 

- név mező használata hivatkozásként képletekben; 

- összesítések, részösszegek használata; 

- függvények, egymásba ágyazott függvények célszerű alkalmazása. 

Szűrés, rendezés: 

- autoszűrők alkalmazása; 

- irányított szűrések; 

- rendezés egy, illetve több oszlop tartalma szerint; 

- duplikátumok eltávolítása. 

Objektumok beillesztése: 

- képek, ábrák, alakzatok beillesztése, formázása; 

Diagramok létrehozása, formázása 

- grafikonok és diagramok létrehozása, formázása; 

- váltás diagramstílusok között; 
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- diagramok tulajdonságainak módosítása, diagram elhelyezése; 

- váltás sor- és oszlopadatok között. 

Nyomtatási lehetőségek: 

- dokumentum egészének illetve részeinek nyomtatása; 

- nyomtatás speciális beállításai (pl. nyomtatási terület, cellarácsokkal, ismétlődő 

sorok/oszlopok, sor-, oszlopazonosítók). 

Makrók használata: 

- egyszerű makrók rögzítése, billentyűparancs hozzárendelése; 

- makrók, makrókhoz kapcsolódó utasításkód szerkesztése, módosítása; 

- makrók biztonságos kezelése, makrók engedélyezése, tiltása. 

 

126.1.3. Irodai szoftverek integrált használata 24 óra/- óra 

A témakör az irodai szoftverek integrált használatának begyakoroltatására szolgál. A 

rendelkezésre álló időkeretben projektfeladatok segítségével kell szöveges 

dokumentumokban alkalmazott beágyazott, illetve csatolt táblázatok, diagramok 

használatát gyakoroltatni. A projektfeladat minden esetben nagy méretű, fejezetekre 

bontott, táblázatokat és diagramokat tartalmazó dokumentum elkészítése legyen, ahol 

a szövegszerkesztésben és a táblázatkezelésben megtanult haladó ismeretekből a 

lehető legtöbb elemet használni kell. 

 

 

 

127. I

T szakorientáció tantárgy tantárgy 72 óra/– óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

127.1. Témakörök 

127.1.1. Informatikai munkakörök 36 óra/– óra 

A témakör során a tanulók átfogó képet kapnak az IT munkaerőpiacról, a  

legtipikusabb informatikai munkakörökről és a munkakörök betöltéséhez szükséges 

szakmai kompetenciákról. A témakör áttekintést nyújt a középfokú szakképzésben 

megszerezhető végzettségekről és az azokkal betölthető munkakörökről, valamint a 

lehetséges karrierutakról. A tanulók megismerhetik továbbá a felsőfokú továbbtanulási 

lehetőségeket, illetve a különböző iparági minősítések megszerzésének lehetséges 

módjait.  

A témakör a különböző informatikai szakmai területek esetén többek között az alábbi 

kérdésekre ad választ: 

 Mi a szakmát gyakorló informatikus feladata? 

 Milyen ismeretekre van hozzá szükség? 

 Ki lehet jó az adott szakmában? 

 Milyen álláslehetőségek vannak az adott szakmában? 

 

127.1.2. Szakmai alapozás 36 óra/– óra 

A témakör célja, hogy segítséget nyújtson a tanulóknak egy általuk kiválasztott 

informatikai szakmai területen az alapszintű szakmai kompetenciák és elméleti 

ismeretek önálló megszerzéséhez. A témakör szorosan kapcsolódik az IT 

szakorientáció tantárgy azonos nevű témaköréhez. Az ott végzett önálló 

ismeretszerzéshez ad a tanár ebben a témakörben iránymutatást és mentori segítséget. 

A tanulók először kiválasztanak egyet a középfokú szakképzésben megszerezhető hat 

szakképesítés közül. A választást az előző témakörben kapott információkra és saját 

érdeklődési körök alapozza meg. A cél nem az, hogy a tanulók a maguk által kijelölt 
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területre, mint végleges választásra tekintsenek. Sokkal inkább azt kell elérni, hogy a 

tanulók érezzék, hogy tudatosan és önállóan dönthetnek, az adott területet kockázat 

nélkül feltérképezhetik, a választott szakmai vonalon kipróbálhatják magukat. A 

témakör és a hozzá kapcsolódó gyakorlati témakör elvégzésének lehet az is az 

eredménye, hogy a tanuló arra a tapasztalatra jut, hogy számára nem ideális az a terület. 

Szerencsésebb esetben a tanulmányok megerősítik a döntést, és az önálló 

ismeretszerzés keretében olyan alapismeretekre és készségekre tesz szert, ami 

megalapozza szakképzési évfolyamon történő továbbtanulását. 

A választást követően a gyakorlaton megkezdődik az önálló ismeretszerzés, aminek 

az összegzését és tapasztalatait az elméleti órán végzi el a tanuló és a tanár közösen. 

A tanár a klasszikus pedagógusi szerep helyett mentorként segíti és irányítja minden 

egyes tanuló munkáját. 

 

 

 

128. I

T szakorientáció gyakorlat tantárgy 108 óra/– óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

128.1. Témakörök 

128.1.1. Informatikai munkakörök 72 óra/– óra 

Az IT szakorientáció tantárgy azonos nevű témaköre során a tanulók a lehetséges 

informatikai karrierutakkal kapcsolatban szereznek ismereteket. A témakör célja, hogy 

számítógépes laborkörnyezetben folytatott kutatómunka segítségével egészítsék ki 

ezeket az ismereteket. 

A témakör végére minden tanulónak el kell készítenie egy projektmunkát és be kell 

azt mutatnia az osztály előtt. Három olyan munkakört kell kiválasztaniuk, ami a 

legközelebb áll hozzájuk, és azokról kell részletes ismertetőt készíteniük. A projekt 

munkában ki kell térniük az adott IT munkakör elvárt legfontosabb szakmai tudásra és 

készségekre, a tipikus munkakörülményekre, a munkakör betöltéséhez szükséges 

előtanulmányokra és végzettségekre. 

 

128.1.2. Szakmai alapozás 36 óra/– óra 

A témakör célja, hogy a tanulók egy általuk kiválasztott informatikai szakmai területen 

mentori segítséggel, de alapvetően önálló dolgozva szerezzenek alapszintű szakmai 

kompetenciákat és gyakorlati ismereteket. A témakör szorosan kapcsolódik az IT 

szakorientáció tantárgy azonos nevű témaköréhez. 

 

 

 

129. S

zoftverfejlesztés tantárgy 233 óra/233 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

129.1. Témakörök 

129.1.1. Programozási nyelv I. 31 óra/31 óra 

A témakör oktatásának célja, hogy elmélyítse a programozás és adatbázis-kezelés 

követelménymodul keretein belül megismert programozási nyelvhez köthető 

ismereteket, technológiákat. Speciális adatstruktúrákat és algoritmusokat mutasson be. 

Csoportmunka és verziókövetés támogatása: Egy elterjedt módszert ismertessen a 

csoportban végzett szoftverfejlesztés és verziókövetés támogatására. 

Programok strukturálása a clean code elveinek betartásával. 
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OOP haladó ismeretek: Öröklés és polimorfizmus, virtuális metódusok, interface-ek, 

absztrakt és lezárt osztályok. 

Speciális modulok, osztályok, lambda kifejezések. 

Adatstruktúrák és algoritmusok jellemzői, kiválasztásuknak szempontjai. 

Hash táblák felépítése, műveletei. 

Fa adatszerkezet felépítés, műveletei, bejárások típusai. Bináris fák, rendezett bináris 

fák, alkalmazási területek (pl. rendezés, keresés, játékok) 

Gráf adatszerkezet felépítés, műveletei. Gráfok szélességi és mélységi bejárása, 

alkalmazási területek. 

Az „A*” (A star) algoritmus és alkalmazási területei. 

Javasolt programozási nyelvek: Java, C# 

 

129.1.2. Programozási nyelv II. 31 óra/31 óra 

A témakör oktatásának célja, hogy a tanuló a képzés során megismerjen egy elterjedt, 

második programozási nyelv jellemzőit, elemeit, szintaxisát. Az integrált fejlesztői 

környezet felépítése és funkciói. 

Adattípusok fajtái, csoportosításuk. 

Vezérlési szerkezetek (szekvencia, szelekció, iteráció) megvalósításának szintaxisa. 

Összetett adattípusok: tömbök, kollekciók. 

Osztályok tervezése, definiálása. Osztályok tagtípusai. 

A kivételkezelés és a nyomkövetés technikái. 

Generikus adattípusok. 

Állományok és adatbázisok kezelése. 

Több szálon futó ciklusok, programok készítése (pl.: Mandelbrot-halmazok rajzolása). 

Szálbiztosság, szálbiztos adatszerkezetek, executorok, holtpont. 

Javasolt programozási nyelvek: C#, Java, C++, Python 

 

129.1.3. Adatbázis-kezelés 31 óra/31 óra 

Adatbázis-kezelő rendszerek fajtái, aktuális technológiai trendek, megoldások 

(pl.: ORM). 

Adatbázisok tervezése az Egyed-kapcsolat modell segítségével. 

Haladó relációs adatbázis-kezelési ismeretek. 

A fontosabb DDL és DML utasítások ismétlése. 

Felhasználók kezelése, jogrendszer kialakítása (DCL: GRANT, REVOKE) 

Tranzakció-kezelés (DTL: START TRANSACTION, SAVEPOINT, COMMIT, 

ROLLBACK). 

Migráció és rollback tervezése. 

Laza illesztések fogalma, szerepe. 

Nézettáblák kezelése. 

Tárolt eljárások és triggerek szerepe, készítésük szintaxisa. 

Mobil platformok adatbázis-kezelése: SQLite főbb jellemzői, felhasználási területei, 

telepítése, adminisztrációs programjai. 

Javasolt SQL kiszolgálók: MySQL, MS SQL server, SQLite. 

 

129.1.4. Operációs rendszerek 31 óra/31 óra 

A témakör oktatásának alapvető célja azoknak az ismereteknek, kompetenciáknak a 

fejlesztése, amelyek képessé teszik a tanulót az operációs rendszerek általános 

felépítésének, működésének és az operációs rendszer, mint szoftverfejlesztési és 

üzemeltetési platform megértésére. 

Az operációs rendszerek szerepe a számítógépes rendszerekben. 
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Az elterjedt operációs rendszerek jellemzői, összehasonlításuk, kiválasztásának 

szempontjai. 

Személyi számítógépek és mobileszközök operációs rendszerei, multitask és 

valósidejű rendszerek. 

Processzek kezelése a gyakorlatban. 

Fájlok, katalógusok fogalma, jogosultságok kezelése, fájlműveletek. 

Háttértárak típusai, lemezgyorsítási algoritmusok. 

Folyamatok az operációs rendszerben. Erőforrás-foglalási gráf fogalma. Folyamatok 

állapotai. 

Virtualizációs technológiák. 

Virtualizációs eszközök használata a szoftverfejlesztés során. (vgrant, docker, 

VirualBox, Hyper-V) 

 

129.1.5. Tesztelési ismeretek 31 óra/31 óra 

A témakör oktatásának célja, hogy a tanulók általános ismereteket szerezzenek az 

automatikus tesztelés módszeréről egy elterjedt keretrendszer (pl.: Selenium) 

megismerésével, használatával. 

A tesztelés szintjei, a tesztelési piramis felépítése. 

Tesztelési alapelvek (FIRST). 

Keretrendszer komponensei, IDE felépítése, használata. API (WebDriver) fontosabb 

szolgáltatásai. 

Tesztkörnyezet kialakítása: mock, stub, dependency injection, config management. 

Tesztek futtatást biztosító osztályok és beállítások az elterjed böngészőkhöz. 

Tesztek készítése és futtatása. 

Elemek kiválasztása lokátorok (ID, Name, Class Name, CSS, stb.) segítségével. 

HTML elemek, vezérlők elérése és programozása: Hivatkozások, parancsgombok, 

beviteli mezők, opció gombok, kapcsolókeretek, listák. 

Böngésző kezelése (oldalak betöltése, navigáció, frissítés, ablak méretezése, 

mozgatása, ablakok kezelése). 

Az ellenőrzés (Assert osztály) eszközei és módszerei. 

Hibakeresés módszerei és eszközei a tesztprogramokban. 

Véletlenszerű adatok (dátumok, logikai értékek, karakterláncok) előállítása. 

Unit tesztek a frontend oldalon. 

Szerveroldali (backend) tesztek fontossága és a tesztelés módszerei. 

 

129.1.6. Játékfejlesztés 31 óra/31 óra 

A témakör oktatásának célja, hogy a tanulók megismerjenek egy elterjed 

játékfejlesztési környezetet, melynek használatával egyszerűbb játékok elkészítésére 

lesznek képesek multi-platformos környezetben. 

A választott fejlesztői környezet felépítése, jellemzői. Játékok típusai, összetevői. 

Játékfejlesztés fázisai. 

A játékfejlesztői környezet felhasználói felületének elemei. 

Nézetek, koordináta rendszerek. 

Játék objektumok fajtái. 

Prefab fogalma, jellemzői. 

Projektek és assets-ek kapcsolata. 

Anyagok és textúrák fogalma, jellemzőik. 

Modellek fajtái, jellemzőik. 

Animáció készítési technikák, trükkök. 

Fizikai tulajdonságok, hatások, ütközésvizsgálati módszerek. 
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Fényforrások típusai, tulajdonságaik. 

Játék objektumok fajtái, tulajdonságaik. 

Vizuális effektusok, hanghatások készítésének módszerei, osztályai. 

A játék felhasználói felületének tervezése. 

Játékok tesztelése. 

Játék fordítása és terjesztése desktop és mobil eszközökre. 

Javasolt fejlesztői eszközök: Unity, JavaScript keretrendszerek (pl.: Phaser, Pixi.js, 

three.js) 

 

129.1.7. Szoftvertechnológia 47 óra/47 óra 

A témakör oktatásának célja hogy a tanulók megismerkedjenek a nagyobb méretű 

szoftverrendszerek tervezésének, fejlesztésének és karbantartásának alapjaival. 

Szoftvertechnológia alapfogalmai, szoftver fogalma. 

Az eladható szoftverrendszerek jellemzői. 

Szoftverek karbantartása. 

Szoftvertechnológia definíciója, kialakulása. 

A szoftverfejlesztés életciklusa, a fejlesztési folyamat elemei (tervezés, 

implementálás, tesztelés, dokumentálás), modelljei. 

Iteratív és agilis fejlesztési módszerek. 

Unified Modeling Language (UML) szerepe, diagramjai. 

Fontosabb UML diagramok szerepe, felépítése, jelölésrendszere. 

Adatmodell megtervezése, algoritmizálás. 

Logikai és fizikai rendszerterv fogalma, elemei. 

Felület elkészítése (prototípus), kódolás, alkalmazáslogika megvalósítása. 

Kódolás, tesztelés, hibakeresés, javítás, felhasználói és fejlesztői dokumentáció. 

Szoftverek karbantartása. 

Verziókezelést és csoportmunkát támogató megoldások, SVN, GIT, TFS. 

Folyamatos integráció és delivery szerepe, megvalósítása open source eszközökkel. 

 

 

 

130. S

zoftverfejlesztés gyakorlat tantárgy 372 óra/372 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

130.1. Témakörök 

130.1.1. Programozási nyelv I. 62 óra/62 óra 

A témakör oktatásának célja, hogy a programozás és adatbázis-kezelés 

követelménymodul keretein belül megismert programozási nyelv haladó 

alkalmazásával fejlessze a tanulók algoritmizálási és kódolási készségeit, az 

elméletben megismert technológiákhoz gyakorlati példákat mutasson be. Egy elterjed 

módszer alkalmazásával a tanulók megismerjék a csoportban végzett 

szoftverfejlesztés gyakorlatát. 

Csoportmunkát és verziókövetést támogató eszközök alkalmazása. 

Programok strukturálása a clean code elveinek betartásával. 

Öröklés és polimorfizmus, interface-ek, absztrakt osztályok alkalmazása. 

Speciális modulok, osztályok, lambda kifejezések használata, készítése. 

Hash táblák műveletei. 

Fa és gráf adatszerkezetek alkalmazása feladatok megoldása során. 

Az „A star” (A*) algoritmus alkalmazása. 

Nagyobb feladatok megoldása csoportban. 
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Javasolt programozási nyelvek: C#, Java 

 

130.1.2. Programozási nyelv II. 93 óra/93 óra 

A témakör oktatásának célja, hogy a tanuló a képzés során megtanuljon alkalmazni 

egy elterjedt, objektum orientált második programozási nyelvet feladatok 

megoldásához. 

Adattípusok, vezérlési szerkezetek (szekvencia, szelekció, iteráció) használata. 

Összetett adattípusok: tömbök, kollekciók alkalmazása. 

Kifejezések készítése. 

Osztályok definiálása, objektumok példányosítása. 

Tagtípusok kiválasztása, alkalmazása. 

A kivételkezelés és a nyomkövetés alkalmazása. 

Generikus adattípusok alkalmazása. 

Állományok és adatbázisok kezelése. 

Több szálon futó programok készítése (pl.: Mandelbrot-halmazok rajzolása). 

Szálbiztos adatszerkezetek, executorok alkalmazása. 

Feladatok algoritmizálása, kódolása. 

Javasolt programozási nyelvek: C#, Java, C++, Python 

 

130.1.3. Adatbázis-kezelés 62 óra/62 óra 

SQL lekérdezőnyelv haladó használata, összetett lekérdezések (pl. al-lekérdezések) 

alkalmazása. Feladatok megoldása SQL nyelv alkalmazásával. 

Felhasználók kezelése, jogrendszer kialakítása (DCL: GRANT, REVOKE) 

Tranzakciók kezelése (DTL: START TRANSACTION, SAVEPOINT, COMMIT and 

ROLLBACK) 

Migráció és rollback alkalmazása. 

Laza illesztések alkalmazása. 

Mobil platformok adatbázis-kezelése: SQLite használata mobil alkalmazások 

adatbázis kiszolgálójaként. 

Javasolt SQL kiszolgálók: MySQL, MS SQL server, SQLite 

 

130.1.4. Hálózati operációs rendszer 31 óra/31 óra 

Hálózati kiszolgáló kiválasztásának szempontja, a telepítés tervezése. 

Telepítési opciók választása, a hálózati operációs rendszer telepítése. 

Meglévő kiszolgálók frissítése a migráció szabályok alkalmazása. 

Szerver konfigurálása: telepítés utáni feladatok. 

Server Manager használata, az adminisztráció delegálása 

Szerepkörök és szerepkör-szolgáltatások telepítése. 

Csoportházirend szerepe, csoportházirend objektumok. 

Házirend beállítások, a beállítások öröklésének rendszere. 

Az automatikus szoftvertelepítés lehetőségei és eszközei. 

Telepítő csomagok összeállítása, publikálása, frissítése és törlése. 

Rendszer- és alkalmazásnaplózás beállítása, a naplók elemzése. 

Az alkalmazások terjesztésének és működésének biztonsági kérdései. 

Virtualizációs eszközök alkalmazása. 

Javasolt hálózati kiszolgáló: Microsoft Server 

 

130.1.5. Tesztelési ismeretek 31 óra/31 óra 
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A témakör oktatásának célja, hogy a tanulók gyakorlati ismereteket szerezzenek az 

automatikus tesztelés módszeréről egy elterjedt keretrendszer (pl.: Selenium) 

használatán keresztül. 

IDE és API (WebDriver) használata, tesztek készítése és futtatása. 

Tesztkörnyezet kialakítása: mock, stub, dependency injection, config management 

használatval. 

Elemek kiválasztása lokátorok (ID, Name, Class Name, CSS, stb.) segítségével. 

HTML elemek, vezérlők elérése és programozása: Hivatkozások, parancsgombok, 

beviteli mezők, opció gombok, kapcsolókeretek, listák. 

Böngésző kezelése (oldalak betöltése, navigáció, frissítés, ablak méretezése, 

mozgatása, ablakok kezelése), Assert osztály használata. 

Hibakeresés tesztprogramokban. 

Véletlenszerű adatok (dátumok, logikai értékek, karakterláncok) előállítása. 

Frontend oldali unit tesztek készítése, futtatása. 

Szerveroldali (backend) tesztek készítése és alkalmazása. 

 

130.1.6. Játékfejlesztés 62 óra/62 óra 

A témakör oktatásának célja, hogy a tanulók megismerjenek egy elterjed 

játékfejlesztési környezetet, melynek használatával egyszerűbb játékok elkészítésére 

lesznek képesek platform-független környezetben. 

A választott fejlesztői környezet telepítése. 

A játékfejlesztői környezet felhasználói felületének kezelése. 

Játék objektumok kezelése. 

Prefab készítése, alkalmazása. 

Projektek és assets-ek kezelése. 

Anyagok és textúrák készítése, felhasználása. 

Modellek importálása és exportálása. 

Animáció készítése. 

Fizikai tulajdonságok, hatások implementálása, ütközésvizsgálat kódolása. 

Fényforrások alkalmazása. 

Játék objektumok programozása, irányítása. 

Vizuális effektusok, hanghatások készítése. 

A játék felhasználói felületének kódolása. 

Játékok tesztelése. 

Játék fordítása és terjesztése desktop és mobil eszközökre. 

Javasolt fejlesztői eszközök: Unity, JavaSript keretrendszerek (Phaser, Pixi.js, three.js 

 

130.1.7. 3D grafika 31 óra/31 óra 

A fejlesztői környezet telepítése, felépítése. Nézetablakok kezelése. Egyszerű testek 

létrehozása, kijelölése, mozgatása, forgatása, átméretezése, duplikálása, törlése és 

elnevezése. Testfelületek finomítása. 

Rétegek szerepe, kezelése. 

Globális és lokális orientáció. 

Objektumok térbeli elhelyezésének lehetőségei (középpont, origin, pivot pont 

kezelése), koordinátarendszerek. 

Otliner editor használata. 

Kamerák (nézetek) kezelése. 

Szerkesztő mód használata: kijelölések, műveletek (vágás, kihúzás, forgatás, csavarás, 

stb.) 

Testek készítésének módszerei, technikái. 
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Anyagok és textúrák használata, renderelés. 

Fényforrások típusa és használatuk. 

Animációk típusai, egyszerű animációk készítése. 

Módosítók (modifiers), scene-ek kezelése, összetett modellek alkotása. 

Látványos effektusok (füst, tűz), hatások készítése a ParticleSystem használatával. 

Kényszerek létrehozása, kezelése. 

Javasolt 3D modellező: Blender 

 

 

 

131. W

ebfejlesztés tantárgy 124 óra/124 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

131.1. Témakörök 

131.1.1. HTML technológia 31 óra/31 óra 

Fejlesztési módszerek, eszközök (prototyping). 

Platform-független alkalmazások készítésének előnyei és hátrányai. Platform-

függetlenséget megvalósító technológiák áttekintése. 

A HTML leírónyelv fejlődése, a HTML5 újdonságai. 

HTML5 alapú alkalmazások készítésének lépései. 

Fejlesztői eszközök áttekintése, kiválasztásának szempontjai. 

Állapotadatok tárolásának módszerei (localStorage, sessionStorage). 

Érintőképernyők tulajdonságai, kezelésük (érintés, csípés, stb.). 

HTML5 kód validálása. 

Felhasználói felület haladó programozása HTML5 nyelven. 

Szövegek, grafikák és médiaelemek (animációk, hangok (zenék), videók). 

Felhasználói interakciók kezelésének objektumai, bevitt adatok kliensoldali 

ellenőrzése. 

Weboldalak haladó formázása CSS3 leírók, stíluslapok használatával. 

CSS3 szelektorok, tulajdonságok, értékek. 

Weboldalak tartalmának elrendezése (layout) CSS3 stílusokkal (flexbox, grid layout, 

grid sablonok, tulajdonságok öröklése). 

Szöveges tartalom elrendezésének technikái, elválasztás. 

Grafikus effektusok alkalmazása CSS3 stílusokkal (animáció, lekerekítés, árnyék, 

színátmenetek, transzformációk 2D-3D, átlátszóság, SVG filter, stb.) 

HTML5 és CSS3 elemek kezelésének módszerei Bootstrap keretrendszer 

használatával. 

 

131.1.2. Kliensoldali programozás 31 óra/31 óra 

A témakör oktatásának célja hogy a tanulók elmélyítsék ismereteiket a JavaScript 

(TypeScript) nyelv használatával és a HTML5 oldalak programozásával kapcsolatban. 

A JavaScript nyelv tulajdonságai, felépítése, verziói, alkalmazásának területei. 

Fejlesztői környezet telepítése, felépítése, használata. 

A JavaScript programozási nyelv alapjainak, elemeinek (azonosítók, megjegyzések, 

foglalt szavak, változók, egyszerű adattípusok, operátorok, vezérlési szerkezetek, 

függvények) ismétlése. 

Referenciatípusok (objektumok, tömbök, dátumok, reguláris kifejezés (RegExp) típus, 

függvények, beépített objektumok (pl.: Math)) 

JavaScript programok nyomkövetése, hibakeresés eszközei és módszerei. 

Objektum orientált programozás JavaScript nyelven. 
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JSON formátum jellemző, alkalmazása. 

Browser object model (BOM): window, location, navigator, screen és history 

objektumok. 

Document object model (DOM) felépítése, csomópontok típusa, jellemzői, elemek 

kiválasztása, hierarchia bejárása, elemek kezelése (olvasás, írás, törlés, létrehozás) 

Események típusai, kezelésük. 

Elterjedt keretrendszerek használata HTML5 oldalak készítéséhez, programozásához 

(pl.: jQuery, AngularJS, React, stb.). 

Kliens oldal tesztelése egységtesztekkel. 

Webservice használata Ajax hívással (pl. Facebook API). 

 

131.1.3. PHP programozás 31 óra/31 óra 

A témakör oktatásának célja, hogy a tanulók megismerkedjenek a PHP programozási 

nyelv jellemzőivel és használatával. 

Elterjedt szerver oldali programozási nyelvek (pl. PHP, ASP.NET/C#, JEE/Java, 

Ruby, Perl, stb.), technológiák jellemzői, kiválasztásának szempontjai. Új trendek, 

technológiák (pl.. Node.js). 

PHP programozási nyelv alapjai (változók, adattípusok, kifejezések és operátorok) 

Vezérlési szerkezetek (elágazások, ciklusok) 

Karakterláncok kezelése (keresés, csere, átalakítások, karakterláncok formázása) 

Tömbök (vektorok és mátrixok, elemek kezelése, speciális függvények, rendezés, 

konvertálás) 

Függvények (definíció, hívás, paraméterezés, anonymous függvények, 

függvényreferenciák, rekurzív függvények) 

Osztályok, objektumok: definíció, osztálytagok típusai. 

Jellemzők és metódusok: definíció, láthatósági szintek, statikus jellemzők és 

metódusok, konstansok, visszatérési típus, metódusok paraméterezése. 

Konstruktorok és destruktorok. 

Öröklés és túltöltés. 

HTML formok létrehozása, kezelése, elérése PHP-vel. 

Query stringek, sütik és session adatok kezelése. 

Fájlok és könyvtárak kezelése. 

MySQL adatbázisok (adatok) lekérdezése, megjelenítése, kezelése PHP-vel. 

 

131.1.4. Grafika 31 óra/31 óra 

A témakör oktatásának célja, hogy gyakorlati példákon keresztül megismertesse a 

tanulókat egy elterjed grafikus szerkesztőprogrammal, melyet elsődlegesen 

rasztergrafikus képek létrehozására, szerkesztésére fejlesztettek. 

A grafikus szerkesztőprogram telepítése, a felhasználói felület felépítése. 

Kijelölő eszközök fajtái, beállításaik, kijelölési technikák. 

Rajzoló eszközök fajtái, jellemző paramétereik. 

Átalakító eszközök fajtái, beállításaik. 

Színkezelő és speciális eszközök (pl.: pipetta). 

Rétegek ablak felépítése, elemei. 

Maszkok fogalma, fajtái (rétegmaszkok, csatornamaszkok) 

Színterek fajtái, jellemzői. Fedési módok fajtái. Átlátszóság. 

Retusálási technikák (tónusok, elszíneződések, hibák javítása) 

Képek készítése kitöltő eszközökkel. 

Javasolt képszerkesztő alkalmazások: Gimp, Photoshop 
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132. W

ebfejlesztés gyakorlat tantárgy 155 óra/155 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

132.1. Témakörök 

132.1.1. HTML technológia 31 óra/31 óra 

HTML5 fejlesztői eszközök telepítése. Állapotadatok és offline fájlok tárolása. 

Érintőképernyők kezelésük (érintés, csípés, stb.). 

HTML5 kód validálása. 

Felhasználói felület programozása HTML5 nyelven. Szövegek, grafikák és 

médiaelemek (animációk, hangok (zenék), videók). 

Felhasználói interakciók kezelésének objektumai, bevitt adatok kliensoldali 

validálása. 

Weboldalak formázása CSS3 leírók, stíluslapok használatával. CSS3 szelektorok, 

tulajdonságok, értékek. 

Weboldalak tartalmának elrendezése (layout) CSS3 stílusokkal (flexbox, grid layout, 

grid sablonok, tulajdonságok öröklése). 

Szöveges tartalom elrendezésének technikái, elválasztás. 

Grafikus effektusok alkalmazása CSS3 stílusokkal (animáció, lekerekítés, árnyék, 

színátmenetek, transzformációk 2D-3D, átlátszóság, SVG filter, stb.) 

 

132.1.2. Kliensoldali programozás 31 óra/31 óra 

A témakör oktatásának célja hogy a tanulók elmélyítsék alkalmazói ismereteiket a 

JavaScript (TypeScript) programozási nyelven. 

Fejlesztői környezet telepítése, használata. 

A JavaScript programozási nyelv elemeinek (azonosítók, megjegyzések, foglalt 

szavak, változók, egyszerű adattípusok, operátorok, vezérlési szerkezetek, 

függvények) alkalmazása összetett feladatok megoldásához. 

Referenciatípusok (objektumok, tömbök, dátumok, reguláris kifejezés (RegExp) típus, 

függvények, beépített objektumok (pl.: Math)) alkalmazása összetett feladatokhoz. 

JavaScript programok nyomkövetése, hibakeresés. 

Objektum orientált programok készítése JavaScript nyelven. 

JSON állományok alkalmazása. 

Browser object model (BOM): window, location, navigator, screen és history 

objektumok alkalmazása. 

Document object model (DOM) használata elemek kiválasztására, hierarchia 

bejárására, elemek kezelésére (olvasás, írás, törlés, létrehozás) 

Események kezelése, eseményhez tartozó metódusok készítése. 

Elterjedt keretrendszerek használata HTML5 oldalak készítéséhez és 

programozásához. (pl.: jQuery, AngularJS, React, stb.) 

 

132.1.3. PHP programozás 62 óra/62 óra 

A témakör oktatásának célja, hogy a tanulók megismerkedjenek a PHP programozási 

nyelv alkalmazásával. 

Változók, adattípusok, kifejezések és operátorok használata. 

Vezérlési szerkezetek alkalmazása. 

Karakterláncok kezelése (keresés, csere, átalakítások, karakterláncok formázása). 

Tömbök kezelése: vektorok és mátrixok, elemek kezelése, speciális függvények, 

rendezés, konvertálás. 
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Függvények alkalmazása: definíció, hívás, paraméterezés, anonymous függvények, 

függvényreferenciák, rekurzív függvények. 

Osztályok, objektumok definiálása, inicializálása. 

Jellemzők és metódusok alkalmazása: definíció, láthatósági szintek beállítása, statikus 

jellemzők és metódusok használata, metódusok paraméterezése. 

Konstruktorok és destruktorok alkalmazása. 

Példák, feladatok öröklésre és túltöltésre. 

HTML formok létrehozása, kezelése, elérése PHP-vel. 

Query stringek, sütik és session adatok kezelése. 

Fájlok és könyvtárak kezelése. 

MySQL adatbázisok (adatok) lekérdezése, megjelenítése és kezelése PHP-vel. 

 

132.1.4. Grafika 31 óra/31 óra 

A témakör oktatásának célja, hogy gyakorlati példákon keresztül megismertesse a 

tanulókat egy elterjed grafikus szerkesztőprogram használatával, melyet elsődlegesen 

rasztergrafikus képek létrehozására, szerkesztésére fejlesztettek. 

A grafikus szerkesztőprogram telepítése. 

Kijelölő eszközök alkalmazása, kijelölési technikák. 

Rajzoló eszközök használata, jellemző paramétereik. 

Átalakító eszközök alkalmazása, beállításaik. 

Színkezelő és speciális eszközök (pl.: pipetta) használata. 

Rétegek létrehozása, szerkesztése. 

Maszkokolási módszerek, technikák alkalmazása. 

Fedési módok beállítása. Átlátszóság alkalmazása. 

Retusálási technikák használata (tónusok, elszíneződések, hibák javítása) 

Képek készítése kitöltő eszközökkel. 

Javasolt képszerkesztő alkalmazások: Gimp, Photoshop 
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3.8.5 Irodai titkár  

H E L Y I  T A N T E R V  

a(z) 

XXV.  

ÜGYVITEL 

ágazathoz tartozó 

54 346 03 

IRODAI TITKÁR 

SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 

 

 

A szakképesítés óraterve nappali rendszerű oktatásra 

 

Érettségi utáni szakképzés esetén a heti és éves szakmai óraszámok: 

 

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 
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Tantárgyi struktúra és óraszámok - Ügyvitel XXV. 

Irodai titkár   (54  346 03)  

érettségire épülő szakképző évfolyam (13.-14. évfolyam) 

(2016. szeptember 1-től) 

    

Tantárgy 13. évfolyam 14. évfolyam Összesen 

  heti éves heti éves éves 

Közismeret           

Szakmai idegen nyelv 4 144 4 124 268 

Közismeret összesen 4 144 4 124 268 

Szakmai modulok:                       

el
m

. 

g
ya

k
. 

év
es

 

el
m

. 

g
ya

k
. 

év
es

 

  

Foglalkoztatás II.       0,5   15,5 15,5 

Foglalkoztatás I.       2   62 62 

Gépírás gyakorlata               

Számítástechnikai alkalmazások az ügyfélszolgálatban               

Ügyfélszolgálati kommunikáció               

Ügyfélszolgálati kommunikációs gyakorlat               

Ügyfélszolgálati ismeretek               

Ügyfélszolgálati gyakorlat               

Levelezési gyakorlat az ügyfélszolgálatban               

Dokumentum- és adatkezelés az ügyfélszolgálatban               

Komplex ügyfélszolgálati gyakorlat               

Gazdasági és vállalkozási ismeretek 4   144 1   31 175 

Jogi ismeretek 1   36 1,5   46,5 82,5 

Gépírás és levelezési gyakorlat   7 252   3 93 345 

Irodai alkalmazások gyakorlata   2 72   2 62 134 

Gyorsírás gyakorlata   6 216   4 124 340 

Kommunikáció a titkári munkában 3   108 2   62 170 

Rendezvény- és programszervezés 2   72       72 

Rendezvény- és programszervezés gyakorlata         5 155 155 

Titkári ügyintézés 2   72 2   62 134 

Titkári ügyintézés gyakorlata   2 72   5 155 227 

Irodai szakmai idegen nyelv  2   72 3   93 165 

Szakmai modulok összesen: 14 17 1116 12 19 961 2077 

Szakmai elmélet és gyakorlat összesen: 31 1116 31 961 2077 

Szakmai elmélet és gyakorlat/ év 504 612 1116 372 589 961 2077 

Nyári összefüggő szakmai gyakorlat     160     0 160 

Tanulók heti/éves óraszáma: 35 1420 35 1085 2505 

Képzési arányok szakmai modulokban 2237 

Szakmai 

elmélet 
876 39,16% 

Szakmai 

gyakorlat 
1361 60,84% 
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133. F

oglalkoztatás II. tantárgy 15 óra/15 óra* 

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

133.1. Témakörök 

133.1.1. Munkajogi alapismeretek 3 óra/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. 

 

133.1.2. Munkaviszony létesítése 4 óra/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. 

 

133.1.3. Álláskeresés 4 óra/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. 
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133.1.4. Munkanélküliség 4 óra/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. 

 

134. F

oglalkoztatás I. tantárgy 62 óra/62óra* 

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

134.1. Témakörök 

134.1.1. Nyelvtani rendszerezés 1 6 óra/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. 

 

134.1.2. Nyelvtani rendszerezés 2 8 óra/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 
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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. 

 

134.1.3. Nyelvi készségfejlesztés 24 óra/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. 

 

134.1.4. Munkavállalói szókincs 24 óra/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. 

 

134.2. 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. 

 

135. G

épírás gyakorlata tantárgy 108 óra/0 óra* 

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

135.1. Témakörök 

135.1.1. A tízujjas vakírás alapjai 6 óra/0 óra 

A számítógépes íráskörnyezet előkészítése (munkaasztal, munkaszék, hardver- és 

szoftverkörnyezet, nyomtató, egyéb tárgyi eszközök, oktatóprogram stb.) 

A tízujjas vakírás (elektronikus gépi írástechnika) előnyei 

A gépi adatbevitelhez szükséges helyes test- és kéztartás 

Egészségmegőrző kéz-, ujj- és egyéb tornagyakorlatok 

A tízujjas vakírás alapjai: ujjrend, alapsor, alaptartás; ütemes, betűző, folyamatos írás 

Helyes fogás- és leütéstechnika kialakítása 

Sorváltás (enterhasználat), szóközbillentyű (space)helyes és biztonságos alkalmazása 

Az alaptartás betűinek fogás- és írástechnikája, gyakorlata 

 

 

135.1.2. Alaptartáson kívüli betűk írástechnikája 54 óra/0 óra 

Az alaptartáson kívüli betűk fogás- és írástechnikája, gyakorlata 

Számok, írásjelek fogás- és írástechnikája, gyakorlata 

Számok, írásjelek, speciális karakterek használata, helyesírási szabályai 

 

135.1.3. Gépírás-technikaialapgyakorlatok 12 óra/0 óra 

Másolási technika fejlesztése: nyomtatott szövegről, sortartással 

Írásbiztonság (hibátlan írás) erősítése 

Írásellenőrzési és -javítási módok, eljárások  

 

135.1.4. Írássebesség fokozása 12 óra/0 óra 

Írássebesség fokozása a nyelvi elemek gyakoriságának megfelelőn: gyakori 

betűkapcsolatok, mozdulatok, szavak, toldalékok, kifejezések, egyéb nyelvi 

előfordulások 

Írássebesség fokozása szövegfeldolgozásokkal 

Írássebesség fokozása időre történő gépelési gyakorlatokkal 

135.1.5. Írásbiztonság erősítése 12 óra/0 óra 

Fogás- és írásnehézséget jelentő nyelvi elemek gyakorlása: nehéz fogások, nagy 

ugrások, belső és külső fogások, ujjtechnikai gyakorlatok, betűkettőzések stb. 

Figyelem-összpontosító, koncentrálást fejlesztő gyakorlatok 

Idegen nyelvű szavak, szövegek írása 

 

135.1.6. Gépírás-technikai alkalmazások 12 óra/0 óra 

Írás hallás (diktálás) után 

Különleges másolási feladatok 

Helyesírási gyakorlatok 

Szövegértő, memóriafejlesztő írásgyakorlatok 

Másolás formázási alapok alkalmazásával (korrektúrázás) 
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136. S

zámítástechnikai alkalmazások az ügyfélszolgálatban tantárgy 72 óra/0 óra* 

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

136.1. Témakörök 

136.1.1. Dokumentumszerkesztés és -feldolgozás alapjai 4 óra/0 óra 

Mappa- és fájlkezelési feladatok: mappák, fájlok létrehozása, megnyitása, mentése, 

másolása, áthelyezése, átnevezése, törlése, nyomtatása stb. 

A biztonságos és hatékony internethasználat szabályai 

Információ keresése az interneten, feldolgozása, tárolása, továbbítása (elektronikusan) 

A levelezés és elektronikus kapcsolattartás szabályai 

 

136.1.2. Dokumentumszerkesztés az ügyfélszolgálatban 22 óra/0 óra 

Ügyfélszolgálati tartalomhoz kapcsolódóan a szövegszerkesztő program 

alapfunkcióinak alkalmazása: 

- oldalbeállítás, elrendezés, papírméret, tájolás, 

- töréspontok (oldaltörés, szakasztörés, hasábtörés) elhelyezése, 

- karakterek formázása, 

- bekezdések alkotása, formázása, 

- szegély, oldalszegély, mintázat (kitöltés) elhelyezése, 

- felsorolás, többszintű felsorolás létrehozása, 

- tabulátorpozíciók elhelyezése, különböző típusú tabulátor használata, 

- szöveg beillesztése, 

- táblázat, diagram, kép, alakzat, oldalszám, dátum és idő, szövegdoboz, WordArt, 

iniciálé, szimbólum, vízjel, lábjegyzet, képaláírás, megjegyzés beszúrása, 

- irányított beillesztés, 

- más irodai programmal előállított objektum beillesztése, 

- a beszúrt/beillesztett objektum formázása, 

- címsor létrehozása stílusok használatával, szövegrészek formázása stílus 

alkalmazásával, 

- szövegrész, szöveg keresése, cseréje, 

- élőfej, élőláb létrehozása, 

- nyelvi eszközök használata: helyesírás-ellenőrzés, automatikus elválasztás, 

- nyomtatványok kitöltése számítógéppel (adatlap, jelentkezési lap, kérdőív stb.) 

 

 

136.1.3. Prezentáció- és körlevélkészítés az ügyfélszolgálatban 10 óra/0 óra 

Ügyfélszolgálati tartalomhoz kapcsolódóan prezentációkészítés alapjai: 

- bemutató létrehozása, megnyitása, mentése, másolása, áthelyezése, átnevezése, 

törlése stb. 

- diák létrehozása, áthelyezése, rendezés kiválasztása, háttértervezés 

- tartalom létrehozása, szerkesztése 

- áttűnések, animációk 

- diavetítés 

A körlevélkészítés alapjai 

 

136.1.4. Adatbázisok az ügyfélszolgálatban 4 óra/0 óra 

Adat, adatbázis fogalma, jellemzői, funkciói 

Adatbázisok csoportosítása 

Adatbázisok az ügyfélszolgálatban 

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va



 

1236 
 

Adatbázisok tervezése, létrehozása, tárolása, védelme az ügyfélszolgálatban 

 

136.1.5. Táblázatkezelés az ügyfélszolgálatban 16 óra/0 óra 

Ügyfélszolgálati tartalomhoz kapcsolódóan egy táblázatkezelési program 

alapfunkcióinak alkalmazása: 

- munkalapok azonosítása, beszúrása, törlése, 

- oldalbeállítás funkciói, 

- adatbevitel,másolás, beillesztés, 

- egyszerű táblázatok létrehozása, 

- forrásfájlban kapott táblázat bővítése, 

- táblázat esztétikus formázása, 

- élőfej, élőláb tartalmának beszúrása, formázása, 

- karakterek formázása, 

- cellaműveletek: adatok igazítása, cellák egyesítése, felosztása, 

- különböző számformátumok alkalmazása, 

- sor, oszlop beszúrása, törlése, elrejtése, felfedése, 

- egyszerű számolási műveletek egyéni képlettel vagy függvények alkalmazásával 

(SZUM, ÁTLAG, MAXIMUM, MINIMUM,DARAB, DARAB2, DARABTELI, 

DARABÜRES,HA, KEREKÍTÉS) 

- egyszerű rendezés, szűrés, 

- a táblázat megadott adataiból diagramok létrehozása, formázása, elhelyezése, 

- kép, alakzat, szövegdoboz, WordArt, szimbólum beszúrása, szerkesztése. 

 

136.1.6. Adatbázis-kezelés az ügyfélszolgálatban 16 óra/0 óra 

Ügyfélszolgálati tartalomhoz kapcsolódóan egy adatbázis-kezelési program 

alapfunkcióinak alkalmazása: 

- adatbázisba adatok feltöltése (forrásfájlban kapott adatok bővítése, módosítása, 

egyéni adatbevitel), 

- adattáblából adatok kikeresése (szűrés), 

- rekordok módosítása, beszúrása, törlése, 

- adatok rendezése a táblákban, 

- lekérdezés létrehozása, mentése, szerkesztése, 

- jelentés készítése, módosítása, nyomtatása. 

 

 

137. Ü

gyfélszolgálati kommunikáció tantárgy 36 óra/0 óra* 

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

137.1. Témakörök 

137.1.1. A kommunikáció alapjai 5 óra/0 óra 

A kommunikáció jelentése, fogalma 

Kommunikációs alapfogalmak 

Kommunikáció formái, fajtái 

A kommunikáció tényezői 

Kommunikációs csatornák 

Kommunikáció folyamata 

Kommunikációs helyzetek 

Az emberi kommunikáció előnyei 

Tömegkommunikáció 

- fogalma, fajtái és funkciói 
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- csatornák és jellemzői (előnyök-hátrányok) 

- hatása 

 

137.1.2. Szóbeli kommunikáció 15 óra/0 óra 

Szóbeli kommunikáció megjelenési formái, előnyei, szakaszai 

Tartalmi ésformai jegyek 

Nonverbális kommunikáció (testbeszéd) 

-  területek és zónák 

-  tenyér-, kéz- és kargesztusok 

-  archoz érintett gesztusok 

-  védőkorlátok 

-  a szem jelzései 

-  egyébnonverbális jelek 

Kérdezéstechnika 

- kérdéstípusok (nyitott, zárt, pontosító, alternatív, szuggesztív, hipotetikus, 

tükrözés) 

-  egyes kérdéstípusok jellemzői (előnyök, hátrányok) 

-  folyamata 

-  hogyan ne kérdezzünk 

- eredményes kérdezési módok 

Asszertív kommunikáció 

-  asszertivitás fogalma 

-  viselkedéstípusok: asszertív, passzív, agresszív, manipulatív 

-  egyes viselkedéstípusok jellemzői (előny-hátrány, hogyan ismerjük fel) 

-  asszertív ember jellemzői 

-  asszertív üzenetek felépítése 

Nyertes–nyertes (együttműködő) kommunikáció 

-  a kommunikáció szerepe a tárgyalásban 

-  lehetséges kimenetek 

  nyertes–nyertes 

nyertes–vesztes 

vesztes–nyertes 

-  érvelési technikák 

 Értő figyelem 

-  fogalma, szabályai 

-  technikája 

-  empátia szerepe, elfogadás 

-  aktív hallgatás  

-  közléssorompók 

 Beszédtechnikai alapok 

-  helyes légzés szerepe 

- zenei kifejezőeszközök az élőszóban (hangszín, hangterjedelem, 

hangmagasság, hangsúly, hanglejtés, hangerő, beszédtempó) 

 

137.1.3. Írásbeli kommunikáció 5 óra/0 óra 

Írásbeli kommunikáció jellegzetességei 

Írásbeli kommunikáció fajtái, formái 

Írásbeli kommunikáció jelentősége 

Írásbeli kommunikáció szabályai 

Nyelvhelyességi szabályok 

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va



 

1238 
 

Nem nyelvi jelek az írásbeli kommunikációban 

Szóbeli és írásbeli kommunikáció összehasonítása (egyezőségek, különbségek) 

Elektronikus kommunikációfajtái, formái, jellemzői, szabályai 

 

137.1.4. Telefonos kommunikáció 4 óra/0 óra 

Telefonos kommunikáció jellemzői, sajátosságai 

Illemszabályok a telefonos kommunikációban 

Nonverbális jegyek megjelenése a telefonos kommunikációban 

Telefonos kommunikáció folyamata 

-  híváskezdeményezés szabálya 

-  bejövő hívások fogadása 

-  beszélgetés hatékony vezetése 

- lezárás 

 Hatékony telefonos kommunikáció szabályai 

 Telefonos kommunikáció csapdái 

  

 

137.1.5. Prezentációs technikák 7 óra/0 óra 

A prezentáció kommunikációelméleti alapjai  

Személyközi kommunikációs alapismeretek, protokoll, öltözködés, stílus  

Prezentációk felépítése; színek és szimbólumok szerepe a prezentációban  

A prezentációk fajtái: személyes, hang- és videoanyag, egyéni, intézményi, 

termékbemutatók  

Felkészülés a prezentációra: mit, miről, miért, kinek, mivel, hol, mikor 

kommunikálunk 

Környezeti analízis, hallgatói analízis: kor, nem, döntési pozíció 

Hitelesség szerepe 

Bemutatás, érdeklődés felkeltése, együttműködés elérése, bizalom megszerzése 

Stílus, nyelvezet, fogalmazás 

Prezentációs szövegek, anyagok készítése: image, arculat 

Tartalom és forma 

Technikai alapismeretek  

Technikai segédeszközök használata: pl. tábla, flipchart, írásvetítők, televízió, 

számítógép, projektor 

 

 

138. Ü

gyfélszolgálati kommunikációs gyakorlat tantárgy 36 óra/0 óra* 

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

138.1. Témakörök 

138.1.1. Szóbeli kommunikációs gyakorlatok 15 óra/0 óra 

Non-verbális kommunikáció (testbeszéd) – gyakorlatok 

Kérdezéstechnika – gyakorlatok 

Asszertív kommunikáció – gyakorlatok 

Nyertes-nyertes (együttműködő) kommunikáció – gyakorlatok 

Értő figyelem –gyakorlatok 

Beszédtechnikai alapok – gyakorlatok 

 

138.1.2. Írásbeli kommunikációs gyakorlatok 5 óra/0 óra 

Írásbeli formák – gyakorlatok 
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Nyelvhelyességi szabályok az írásbeli kommunikációban - gyakorlatok 

Nem nyelvi jelek az írásbeli kommunikációban – gyakorlatok 

Elektronikus kommunikáció – gyakorlatok 

  

138.1.3. Telefonos kommunikációs gyakorlatok 6 óra/0 óra 

Telefonos kommunikációs helyzetek - gyakorlatok 

Illemszabályok a telefonos kommunikációban - gyakorlatok 

Non-verbális jegyek megjelenése a telefonos kommunikációban - gyakorlatok 

Telefonos kommunikáció folyamata - gyakorlatok 

- híváskezdeményezés a gyakorlatban 

- bejövő hívások fogadása 

- beszélgetés hatékony vezetése 

- lezárás 

 

138.1.4. Prezentációs gyakorlatok 10 óra/0 óra 

Felkészülés a prezentációra: mit, miről, miért, kinek, mivel, hol, mikor 

kommunikálunk – gyakorlatok 

Környezeti analízis, hallgatói analízis: kor, nem, döntési pozíció – gyakorlatok 

Bemutatás, érdeklődés felkeltése, együttműködés elérése, bizalom megszerzése 

Stílus, nyelvezet, fogalmazás – gyakorlatok 

Prezentációs szövegek, anyagok készítése: image, arculat – gyakorlatok 

Technikai segédeszközök használata a gyakorlatban: tábla, flipchart, mikrofon, 

hangosítás, írásvetítők, magnetofon, CD, televízió, videó, számítógép, projektor, 

kamera 

 

139. Ü

gyfélszolgálati ismeretektantárgy 36 óra/0 óra* 

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

139.1. Témakörök 

139.1.1. Ügyfélközpontú szolgáltatás 8 óra/0 óra 

A 8 órás ügyfélközpontú szolgáltatás témakör feldolgozása alatt a tanulók ismerjék 

meg az ügyfélszolgálati tevékenység alapvető jellemzőit, készüljenek fel az 

ügyfélkapcsolatok optimalizálására az üzleti célok elérése érdekében. Továbbá 

készüljenek fel arra, hogy az ügyfélszolgálati tevékenységükkel az irányítási, 

szervezési és végrehajtási feladatok ellátása során stratégiai tervek megvalósításához 

járulnak hozzá.  

Az alábbi témák feldolgozásával elérhető a célok teljesítése: 

Ügyfélszolgálati tevékenység alapvető jellemzői 

Ügyfélkapcsolat fontossága 

Ügyfélközpontúság jelentése, szerepe, ügyfélközpontú gondolkodás jellemzői 

Ügyfélszolgálati tevékenység elemei 

Optimalizált ügyfélkapcsolatok kritériumai 

Ügyfélkapcsolati tevékenység kapcsolódási pontjai, összefüggései a vállalati 

stratégiával 

„Az ügyfél az első” szemlélet előnyei, fontossága, hatása 

Az ügyfél bizalmának megnyeréséhez vezető út 

Ügyfélszolgálati munkatárs feladatai 

Ideális ügyfélszolgálati munkatárs jellemzői 

Az ügyfélszolgálati munkában elvárt viselkedési normák 

Proaktív ügyfélszolgálati tevékenység 
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139.1.2. Ügyféltipológia 7 óra/0 óra 

A 7 órás ügyféltipológia témakör elsajátítása után a tanuló szerezzen kellő jártasságot 

ahhoz, hogy az ügyfeleket a személyiségtipológiajegyeit figyelembe véve tipizálni 

tudják.A különböző ügyféltipizálási modelleksegítségével rövid időn belül felismerjék 

a tipikus jegyekkel rendelkező ügyfeleket. Készüljenek fel arra, hogy az érdekeiket 

meggyőzően kell képviselniük. 

Az alábbi témák feldolgozásával elérhető a célok teljesítése: 

Ügyféltipizálás fontossága, használhatósága 

Ügyféltipizálás elméletei 

Ügyféltípusok és személyiségtípusok kapcsolata, összefüggései 

Ügyféltípusok és azok jellemzői 

A különböző típusú ügyfelek kezelése – lehetséges megoldások keresése 

„Nehéz” ügyféltípusok kezelése 

 

 

139.1.3. Üzleti etikett 7 óra/0 óra 

A 7 óra időtartamban a tanulók nyerjenek betekintést az üzleti etikett/protokoll 

világába, ismerjék meg az alapvető udvariassági formulákat. Sajátítsák el a 

vendéglátás alapvető szabályait, valamintlegyen ismeretük az üzleti élet 

illemszabályairól, azüzleti, hivatali, közéleti, viselkedési és öltözködési formákról.Az 

alábbi témák feldolgozásával elérhető a célok teljesítése: 

Alapvető udvariassági formák, szabályok 

Üzleti etikett szabályai 

Illemszabályok 

Írott és íratlan szabályok 

Üzleti, hivatali, közéleti elvárt viselkedési formák és normák 

„A vendéglátás” alapvető szabályai 

Online ügyfélszolgálat szabályai 

 

 

139.1.4. Ügyfélkapcsolatok kezelése 7 óra/0 óra 

A 7 órás ügyfélkapcsolatok kezelése témakörben a tanulók ismerjék meg az 

ügyfélkapcsolat-kezelési rendszerek(CRM vagy más eszköz)működtetésének üzleti 

előnyeit, az adatgyűjtés, adattárolás, támogató technológiákés a tudás kezelés 

viszonylatában. A tanulók tudják, hogy az ügyfelek megszerzése, megtartása, 

ügyfélkapcsolatok bővítése érdekében milyen erőfeszítéseket kell tenniük. Váljanak 

képessé tanulmányaik során a panaszkezelési szabályok, módszerek, a 

problémamegoldás, valamint a konfliktushelyzetek kiváltó okainak felismeréséreés 

konfliktushelyzetek kezelésére. 

Az alábbi témák feldolgozásával elérhető a célok teljesítése: 

Új ügyfélszerzés szerepe, fontossága, módszerei 

Ügyfélmegtartás szerepe, fontossága és módszerei 

Kölcsönösen előnyös ügyfélhelyzetek kialakítása 

Az ügyfélkapcsolat-kezelési rendszerek szerepe, előnyei 

Adatgyűjtés, adattárolás jelentősége, módszerei 

Hatékony panaszkezelés szabályai, módszerei, folyamata 

Problémamegoldás és szakaszai: 

- probléma megértése, okok azonosítása 
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- átfogó célmeghatározás 

- lehetőségek számbavétele 

- információgyűjtés 

- tervezés 

- kivitelezés 

- visszacsatolás 

aproblémamegoldás módszerei 

problémamegoldó gondolkodás 

problémamegoldás és döntéshozatali képesség kapcsolata 

Konfliktuskezelés 

 meghatározása, típusai 

konfliktusok kialakulásának okai, folyamata 

konfliktusok fokozatai 

konfliktuskezelés elméletei 

konfliktuskezelési stratégiák, technikák 

  versengő 

  kompromisszum kereső 

  alkalmazkodó 

  elkerülő 

  együttműködő 

konfliktuskezelés lépései 

konfliktuskezelés kommunikációs eszközei 

 

 

139.1.5. Önfejlesztés 7 óra/0 óra 

A 7 óra önfejlesztés témakör célja elsősorban az önismeret. Az önismeret után az 

önfejlesztési „stratégiára” koncentrálva a tanulók találjanak olyan önfejlesztési 

módszereket, melyek önmaguk számára a tanulmányaik befejezését követően is 

alkalmazhatóak és használhatóak lesznek.  

Ismerjék meg a mosoly erejét, és pozitív attitűd kialakításával érjenek el magasabb 

érzelmi intelligencia szintet. Fejlődjön empatikus képességük, valamint ismerjék fel 

az egyéni problémákat és törekedjenek azok megoldására. Legyenek képesek 

felismerni a stressz jeleit és tudják kezelni azokat. 

Az alábbi témák feldolgozásával elérhető a célok teljesítése: 

Önismeret fontossága 

Önfejlesztési módszerek, lehetőségek, az egyes módszerek előnyei 

Önálló tanulás  

jelentősége, jellemzői  

célok, részcélok meghatározása 

kontrollpontok meghatározásának fontossága 

Saját haladás nyomonkövetése 

 Stresszkezelés 

  astressz fogalma 

  astressz okai 

  egyénre gyakorolt hatása 

  stresszkezelési módszerek 

  stresszkezelés és személyiségtípusok összefüggései 

 „Pozitív pszichológia” hatása 
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140. Ü

gyfélszolgálati gyakorlattantárgy 67 óra/0 óra* 

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

140.1. Témakörök 

140.1.1. Ügyfélszegmentálás 12 óra/0 óra 

A 12 órás gyakorlat alatt a tanulók sajátítsák el a szegmentálás technikáját, hiszen 

asiker titka a jó ügyfélszegmentálás. Tanulják meg, hogy az ügyfelek megismerése a 

jobb ügyfélkiszolgálást eredményezi. A gyakorlat célja, hogymeghatározásra 

kerüljenek tipikus ügyfélprofilok, valamint az, hogy segítséget nyújtson 

amegoldásközpontú gondolkodásmódra való áttéréshez. 

Az alábbi témák gyakorlati feldolgozásával elérhető a célok teljesítése: 

Szolgáltatási szektorok beazonosítása 

Piackutatás alapjai 

Szegmentálás céljának, felhasználásának meghatározása 

Tipikus ügyfélprofilok meghatározása 

Információforrás meghatározása, vállalati adatbázisok 

Adatgyűjtés belső és külső forrásokból 

Vevői elégedettség kialakulásának folyamata 

Az ügyfelek elégedettségét befolyásoló tényezők 

VIP ügyfélkör kialakítása 

 

 

 

140.1.2. Ügyfélkapcsolatok kezelése a gyakorlatban 8 óra/0 óra 

A 8 órás ügyfélkapcsolatok kezelése gyakorlaton a tanulók ismerjék meg a CRM vagy 

más eszközrendszer működésének alapvető funkcióit. Ismerjék a panaszkezelési 

technikákat, módszereket, a problémamegoldást, valamint a konfliktushelyzetek 

kiváltó okainak felismerésén túl azok kezelésének technikáit. 

Az alábbi témák feldolgozásával elérhető a célok teljesítése: 

Az értékesítések közötti összefüggések 

Az értékesítési tevékenység és az ügyfélkapcsolati szolgáltatások automatizálása 

Ügyfélkapcsolatok helyes kezelései 

Ügyfélnyilvántartó rendszerek 

Problémamegoldás 

Konfliktusok kezelése 

 

 

140.1.3. Üzleti etikett a gyakorlatban 8 óra/0 óra 

A 8 órás üzleti etikett gyakorlata alatt a viselkedéskultúra legfontosabb szabályaival 

ismerkedjenek meg a tanulók. Alkalmazzák a gyakorlatban a társadalmi érintkezés a 

jó modor és az udvariasság szabályait. Tudjanak helyzethez igazodóan köszönni, 

bemutatkozni. Ismerjék az elvárt viselkedésformákat és az alapvető megjelenési és 

öltözködési szabályokat az üzleti életben. 

Az alábbi témák feldolgozásával elérhető a célok teljesítése: 

Alapvető udvariassági formák 

Üzleti etikett és illem 

Írott és íratlan szabályok 

 „Vendéglátás” gyakorlata 

Online ügyfélszolgálat keretei 
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140.1.4. Panasz és reklamációkezelés 8 óra/0 óra 

8 órában ismerkedhet meg a tanuló a panasz- és reklamációkezelés gyakorlati 

tudnivalóival. Panaszkezelési folyamat az ügyfél-elégedetlenség írásbeli vagy szóbeli 

megnyilvánulásának tudomásulvételétől a panaszügy lezárásáig tart.A gyakorlat során 

az  ügyfélpanaszok fogadásával, rögzítésével, feldolgozásával, értékelésével, a panasz 

jogosságának belső vizsgálatával és megállapításaival ismerkedjenek meg a tanulók, 

és legyenek tisztában azzal, hogy ez a tevékenység az ügyfél megtartását célozza. 

Az alábbi témák feldolgozásával elérhető a célok teljesítése: 

A sikeres ügyfélkezeléshez szükséges hozzáállás/attitűd 

Az ügyfél problémájának megismerése és elfogadása 

Az ügyfél érdekeinek felismerése 

Nyertes-nyertes helyzetek megteremtése 

Asszertivitás az ügyfélkezelés gyakorlatában 

Panaszkezelés folyamata - gyakorlatok 

 

 

140.1.5. Stresszkezelés 8 óra/0 óra 

8 órás stresszkezelőképzés során a tanulók megismerik önmaguk reakcióit, vegetatív 

idegrendszerüket stresszhelyzetben.A gyakorlat célja, hogy a stresszt kezelő 

módszereket tudatosan, a helyzetnek megfelelően válasszák meg.A stresszkezelő 

képesség optimalizálása növeli viselkedésünk hatékonyságát a hétköznapi problémák 

és konfliktusok megoldásában, így hosszabb távon nemcsak a stressz kezelését, hanem 

megelőzését is szolgálja. 

Az alábbi témák feldolgozásával elérhető a célok teljesítése: 

A stressz jeleinek felismerése 

Stresszkezelési módszerek a gyakorlatban 

Pozitív gondolkodásmód és annak hatása a gyakorlatban 

 

140.1.6. Önértékelés a gyakorlatban 7 óra/0 óra 

A 7 óra önértékelés témakör megismerése során elsősorban az önismerettel kell 

tisztában lenniük a tanulóknak. A gyakorlatban különböző kommunikációs 

szituációkban ismerjék meg a mosoly erejét, és pozitív attitűd kialakításával érjenekel 

magasabb érzelmi intelligencia szintet. Fejlődjön az empatikus képességük, valamint 

ismerjék fel az egyéni problémákat, törekedjenek azok megoldására. Legyenek 

képesek felismerni a stressz jeleit és kezeljék azokat. 

Az alábbi témák feldolgozásával elérhető a célok teljesítése: 

Önismeret fontossága 

Önismereti tesztek, azok kiértékelése 

A mosoly fajtái, fontossága, és ereje a gyakorlatban 

Az empátia helye és szerepe az ügyfélszolgálatban 

 

 

140.1.7. Önfejlesztés a gyakorlatban 16 óra/0 óra 

A 16 órás gyakorlati képzés alatt a tanulók ismerjék meg saját személyiségüketannak 

érdekében, hogy reális énképük kialakításához és elfogadásához, viselkedésük 

kontrollálásához elegendő munícióval rendelkezzenek.  

A gyakorlat segítséget ad a fejlettebb és objektívebb önismeret megszerzésében, a saját 

motivációk és szándékok feltárásában, valamint a másokkal való 
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együttműködéskészségének gyakorlásában szituációs játékok, strukturált gyakorlatok 

és ezek feldolgozásának segítségével. 

Az alábbi témák feldolgozásával elérhető a célok teljesítése: 

Személyiségjegyek, személyiségtípusok  

A vágyak és célok közötti különbségek 

Célok szerepe a munka világában  

Az önfejlesztés szerepe a piaci környezetben 

Belső motiváció 

Önmenedzselés 

 

141. L

evelezési gyakorlat az ügyfélszolgálatban tantárgy 36 óra/0 óra* 

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

141.1. Témakörök 

141.1.1. Ügyfélszolgálati levelezési alapismeretek 4 óra/0 óra 

Levelezési alapfogalmak értelmezése 

Iratok, levelek fajtái, csoportosításuk 

Iratok, levelek tartalmi, nyelvi és formai követelményei 

A dokumentumszerkesztés követelményei, készítésének gyakorlata  

Az iratok és levelek küldésének, fogadásának formái, udvariassági szabályai 

Az ügyfélszolgálat jellemző iratai 

 

141.1.2. Ügyiratok az ügyfélszolgálatban 16 óra/0 óra 

Az ügyfélszolgálati tevékenység során keletkező iratok készítése: 

- egyszerű iratok (nyugta, átvételi elismervény, meghatalmazás, igazolás, 

nyilatkozat stb.) 

- belső szervezeti iratok (emlékeztető, feljegyzés, beszámoló, jelentés, utasítás) 

- jegyzőkönyv 

- hirdetés, figyelemfelhívás, tájékoztató, értesítés, meghívó stb. 

- sablonok, űrlapok, nyomtatványok az ügyfélszolgálati tevékenységben 

 

141.1.3. Üzleti és hivatali levelek az ügyfélszolgálatban 16 óra/0óra 

Az ügyfélszolgálati tevékenység során keletkező levelek készítése: 

- kereskedelmi, üzleti kapcsolatokban (érdeklődés, tájékoztatás, ajánlatkérés, 

ajánlat, megrendelés és visszaigazolása, hibás teljesítés iratai 

- hatósági megkeresés, értesítés, tájékoztatás, figyelemfelhívás, felszólítás 

 

 

142. D

okumentum- és adatkezelés az ügyfélszolgálatban tantárgy 31 óra/0 óra* 

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

142.1. Témakörök 

142.1.1. Ügyfélszolgálati dokumentumok kezelése 18 óra/0 óra 

Az iratkezelés szabályozása, rendje 

Az irat- és dokumentumkezelés szervezeti formái, alaki és tartalmi követelményei 
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Az irat- és dokumentumkezelés szakaszai, folyamata, teendők (érkeztetés, 

postabontás, nyilvántartás, iratkezelés az ügyintézés folyamatában, dokumentum 

irattárba helyezése stb.) 

Az irat- és dokumentumkezelés dokumentumai 

Postázási feladatok 

Az irattárak fajtái, kialakításának követelményei 

Az iratok tárolásával kapcsolatos teendők 

A selejtezési eljárás és dokumentumai 

Az iratkezelés hagyományos és elektronikus formái 

 

142.1.2. Adatkezelési ismeretek az ügyfélszolgálatban 7 óra/0 óra 

Az adat- és információkezelés folyamata az ügyfélszolgálati munkában: 

információforrás, -szerzés, -rögzítés, -feldolgozás, -továbbítás 

Adat- és információkezelés alapfogalmai, értelmezésük 

Az adatkezelés jogalapja, alapelvei 

Adatkezelési szabályzat, főbb elemei 

Adatvédelem, adatbiztonság 

A biztonságos adathasználat szabályai az ügyfélszolgálati tevékenységben 

 

142.1.3. IKT-eszközök az ügyfélszolgálatban 6 óra/0 óra 

Az ügyfélszolgálati iroda/helyiség típusai, fajtái, kialakításának ergonómiai 

követelményei 

Az ügyfélszolgálati iroda működésének környezetvédelmi szempontjai 

Az ügyféltér rendjének kialakítása, a rend biztosítása  

Az ügyfelek irányításának, várakoztatásának feltételei  

Az ügyfélforgalom folyamatosságának, zavartalanságának biztosítása  

Kommunikációs, információtechnikai és ügyfélszolgálati eszközök fajtái, 

működésük alapelvei, használatuk gyakorlata 

 

 

143. K

omplex ügyfélszolgálati gyakorlat tantárgy 31 óra/0 óra* 

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

143.1. A tantárgy tanításának célja 

A Komplex ügyfélszolgálati gyakorlat elnevezésű tantárgy alapvető célja, hogy a tanuló 

az elsajátított elméleti és gyakorlati ismereteinek birtokában – az ismereteket szintetizálva 

és új összefüggésekbe helyezve – komplex írásbeli feladat megoldására legyen képes olyan 

dokumentumok készítésével, amelyek az ügyfélszolgálati tevékenysége során keletkeznek.  

 

143.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

- 

143.3. Témakörök 

143.3.1. Ügyfélszolgálati dokumentumok készítésének komplex gyakorlata 11 óra/0 

óra 

A témakör tartalmának gyakorlati alkalmazása során a tanuló olyan összetett 

dokumentumokat készít, melynek során komplex módon alkalmazza az elméleti és 

gyakorlati ismereteit: kommunikáció, ügyfélkapcsolat, adatbevitel, 

dokumentumszerkesztés, prezentációkészítésének elemei. 
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143.3.2. Iratok, levelek készítésének komplex gyakorlata 10 óra/0 óra 

A témakör tartalmának gyakorlati alkalmazása során a tanuló olyan összetett 

dokumentumokat készít, melynek során komplex módon alkalmazza az elméleti és 

gyakorlati ismereteit: kommunikáció, ügyfélkapcsolat, adatbevitel, 

dokumentumszerkesztés, prezentáció és körlevélkészítés, továbbá különböző 

tartalmú és funkciójú iratok, üzleti és hivatali levelek elemei, követelményei. 
 

143.3.3. Táblázatok, adatbázisok készítésének komplex gyakorlata 10 óra/0 óra 

A témakör tartalmának gyakorlati alkalmazása során a tanuló olyan összetett 

dokumentumokat készít, melynek során komplex módon alkalmazza az elméleti és 

gyakorlati ismereteit: kommunikáció, ügyfélkapcsolat, adatbevitel, 

dokumentumszerkesztés, prezentáció és körlevélkészítés, továbbá különböző tartalmú 

és funkciójú iratok, üzleti és hivatali levelek, valamint táblázatok, adatbázisok 

létrehozásának, szerkesztésének elemei, követelményei. 

 

 

144. G

azdasági és vállalkozási ismeretek tantárgy 170 óra/175 óra* 

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

144.1. Témakörök 

144.1.1. A gazdaság alapelemei, szereplői 24 óra/24 óra 

A gazdaság alapelemei, a szükséglet, a hasznosság és a szűkösség fogalma 

A javak fogalma, csoportosítása 

Termelési tényezők 

A gazdasági élet szereplői, kapcsolataik; gazdasági körforgás 

A háztartások gazdálkodása (bevételek, kiadások, költségvetés) 

A vállalkozás fogalma, jelentősége, jellemzői 

Gazdálkodás és gazdaságosság (bevétel, ráfordítás, fedezeti összeg, nyereség) 

A külföld gazdasági szerepe (export, import) 

A nemzetgazdaság ágazati szerkezete 

 

144.1.2. A piac 12 óra/12 óra 

A piac fogalma, elemei és működése 

A kereslet és a kínálat fogalma, törvénye, jellemzői 

A piacfajták értelmezése 

 

144.1.3. Az állam gazdasági szerepvállalása; gazdaságpolitika 20 óra/20 óra 

Az állam szerepe a piacgazdaságban (funkciói, feladatai) 

A gazdaságpolitika fogalma, célja, területei 

A gazdaság működésének jogi keretei; versenyszabályozás, fogyasztóvédelem 

Az államháztartás fogalma, jelentősége 

Az állami költségvetés (bevételek, kiadások, egyenleg) 

Helyi önkormányzatok 

Elkülönített állami pénzalapok 

 

144.1.4. Adózási ismeretek 16 óra/16 óra 

Adók és támogatások gazdasági szerepe 

Az adó fogalma, csoportosítása, a főbb adónemek bemutatása 

Általános forgalmi adó (ÁFA) 

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va



 

1247 
 

Személyi jövedelemadó (SZJA) 

Járulékok elszámolása, nyilvántartása 

Helyi adók 

A vállalkozások adófizetési kötelezettsége 

 

144.1.5. A pénz fogalma, funkciói; pénzforgalom 18 óra/18 óra 

A pénz fogalma, kialakulása, funkciói 

A pénz megjelenési formái 

A pénzforgalom fogalma, irányai 

Fizetési módok a pénzforgalomban 

A készpénzfizetés módjai, bizonylatai 

A bankszámla típusai; a bankszámlanyitás folyamata 

Elektronikus és pénzhelyettesítő fizetés (átutalás, beszedés, bankkártya, hitelkártya) 

A gazdálkodó szervezetek pénzkezelési feladatai; a házipénztár 

 

144.1.6. A magyar bankrendszer 18 óra/18 óra 

A magyar bankrendszer felépítése, sajátosságai 

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) funkciói, feladatai 

A pénzintézetek fajtái, funkciói, szolgáltatásai 

Pénzügyi szolgáltatások; passzív és aktív bankügyletek 

Nemzetközi pénzforgalom (valuta, deviza, árfolyam fogalma) 

Az értékpapírok csoportosítása, jellemzői (kötvény, részvény, váltó, állampapírok) 

 

144.1.7. Vállalkozási alapfogalmak; vállalkozási formák 10 óra/15 óra 

A vállalkozás fogalma, jelentősége, jellemző 

A gazdálkodó szervezetek sajátosságai 

Vállalkozási formák (egyéni vállalkozás, bt., kft., rt.) 

A vállalkozások alapítására vonatkozó jogi szabályozások 

A sikeres vállalkozás kritériumai 

 

144.1.8. Vállalkozások működtetése; bizonylatok 21 óra/21 óra 

A számvitel fogalma, területei, beszámolási és könyvvezetési kötelezettség 

A vállalkozás vagyona (az eszközök és források részletes bemutatása) 

Az egyszerűsített mérleg szerkezete, tartalma, összeállítása; mérlegadatok értelmezése 

A leltár fogalma, jelentősége; a mérleg és a leltár kapcsolata 

A vállalkozás eredményének megállapítása; eredménykategóriák 

Az A és B típusú összköltségeljárással készített eredmény-kimutatás szerkezete 

Az eredmény-kimutatás és a mérleg kapcsolata 

A statisztika szerepe a vállalkozás életében; elemzési módszerek, mutatószámok 

A bizonylat fogalma, szerepe, csoportosítása 

A bizonylatok tartalmi és formai követelményei, felépítése 

A bizonylatok kezelése, megőrzése 

A bizonylatok kitöltésének szabályai; a hibás bizonylatok korrekciója 

 

144.1.9. Vállalkozások finanszírozása; pályázatok;dokumentációk 20 óra/20 óra 

A vállalkozások finanszírozásának lehetőségei 

A saját és az idegen tőke jellegű finanszírozás módjai 

A fizetőképesség mutatószámai 

A pályázatok jellemzői, szerepe; a közbeszerzés alapfogalmai 

A vállalkozások által használt bizonylatok kitöltése  
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Éves beszámoló készítése (egyszerűsített mérleg, eredmény-kimutatás) 

 

144.1.10. A marketing szerepe a vállalkozások életében 11 óra/11 óra 

A marketing fogalma, jellemzői, szerepe 

A marketing-mix elemei (termék, ár, elosztás, értékesítés) 

A marketingkommunikáció szerepe, elemei (reklám, PR, SP, személyes eladás) 

A piackutatás szerepe, folyamata, módszerei 

 

 

 

145. J

ogi ismeretek tantárgy 83 óra/83 óra* 

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

145.1. Témakörök 

145.1.1. Általános ismeretek a jogról 6 óra/6 óra 

A jog, a jogszabályi hierarchia fogalma 

A jogszabályok érvényessége, hatálya 

A tulajdonjog, gazdasági jog alapvető jellemzői 

Jogágak; jogforrások 

 

145.1.2. Alkotmányjogi ismeretek 10 óra/10 óra 

Az alkotmány fogalma, típusai, szabályozási tárgykörei 

Az alkotmányos állam alapvető követelményei, a jogállamiság és a jogegyenlőség elve 

Az Alaptörvényben biztosított alapvető állampolgári jogok és kötelességek 

 

145.1.3. A magyar közjogi és önkormányzati rendszer; az eljáró állam20 óra/20 óra 

A magyar közjogi rendszer 

A magyar önkormányzati rendszer felépítése 

Közigazgatási eljárás 

Közigazgatási eljárásra vonatkozó jogi előírások 

 

145.1.4. A polgári jog tárgya és tartalma 11 óra/11 óra 

A polgári jog fogalma, alapvető jellemzői 

Polgári jogi jogviszony (alany, tárgy, tartalom) 

A polgári jog alapelvei, rendszere 

A jogképesség fogalma, tartalma, megszűnése  

A jogi személy fogalma, meghatározása 

Az ember jogképességének szabályozása 

Cselekvőképesség fogalma;a korlátozott cselekvőképesség és a cselekvőképtelenség 

szabályai 

 

145.1.5. Szerződésfajták, szerződéskötés 13 óra/13 óra 

A szerződés fogalma, fajtái, alapelvei 

A szerződés érvényességének feltételei 

A szerződés hatályossága 

A szerződéskötés szabályai 

Szerződés fajtái (adásvételi, bérleti, megbízási, hitel, lízing stb.) 

Szerződés megszűnése és a követelések elévülésének feltételei 

Előszerződés tartalma és jelentősége 

Szerződések alaki és formai követelményei 
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145.1.6. Polgári jogi felelősség szerződésszegésért 6 óra/ óra 

Kötelmi jog fogalma, jellemzői 

Szerződésszegés esetei, jogkövetkezményei 

Szerződéses károkozás 

Szerződésen kívüli károkozás 

Kártérítés fajtái, általános szabályai 

 

145.1.7. Munka törvénykönyve 3 óra/3 óra 

A törvény célja és hatálya 

Munkaviszonnyal kapcsolatos fejezetek 

Legfontosabb rendelkezések elemzése (általános magatartási követelmények, a 

személyhez fűződő jogok védelme, az egyenlő bánásmód követelménye) 

 

145.1.8. Munkaviszony létesítésének és megszűnésének feltételei, szabályai9 óra/9 

óra 

Alapvető munkajogi szabályok 

A munkaviszony létesítésének szabályai 

A munkaszerződés tartalma, teljesítése 

A munkaviszony megszűnése és megszüntetése 

Munka- és személyüggyel kapcsolatos dokumentációk fajtái 

A munkavégzés feltételeivel kapcsolatos munkavédelmi követelmények 

 

145.1.9. Érdekképviselet, érdekérvényesítés a munkajogban 3 óra/3 óra 

Érdekképviselet, érdekérvényesítés jellemzői 

Jogérvényesítés lehetőségei 

Kollektív szerződés 

Érdekképviseleti szervezetek 

 

145.1.10. Fogyasztóvédelmi alapismeretek 2 óra/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 

- vállalkozás 

- termék és szolgáltatás 

- eladási ár és egységár 

Az ár feltüntetése (feltüntetés módja, több ár feltüntetése) 

Gyermek- és fiatalkorúak védelmét szolgáló előírások (alkohol, dohánytermék, 

szexuális termék kiszolgálásának tilalma) 

Panaszkezelés, ügyfélszolgálat (panasztételi lehetőségek, szóbeli, írásbeli panasz, 

jegyzőkönyv felvétele, válaszadás módja és ideje) 

Békéltető testület (alternatív vitarendezés lényege, fogalma, feladatai) 

Fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek (fogalma, feladatai) 

Piacfelügyeleti alapfogalmak: biztonságos termék, CE megfelelőségi jelölés 

Kereskedelmi törvény fogyasztóvédelmi rendelkezései (méret, súly, használhatóság 

ellenőrzése, vásárlók könyve vezetése, üzlet nyitva tartásáról szóló tájékoztatás; 
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üzlethelyiségen kívüli és távollevők közötti ügyletekhez (e-kereskedelemhez) 

kapcsolódó fogyasztóvédelmi előírások 

Szavatosságra és jótállásra vonatkozó tudnivalók (kellékszavatosság, jótállás) 

Vonatkozó hatályos jogszabályok (l. fogyasztóvédelem, piacfelügyelet, kereskedelem 

stb. 

 

 

146. G

épírás és levelezési gyakorlat tantárgy 371 óra/345 óra* 

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

146.1. Témakörök 

146.1.1. A tízujjas vakírás alapgyakorlatai 6 óra/6 óra 

Az írógépek és a gépírás története 

Írásversenyek története; versenyeredmények 

A szabályos gépírás bemutatása 

A számítógéppel végzett írástevékenység jellemzői; a képernyő előtti munkavégzés 

minimális egészségügyi és biztonsági feltételei 

A gépírás-tevékenységhez szükséges tárgyi feltételek 

Elvárások a gépírás elsajátítása során 

A számítógépes munkakörnyezet kialakítása, írástevékenység előkészítése  

Az írástevékenységhez szükséges képernyős munkafelület kialakítása vagy az oktató 

program felépítése, működése 

Munkaanyag mentésére, tárolására szolgáló mappák, fájlok kialakítása, elnevezése 

A tízujjas vakírás elsajátításának célja, alkalmazásának előnyei 

A klaviatúra felépítése, magyar nyelvű billentyűzet  

Ujjrend fogalma, kialakítása 

Az alaptartás fogalma, funkciója 

A helyes kéz- és testtartás; egészségmegőrző, ujjakat erősítő gyakorlatok 

Helyes fogás- és leütéstechnika kialakítása: alaptartás betűi, szóközbillentyű (space), 

sorváltás (enterhasználat) gyakorlása 

Folyamatos másolás sortartással 

Fogalmak: tízujjas vakírás, alaptartás, ujjrend, ütemes írás, betűzés, közös hangos 

betűzés, fogástechnika, leütés- vagy billentéstechnika, folyamatos írás, sortartás stb. 

 

146.1.2. Billentyűkezelés 66 óra/66 óra 

A klaviatúra billentyűinek fogás- és leütéstechnikája egy optimálisan kialakított (vagy 

a használt tankönyv által kínált) sorrendben 

Nagybetűk írása; váltóhasználat 

Váltórögzítő alkalmazása, funkciója 

Számok, írásjelek, speciális karakterek írásgyakorlatai 

Számok, írásjelek használatának írásszabályai 

A folyamatos és biztonságos (hibátlan) írás gyakorlatai az egyes betűk elsődleges 

rögzítéséhez kapcsolódóan: betűkapcsolatok, szó- és szókapcsolatok, 

mondatgyakorlatok 

Írásmunka ellenőrzése: leütés- és hibaszámlálás, hibajelölés technikája 

Teljesítményértékelés javaslata: az elért leütésszámhoz viszonyítva 

jeles = 0,00-01%; jó = 0,11-0,2%; közepes = 0,21-0,3%; elégséges = 0,31% -0,4; 

elégtelen 0,41%-tól) 

 

146.1.3. Az írástechnika megerősítése 36 óra/36 óra 
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A betűk helyes fogás- és leütéstechnikájának megerősítése különböző gyakorlatokban: 

- ujjtechnikai gyakorlatok 

- gyakori betűkapcsolatok 

- gyakori szavak, nyelvi elemek (toldalékok, névutók, igekötők stb.) 

- betűkettőzések, 

- idegen szavak, 

- váltógyakorlatok 

- figyelemösszpontosító gyakorlatok 

Helyesírási gyakorlatok 

Íráskorrekció (javítóbillentyű használata) 

Íráshibák keresése, önellenőrzés, egyéni munkák javítása 

Szöveggyakorlatok – folyamatos másolás alapozása 

Diktálás utáni írás alapozása: szakaszok, diktátum 

 

146.1.4. Sebességfokozás 36 óra/24 óra 

A nyelvi elemek gyakorisági mutatóihoz kapcsolódó gyakorlatok írása 

Nehéz fogások; külső-belső fogásgyakorlatok, nagy ugrások 

Koncentrálást erősítő gyakorlatok 

Rövid és hosszú szavak, szókapcsolatok gyakorlatai 

Írástechnikai nehézséget jelentő szavak, mondatok gyakorlatai 

Állóképesség növelését szolgáló gyakorlatok 

Idegen nyelvű szavak, mondatok írása 

Az időtényező szerepe a gépírásban 

Írás időre: az időtartam fokozatos emelésével 

Írás folyamatos diktálás után 

Típushibák jellemzői; hibajavító gyakorlatok 

Helyesírás és nyelvhelyesség ellenőrzése 

 

146.1.5. Szövegfeldolgozások, szöveggyakorlatok 36 óra/22 óra 

A szövegbevitel technikájának, a folyamatos írás (másolás) készségének fejlesztő 

gyakorlatai szövegfeldolgozásokon keresztül: 

- Különböző nehézségű szövegek 

- Különböző tartalmú – ismeretbővítést szolgáló - szövegek 

- Időre írás tartamának növelése: állóképesség fejlesztése (10-20 perc) 

- Írásbiztonság erősítése 

- Mozdulat- és szógyakorlatok 

Szöveghosszúság növelése 

Diktálás utáni írás: folyamatos szövegdiktátumok 

Enter nélküli – folyamatos írás; automatikus elválasztás alkalmazása 

 

146.1.6. Irodai gépírás gyakorlata 31 óra/31 óra 

Különböző tartalmú szövegek feldolgozása – tartalmi tagolással, lényegkiemeléssel, 

címadással, kulcsszavak keresésével, szövegrészek kiegészítésével, helyesírás 

ellenőrzésével, központozással stb. 

Szövegértő, memóriafejlesztő gyakorlatok 

Szókincsfejlesztés, szóalkotás, szópár, ellentétpár keresése stb.  

Időre írás tartamának növelése: állóképesség fejlesztése (20-30 perc) 

Diktálás utáni írás: „kéz alá diktálás” gyakorlása 

Kézírásos, javított, felülírt, módosított szöveg írása 

Korrektúrázás gyakorlata 
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Szövegmásolás szerkesztési műveletekkel 

Idegen nyelvű szövegek írása; szerkesztése 

 

146.1.7. Levelezési alapismeretek a titkári munkában 6 óra/6 óra 

Az írásbeli kapcsolattartás funkciója, változása 

Iratok, levelek tartalmi, nyelvi, formai követelményei; tárgyi feltételei 

Az iratkészítés technikája számítógépen (szövegszerkesztő program alkalmazásával) 

A hivatali stílus alkalmazása 

Az iratok helyesírási, nyelvhelyességi, nyelvhasználati szempontjai 

Iratok, hivatali, üzleti levelek stilisztikai elemzése 

A levelezés hagyományos és elektronikus jellemzői, udvariassági szabályai 

Egyes iratok(pl. megrendelés, szerződések, határozat, fellebbezés stb.) tartalmának 

jogszabályi követelményei 

 

146.1.8. Levelezési alapgyakorlatok a titkári munkában 30 óra/30 óra 

Nyomtatott dokumentumok (papírfajták, boríték, postai utasítások) 

Postai nyomtatványok kitöltése (tértivevény, feladóvevény, meghatalmazás stb.) 

A mindennapi élet egyszerű iratai, pl. nyugta, elismervény, igazolás, nyilatkozat, 

kötelezvény, meghatalmazás nyelvi, tartalmi és formai jellemzői 

A nyugta és számla jellemzői, különbségei a jogszabályok értelmében 

Azonosító adatok helyesírása (személyi adatok, azonosító számok, címek, 

elérhetőségek stb. írásmódja) 

Hírközlő iratok, pl. hirdetés, tájékoztatás, értesítés, felszólítás, felhívás, meghívó 

nyelvi, tartalmi és formai jellemzői 

Belső, szervezeti iratok, pl. emlékeztető, feljegyzés, jelentés, beszámoló, körlevél stb. 

nyelvi, tartalmi és formai jellemzői 

Iratok készítésének gyakorlatai  

Gyakori iratok nyomtatványainak kitöltése kézzel, számítógéppel; sablonok 

 

146.1.9. Levelezés a hivatali és üzleti életben 31 óra/31 óra 

A hivatalos szervekkel való kapcsolattartás jellemzői 

Beadványok, pl. panasz, javaslat, bejelentés, bevallás, feljelentés, kérvény, kérelem 

Iratok a hatáskör és illetékesség területéről: idézés, értesítés, igazolási kérelem 

Határozat, végzés, fellebbezés iratai a hatósági eljárásban 

Iratok a munkaügy köréből, pl. álláspályázat, motivációs levél, referencialevél, 

szakmai önéletrajz; munkaszerződés; egyéb – a munkaviszony tartalmához 

(munkavégzés, munkáltatói kötelezettség, munkabér, munkahely, juttatások, 

pihenőidő stb.) - kapcsolódó iratok tartalmi, nyelviés formai jellemzői 

A gazdasági, kereskedelmi, üzleti tevékenységgel összefüggő levelek, pl. hírlevél, 

tájékoztatás, ajánlatkérés, ajánlat, megrendelés, megrendelés visszaigazolása, 

szerződések (adásvételi, szállítási), a teljesítés iratai, ezek nyelvi, tartalmi és formai 

jellemzői 

Az üzleti levelek ajánlott sémája, formai, szerkesztési szabályai 

Nyomtatványok a közigazgatás, a munkaügy és az üzleti élet levelezésének köréből 

 

146.1.10. Komplex levélgyakorlatok 93 óra/93 óra 

Komplex iratok, levelek készítése az elsajátított témakörökben: egyszerű, hírközlő és 

belső, szervezeti iratok; levelek a hatósági, munkaügyi és üzleti élet köréből – 

alkalmazva a szövegszerkesztés adta lehetőségeket és kiegészítve a táblázatkezelés, 

adatbázis-kezelés dokumentumainak felhasználásával. 
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A levélfeladatok készülhetnek: 

- minta után,  

- tömbszövegből,  

- adat és iratszöveg elkülönített megadásával,  

- diktálás után,  

- megadott adatokból és tartalmi szempontok szerint önálló fogalmazással, 

- gyorsírási sztenogramból, 

- feladatutasítások alapján, 

- más fájlformátumban mentett dokumentumok készítésével és egyes elemeinek 

felhasználásával (l. táblázat, diagram, adatbázis). 

Iratsablon készítése 

Nyomtatványok, űrlapok kitöltése, készítése 

Körlevélkészítés 

 

 

147. I

rodai alkalmazások gyakorlata tantárgy 134 óra/134 óra* 

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

147.1. Témakörök 

147.1.1. A dokumentumszerkesztés alapgyakorlatai 18 óra/18 óra 

A dokumentumok tárolására szolgáló mappaszerkezet kialakítása a titkári 

munkatevékenységnek, feladatainak megfelelően 

Mappák létrehozása, elnevezése – a titkári munka jellegének megfelelően –, 

megnyitása, bezárása, áthelyezése, másolása stb. 

Fájlkezelési feladatok: fájlok létrehozása, elnevezése – a titkári munka jellegének 

megfelelően –, megnyitása, mentése, mentése másként, másolása, áthelyezése, 

átnevezése, törlése, nyomtatása (különböző beállításokkal) stb. 

A biztonságos és hatékony internethasználat szabályaia titkári munkafeladatokhoz 

kapcsolódóan 

Információ keresése az interneten, feldolgozása, tárolása, továbbítása (elektronikusan) 

a titkári munkafeladatokhoz kapcsolódóan 

Az irodai, titkári munka tartalmához kapcsolódóan a szövegszerkesztő program 

alapfunkcióinak alkalmazása: 

- oldalbeállítás, elrendezés, papírméret, tájolás, 

- töréspontok (oldaltörés, szakasztörés, hasábtörés) elhelyezése, 

- karakterek formázása, 

- bekezdések alkotása, formázása, 

- szegély, oldalszegély, mintázat (kitöltés) elhelyezése, 

- felsorolás, többszintű felsorolás létrehozása, 

- tabulátorpozíciók elhelyezése, különböző típusú tabulátor használata, 

- szöveg beillesztése, 

- táblázat, diagram, kép, alakzat, oldalszám, dátum és idő, szövegdoboz, WordArt, 

iniciálé, szimbólum, vízjel, lábjegyzet, képaláírás, megjegyzés beszúrása, 

- irányított beillesztés, 

- más irodai programmal előállított objektum beillesztése, 

- a beszúrt/beillesztett objektum formázása, 

- címsor létrehozása stílusok használatával, szövegrészek formázása stílus 

alkalmazásával, 

- szövegrész, szöveg keresése, cseréje, 

- élőfej, élőláb létrehozása, szerkesztése, 
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- nyelvi eszközök használata: helyesírás-ellenőrzés, automatikus elválasztás stb. 

 

147.1.2. Dokumentumszerkesztés a titkári munkában 18 óra/18 óra 

A dokumentumszerkesztés alapjainak alkalmazása a titkári munkakörben előforduló 

dokumentumok készítésére, pl. tájékoztatók, bemutatkozások, leírások, 

termékjellemzők, szolgáltatások, szerződések, szabályzatok, programleírásokstb. 

A dokumentumok készülhetnek: 

- minta után, 

- részletes feladattal irányított utasítások szerint, 

- megadott tartalmi szempontok szerint, 

- keresett információval történő kiegészítéssel stb. 

 

147.1.3. Táblázatok készítése a titkári munkában 18 óra/18 óra 

Az irodai, titkári munka tartalmához kapcsolódóan egy táblázatkezelő program 

alapfunkcióinak alkalmazása: 

- munkalapok azonosítása, beszúrása, törlése, 

- oldalbeállítás funkciói, 

- adatbevitel,másolás, beillesztés, 

- egyszerű táblázatok létrehozása, 

- forrásfájlban kapott táblázat bővítése, 

- táblázat esztétikus formázása, 

- élőfej, élőláb tartalmának beszúrása, formázása, 

- karakterek formázása, 

- cellaműveletek: adatok igazítása, cellák egyesítése, felosztása, 

- különböző számformátumok alkalmazása, 

- sor, oszlop beszúrása, törlése, elrejtése, felfedése, 

- egyszerű számolási műveletek egyéni képlettel vagy függvények 

alkalmazásával (SZUM, ÁTLAG, MAXIMUM, MINIMUM,DARAB, 

DARAB2, DARABTELI, DARABÜRES,HA, KEREKÍTÉS), 

- egyszerű rendezés, szűrés, 

- a táblázat megadott adataiból diagramok létrehozása, formázása, elhelyezése, 

- kép, alakzat, szövegdoboz, WordArt, szimbólum beszúrása, szerkesztése. 

A titkári munkában jellemző dokumentumok (táblázatok, diagramok): listák, 

nyilvántartások, jelenléti ívek, eredmény-kimutatás stb. készítése. 

A dokumentumok készülhetnek: 

- minta után, 

- részletes feladattal irányított utasítások szerint, 

- megadott tartalmi szempontok, adatok szerint, 

- információval történő kiegészítéssel stb. 

 

147.1.4. Adatbázisok készítése a titkári munkában 18 óra/18 óra 

Az irodai, titkári munka tartalmához kapcsolódóan egy adatbázis-kezelő program 

alapfunkcióinak alkalmazása: 

- adatbázisba adatok feltöltése (forrásfájlban kapott adatok bővítése, módosítása, 

egyéni adatbevitel), 

- adattáblából adatok kikeresése (szűrés), 

- rekordok módosítása, beszúrása, törlése, 

- adatok rendezése a táblákban, 

- lekérdezés létrehozása, mentése, szerkesztése, 

- jelentés készítése, módosítása, nyomtatása. 

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va



 

1255 
 

 

147.1.5. A prezentáció mint kommunikációs technika 31óra/31óra 

A prezentációkészítés jelentősége a titkári munkában 

A prezentációkészítés lépései (felkészülés, tervezés, megvalósítás) 

Tipográfiai alapismeretek (betűk, szöveg, színek stb.) 

Szervezetek, termékek, szolgáltatások prezentációjának előírásai 

Prezentációk készítéseegy konkrét bemutató készítő programban 

 

147.1.6. A weblapkészítés alapjai 31 óra/31 óra 

Honlap-készítési alapfogalmak 

A weblapok funkciója, szerkezeti felépítése, HTML kódok 

Bekezdések, felsorolások 

Táblázatok 

Képek használata 

Hivatkozások 

Weblapkészítés gyakorlata 

 

 

148. G

yorsírás gyakorlata tantárgy 330 óra/340 óra* 

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

148.1. Témakörök 

148.1.1. A gyorsírás alapelemei 6 óra/6 óra 

Az egységes magyar gyorsírás hasznossága, alapvető jellemzői 

A gyorsírási tevékenység mibenléte: jelek, jelölési módok, rövidítések, rövidítési 

eljárások 

A gyorsírás és a nyelv kapcsolata 

A gyorsírás és a helyesírás 

A gyorsírás és a beszéd kapcsolata 

A gyorsírás alapvető fogalmai (gyorsírás, sztenogram, áttétel, jel, jelölés, rövidítés 

stb.) 

Nyelvtani (hangtani), nyelvhasználati ismeretek a gyorsíráshoz (magas, mély 

magánhangzók, hosszú, rövid mássalhangzók, hangrend stb.) 

Szükséges felszerelések, elvárások 

Vonalgyakorlatok; a gyorsírás jelelemei 

Írástechnikai gyakorlatok 

 

148.1.2. Jelöléstani alapok 33 óra/33 óra 

Hangjelölések: mássalhangzójelek; az a, e jele és jelölése; az á, é hang jele és jelölése 

szó belsejében 

Szavak írása: egy és több szótagú szavak, vegyes hangrendű szavak, igekötős igék, 

összetett szavak írása 

Magánhangzó-torlódás (pl. ea, eá, áa, aá)  

Mássalhangzó-torlódás fogalma és jelölési esetei: kiejtés szerinti írás (egyszerűsítés), 

különjelek, kihagyás, süllyesztés, betű-összeolvasztás, öblösítés 

A viszonylagos sor fogalma, írás a viszonylagos soron 

További fogalmak: közel- és távolírás, vékony-vastag jelek, jelelemek, 

hangrendszakadás, interpunkciós jelölés, utóvastagítás, kétszer vastagítás, szókép, 

átírás, áttétel, szabatosság, fonetikus olvasás stb. 
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148.1.3. Rövidítéstani alapok 33 óra/33 óra 

Rövidítés fogalma; rövidítési eljárások 

Rövidítések alkotása: egyszerű, kezdőhang, elhagyás stb. 

Toldalékrövidítések 

Rövidítések alkalmazása a sztenogramban 

Írás diktálás után, diktálási sebesség: min. 50-60 szótag/perc 

Kézi áttétel készítése, javítása 

Sztenogramolvasási gyakorlatok 

Sztenogram- és írásellenőrzési technikák, javítási eljárások 

 

148.1.4. A magánhangzók jelképes jelölése 36 óra/36 óra 

Magánhangzók jelképes jelölése: alaki és helyzeti jelmódosítással 

- nagyítás (felfelé, lefelé, háromsoros) 

- az á, é jelölése szókép elején, végén: nagyítás, hangzóvonalas jelölés; 

rövidítések, toldalékrövidítések, különjeles toldalékrövidítések 

- az i-í jele, jelölése a szó elején, belsejében és végén 

- háromsoros nagyítás 

- az ö-ő és az o-ó magánhangzó jele, jelölése a szó elején, végén és belsejében  

- rövidítések, toldalékrövidítések az i hanggal kapcsolatosan 

- az ü-ű és az u-ú hang jele, jelölése a szó elején, végén és belsejében 

- i, ö, o, ü, u hangokat tartalmazó rövidítések, toldalékrövidítések 

- magánhangzó-torlódások jelölése a szókép elején, belsejében, végén: 

hangzóvonal, betűjel, utóvastagítás, kétszeres vastagítás, némajel 

A kettőshangzó fogalma 

Az ei, ai kettőshangzó jele és jelölése  

Helyettesítés (ej-aj, ely-aly szótagokban) 

Rövidítések az ei, ai kettőshangzó köréből  

Írássebesség fokozása, diktálási sebesség: min. 60-70 szótag/perc 

Gépi áttétel készítése, ellenőrzése, javítása 

Sztenogramolvasási gyakorlatok 

Helyesírási biztonságot erősítő gyakorlatok 

 

148.1.5. Kettőshangzós jelölések 36 óra/36 óra 

Kettőshangzós jelek és jelölések 

Az e és az a kezdetű kettőshangzók:  

- az eö, ao, eü, au kettőshangzók és jelölésük 

- az e, a kezdetű vegyes hangrendű jelölés - hajlított jelek: eo, aö;,eu, aü 

- az ee, aa, eé, aá kettőshangzók és jelölésük 

- az ea, ae; eá, aé kettőshangzók és jelölésük 

Az é, á kezdetű kettőshangzók és jelölésük: ée, áa, éé, áá, éá, áé 

Az ö és az o kezdetű kettőshangzók és jelölésük 

Az ü és az u kezdetű kettőshangzók és jelölésük 

Az i kezdetű kettőshangzók és jelölésük 

Átmetszés, föléírás 

Rövidítések a kettőshangzók köréből 

Írássebesség fokozása, diktálási sebesség: min. 70-80 szótag/perc 

Gépi áttétel készítése, ellenőrzése, javítása 

Sztenogramolvasási gyakorlatok, különös tekintettel a kettőshangzó fonetikus 

olvasására 

Helyesírási biztonságot erősítő gyakorlatok 
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148.1.6. Rövidítésalkotás 31 óra/31 óra 

A jegyzetelést könnyítő, írássebességet növelő rövidítési eljárások és rövidítések 

alkotása: 

- összetett szavak, igekötős igék írása 

- egybeírás, emlékeztető jelölés (aláhúzás) 

- szókapcsolatok rövidítése 

- toldalékrövidítések 

- névutók, névmások rövidítései 

- gyakori idegen szavak rövidítései 

- rövidítésbokrok 

- jelölések alapján 

- grafikai hasonlóság alapján 

- szövegtartalom alapján 

- hármashangzós rövidítések 

- nyelvtani kapcsolatokon alapuló rövidítések 

- értelmi kapcsolatokon (szövegösszefüggésen) alapuló rövidítések 

- önálló rövidítésalkotás 

 

148.1.7. Írássebesség fokozása 31 óra/41 óra 

A jelöléstani ismeretek összefoglalása, ismétlése 

Rövidítések alkalmazási készségének fejlesztése 

Mondatgyakorlatok a rövidítések rögzítésére 

Szöveggyakorlatok 

Az írástechnika tökéletesítése 

Írássebesség fokozása, diktálási sebesség: min. 80-90 szótag/perc 

Gépi áttétel készítése, ellenőrzése, javítása 

Sztenogramolvasási gyakorlatok 

Helyesírási biztonságot erősítő gyakorlatok 

 

148.1.8. Az irodai gyorsírás gyakorlata 46 óra/46 óra 

A jegyzetelés technikájának finomítása 

Számok, tulajdonnevek, kifejezések írása, rövidítései 

Iratokban, levelekben használt adatok, kifejezések, panelmondatok rövidítései 

Szövegfeldolgozások 

Tartalmi rövidítéscsoportok elsajátítása, pl. munka, közigazgatás, kereskedelem, üzleti 

élet, gazdaság, mezőgazdaság, ipari tevékenység, oktatás, egészségügy, Európai Unió, 

világgazdaság, pénzügy, adózás, szociális ügyek, környezetvédelem, utazás stb. 

Írássebesség fokozása, diktálási sebesség: min. 90-100 szótag/perc 

Gépi áttétel készítése, ellenőrzése, javítása 

Sztenogramolvasási gyakorlatok 

Helyesírási biztonságot erősítő gyakorlatok 

 

148.1.9. A jegyzetelés alapgyakorlatai 31 óra/31 óra 

A titkári munkakör tartalmához kapcsolódó – jegyzetelést igénylő – feladatok 

A jegyzetelés technikája 

Jegyzetelési gyakorlatok: információk, adatok, üzenetek, telefonüzenetek feljegyzése, 

emlékeztetők készítése, egyszerű és belső, szervezeti iratok, levelek adatainak, 

tartalmának jegyzése, összefoglaló, feljegyzés készítése 
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Felkészülés eseményen elhangzottak jegyzetelésére: adatok, események, nevek, 

helyszínek, időpontok, programok stb. előzetes egyeztetése 

Az adatrögzítés jogszabályi háttere, az adatvédelem szempontjai 

Nyelvhelyességi gyakorlatok 

A jegyzett szöveg stilizálása 

Kivonatolási alapgyakorlatok: címadás, lényegkiemelés, fésülés, rövidítés stb. 

Gépi áttétel készítése a gyorsírással készült jegyzetelésről, kivonatolt szövegekről 

 

148.1.10. Dokumentumkészítés gyorsírással 47 óra/47 óra 

A titkári, irodai munka tartalmával összefüggő dokumentumok komplex elkészítése: 

- jegyzés gyorsírással, 

- áttételkészítés, 

- stilizálás, 

- kivonatolás, 

- dokumentumszerkesztés. 

Beszédrögzítést támogató technikák 

Hangrögzítő eszközök kezelése 

Hangrögzítő készülékkel támogatott jegyzetelés és áttétel készítése 

 

 

149. K

ommunikáció a titkári munkában tantárgy 170 óra/170 óra* 

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

149.1. Témakörök 

149.1.1. Üzleti nyelvi kultúra 36 óra/36 óra 

A kultúra fogalma, tartalmi elemei, változékonysága 

A kultúra és a nyelv összefüggései  

Nyelvi norma, nyelvszokás, a társadalmi érintkezés nyelvhasználata 

Nyelvhelyesség, nyelvi változások, nyelvfejlődés, nyelvromlás 

Nyelvi kultúra fogalma és elemei – különös tekintettel az üzleti élet írásbeli 

nyelvhasználatára 

- Helytelen szóhasználat: képzavar, terjeszkedő kifejezések; hasonló hangzású 

szavak tévesztése, felesleges töltelékszavak, jelzők használata, helytelen 

visszautalás, elcsépelt szavak, névelő használata stb.; szóhasználati vétségek 

(sorszám-tőszám, igekötők, idegen szavak, divatszavak) 

- Toldalékhasználat (ikes igék, -nál, -nél, -suk, -sük, -zik, -lik stb.); túlzott 

fokozás, toldalék és/vagy névutóhasználat 

- Egyeztetési hibák; mondatszerkesztési hibák 

- Szókapcsolatok, kifejezések; szólások, közmondások használata 

- Helyes beszéd technikája, beszédkultúra; beszédhibák (hangképzés, kiejtés, 

hadarás, dadogás, afázia stb.); kulturálatlan beszéd: trágárság, beszéd evés 

közben, rágózás beszéd közben; lámpaláz leküzdése 

- Helyesírás: rövid-hosszú magán- és mássalhangzók írása - különírás, egybeírás 

- kis- és nagybetűk írásszabálya - tulajdonnevek írásmódja - elválasztás 

szabályai - írásjelhasználat - rövidítések, mozaikszók írásszabályai - számok, 

keltezés, címzés 

- Az e-helyesírás; digitális nyelvhelyesség- és helyesírás-javítási módszerek; 

szótárak, helyesírás-ellenőrző használata 

Az üzleti, hivatali élet közlésformái 
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Nonverbális üzenetek hatása az üzleti életben: státusz, dominancia, tárgyilagosság, 

figyelemfelhívás, befolyásolás, megtévesztés, bizalmasság, bizalom, tisztelet, 

magabiztosság-bizonytalanság, távolságtartás kifejezése stb. 

Az üzleti élet szóbeli közlésformái: társalgás, előadás, beszámoló, hozzászólás, 

felszólalás, vita, tárgyalás, alkalmi beszéd 

A társalgási és a hivatalos stílus 

Kommunikációs taktikák a nyelvhasználatban: hozzáértés látszata, mellébeszélés, 

félreérthető közlemények, áthárítás stb. 

Nyelvhasználati hibák a kommunikációban: szakzsargon, idegen szavak, mesterkélt 

kifejezések, nyelvi szleng, körmondatok alkalmazása, hibás kérdésfelvetés, 

beszédképzés, előadás-technika, hangnem, stílus, nyelvi igénytelenség stb. 

E-kommunikációs üzleti nyelvhasználat: közösségi portálok, blogok, fórumok, 

internet, e-mail, webes megjelenés, sms-mms alkalmazása 

A hivatali, üzleti élet nyelvi szövegeinek elemzése, értelmezése 

 

149.1.2. Üzleti kommunikáció 18 óra/18 óra 

Az üzletikommunikáció fogalma, formái 

- tömegkommunikáció (pl. reklám) 

- csoportkommunikáció (pl. kiállítás, vevőtalálkozó, termékbemutató) 

- személyes kommunikáció (pl. tárgyalás, egyeztetés, vevőtájékoztatás) 

A kommunikáció elemei és folyamata az üzleti környezetben 

Az üzleti kommunikáció mikrotényezői: munkavállalók, szállítók, közvetítők, vevők, 

versenytársak, hatóságok, egyéb szervezetek stb. – és hatásuk a kommunikációra 

Az üzleti kommunikáció makrotényezői: demográfiai, gazdasági, pénzügyi, jogi, 

politikai, természeti, technikai-technológiai, társadalmi-kulturális – és hatásuk a 

kommunikációra  

A sikeres üzleti kommunikáció alaptényező 

Az üzleti kommunikáció csatornái 

A tudatos és hatékony kommunikáció feltételei 

A kommunikációs szűrők működése, befolyásolása 

Információ az üzleti életben; az információ fogalma, jellemzői 

Az információszerzés, -feldolgozás, -továbbítás (küldés) folyamata 

Kommunikációs különbségek típusai, jellegzetességei 

Szervezetek közötti kommunikáció 

Kapcsolatfelvétel módjai; a kapcsolat kezelése az üzleti életben 

Etikai kódex fogalma, tartalmi elemei az üzleti életben 

 

149.1.3. Protokoll az irodában 18 óra/18 óra 

A viselkedéskultúra alapfogalmai: illem, etikett, protokoll 

A hivatali, üzleti protokoll alapfogalmai, alkalmazásának területei 

Az üzleti élet viselkedéskultúrájának alapjai: köszönés, bemutatkozás, bemutatás, 

megszólítás, társalgás 

Névjegykártya szerepe a kapcsolattartásban, formái, használatának módja 

Öltözködés, megjelenés a titkári munkakörben 

Hivatali, üzleti találkozók protokollja:meghívás, vendégfogadás, vendéglátás, 

rangsorolás, ültetési szabályok, ajándékozás, reprezentáció 

Titkári kapcsolatok protokollja 

 

149.1.4. Digitális kommunikáció az irodában 18 óra/18 óra 

A digitális kommunikáció fogalma, feltételei 
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Az internet; netes fogalmak és kifejezések  

Az internethasználat biztonsági elemei 

Az internet veszélyei; biztonsági elemei; a biztonságos és hatékony 

internethasználat szabályai 

Nyelvi változások a digitális kommunikációban – és kezelésük 

Netes navigáció használata; információs szupersztráda  

A digitális kommunikáció eszközei az információtartalom formája szerint: szöveges, 

képi, hangalapú  

A kommunikáció és az információszerzés okostelefonok alkalmazásával 

A webkeresők használata  

Webes tartalom mentése, nyomtatása, felhasználása 

Webes megjelenés; webszövegek elemzése, írása 

Social web (közösségi oldalak) szerepe a cégmegjelenésben, céges kapcsolatokban 

E-ügyintézés fogalma, feltételei 

E-közigazgatás szintjei:  

- információközlés (pl. online információközlés)  

- egyirányú kommunikáció (pl. űrlap elektronikus úton való elküldése)  

- kétirányú interaktivitás (pl. ügyfélkapu)  

- interakció (pl. elektronikus számlázás) 

Online reklámok: banner (reklámcsík, szalaghirdetés), szöveges linkek, beférkőző 

reklámok; egyéb onlinereklámfajták 

 

149.1.5. Nemzetközi protokoll 18 óra/18 óra 

Nemzetközi üzleti színterek, események 

Nemzetközi kulturális különbségek 

Kulturális szokások 

Interkulturális érzékenység 

Nyelvi különbségek; ezek áthidalása 

Nemzetközi delegáció fogadása 

Látogatás, tárgyalás külföldi partnereknél 

Üzleti protokoll nemzetközi eseményeken 

Protokoll a diplomáciában 

Nemzetközi üzleti etika 

Etikett és protokoll sajátosságai az egyes kultúrákban 

 

149.1.6. Munkahelyi, irodai kapcsolatok 18 óra/18 óra 

A munkahelyi szervezet fogalma, jellemzői 

Szervezeti formák 

Munkahelyi elvárások: vezetés, beosztottak részéről 

Munkahelyi kommunikáció csatornái, eszközei 

A munkahelyi kommunikáció síkjai 

Viselkedés munkahelyi környezetben: társas befolyásolás, azonosulás, behódolás, 

internalizáció, munkahelyi szerepek (szerepelvárás, -felfogás, -megfelelés) 

Munkahelyi kapcsolatok: vezető(k)-titkár, munkatársak, beosztottak ügyfelek, 

partnerek, hatóság stb. 

Kapcsolattartási szabályok, előírások; értelmezésük, betartásuk, be nem tartásuk 

következményei 

Munkahelyi csoportok; csoportjellemzők; csoportalkotási szabályok 

Beilleszkedés, befogadás a munkahelyi csoportba 

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va



 

1261 
 

A csapatmunka, team-munka fogalma, jellemzői, előnyei-hátrányai; elvárások, 

megfelelések, tudásmegosztás, felelősség stb. a team-munka során 

 

149.1.7. Munkahelyi konfliktuskezelés 18 óra/18 óra 

A konfliktus fogalma, tartalma (pénz, anyagiak megszerzése, hatalom, befolyás, 

tulajdon, birtoklás, presztízs, érvényesülés, büszkeség stb.) 

A konfliktusok szintjei (belső, személyes; személyközi; csoportok, szervezetek 

közötti) 

A konfliktusszintek jellemzői 

Konfliktustípusok (valódi, ál, áttételes, téves, hamis, lappangó) 

A konfliktusok kialakulásához vezető okok (tárgyi-környezeti okok, személyi okok, 

viszonykonfliktusok) 

A jó és rossz konfliktus jellemzői; funkciójuk 

A vita jellemzői, fajtái, szakaszai 

Munkahelyi konfliktus kezelése: 

- konfliktus kerülése, érzékelése, figyelmen kívül hagyása 

- konfliktus feloldásának módjai: kompromisszum, konszenzus 

A mediátor szerepe a konfliktus kezelésében 

Munkahelyi stressz fogalma, kialakulásának okai, szintjei, következményei 

A munkahelyi stressz feloldásának egyéni és szervezeti szintű lehetőségei 

 

149.1.8. Tárgyalástechnika 14 óra/14 óra 

A tárgyalás fogalma; a tárgyalások hibái 

A tárgyalások típusai 

A tárgyalás előfeltételei 

A tárgyalás személyi feltételei 

A csoportos (delegációs) tárgyalás jellemzői 

A tárgyalás folyamata; előkészületei 

A tárgyalás interaktív szakasza; a tárgyalási stílus 

A tárgyalást segítő kérdezéstechnika 

A kommunikáció hatékonyságának feltételei a tárgyalás folyamán 

A kommunikációt zavaró egyéb tényezők a tárgyalás folyamán 

Tárgyalási eszközök és technikák: az alku és a kockázatvállalás, az őszinteség 

(leleplezés) és megtévesztés, hazugság, jóhiszeműség és bizalom, a fenyegetés, ígéret  

A meggyőzés folyamata és eszközei; érvek 

A tárgyalás lezárása, utógondozása 

Tárgyalások kulturális (nemzetközi) jellemzői 

Tárgyalási protokoll 

 

149.1.9. Marketingkommunikáció 12 óra/12 óra 

A marketingkommunikáció fogalma, területei 

A marketingkommunikáció hatékony eszközei (ATL-, BTL-eszközök) 

A promóció fogalma, céljai, eszközei 

Direkt marketing fogalma, jellemzői, alkalmazási területei 

Vásárok, kiállítások, megjelenések szerepe az üzleti kommunikációban 

Reklám fogalma, csoportosítása, jellemzői; alkalmazási területek 

Hatásos reklámeszközök, reklámhordozók 

A vásárló könyve kommunikációs hatása 

PR fogalma, céljai, területei (a szervezet külső, belső PR-ja), szerepe a 

marketingkommunikációban 
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Ügyfélkapcsolat a titkári munkában; ügyfél-elégedettség mérése, funkciója, technikái 

Az arculattervezés fogalma, eszközei (cégmegjelenés: személyi képviselet; tárgyi 

eszközök: logó, névjegykártya, levélpapír, weblap, digitális megjelenés, applikációk 

stb.) 

A sajtó, média szerepe a marketingkommunikációban 

A minőségbiztosítás, minőségirányítás elemei, hatékonyságmérés a titkári munkában 

 

 

 

 

150. R

endezvény- és programszervezés tantárgy 67 óra/72 óra* 

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

150.1. Témakörök 

150.1.1. Rendezvény- és programszervezési ismeretek 36 óra/36 óra 

A rendezvények szerepe a szervezetek életében és kommunikációjában 

A rendezvény- és programszervezés alapfogalmai, alapelvei  

A rendezvény- és programszervezés folyamata, teendői 

A rendezvények, programok fajtái és sajátosságaik(üzleti, tudományos, társadalmi, 

politikai, állami, kulturális rendezvények) 

Alapvető üzleti, hivatali vendéglátási ismeretek 

A marketing és piackutatás kapcsolata 

A piackutatás fajtái, módszerei, felhasználási területe, funkciói, folyamata, módszerei 

Piackutatáshoz szükséges információk beszerzése 

Információs hálózati típusok, információs adattovábbítás 

A környezettudatosság szerepe, szempontjai a rendezvény- és programszervezés során 

 

150.1.2. Szervezeten belüli és külső protokolláris, szakmai rendezvények31 óra/36 

óra 

Kapcsolattartó rendezvények: külső és belső PR rendezvények 

Szervezeten belüli rendezvények, programok típusai 

Ünnepség, tárgyalás, értekezlet megszervezésének folyamata, teendői, dokumentumai 

Külső protokolláris és szakmai rendezvények, programok típusai 

A vezető szakmai programjainak előkészítése 

A vezető hivatalos útjának előkészítése  

Protokollesemény, tanulmányút szervezésének folyamata, teendői, dokumentumai 

 

 

 

151. R

endezvény- és programszervezés gyakorlata tantárgy 155 óra/155 óra* 

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

151.1. Témakörök 

151.1.1. Rendezvények dokumentumainak tartalma, formája, jellemzői 16 óra/16 

óra 

Rendezvények forgatókönyve 

Lebonyolítási rend  

Hivatalos, üzleti levelek, iratok (ajánlatkérés, megrendelés, hirdet) 
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Szerződések előkészítése, kötése 

Meghívó 

Sajtómappa 

 

151.1.2. Forgatókönyv-készítés 64 óra/64 óra 

Forgatókönyv készítésének főbb szempontjai, lépései 

Rendezvények előkészítése (helyszín, környezet) 

A rendezvények tárgyi feltételeinek biztosítása 

A rendezvényszervezés technikai és szemléltető eszközei, mellékszolgáltatásai 

Rangsorolás, rangsorolási feladatok 

Ültetési rend (francia, angol rendszer) 

Ültetés vendéglátási alkalmakon, ültetési eszközök (ültető kártya, asztali névtálba, 

tabló, térkép, menükártya) 

Ültetés tárgyalásokon, értekezleteken 

Protokoll események eszköztára (dekoráció, meghívó, névjegy, kitűző, zászló, 

névtábla, eligazító kártya, étkezési kupon) 

Regisztrációs feladatok, regisztrációs ívek, kártyák 

Ajándékozás, reprezentációs kellékek fajtái, szerepe, jellemzői 

A rendezvény, program utómunkálatai 

Vezető hivatalos bel- és külföldi programjának szervezése, programterv összeállítása 

Protokoll-adatbázis 

Ügyfél-adatbázis 

Internethálózat, keresőprogramok 

Komplex forgatókönyvek készítése 

 

151.1.3. Sajtótájékoztató szervezése 25 óra/25 óra 

Kapcsolattartás a médiával 

Sajtótájékoztató szervezésének lépései 

Sajtómappa tartalma, készítése 

Sajtó- és médiahirdetések szervezése, bonyolítása 

 

151.1.4. Költségkalkuláció 25 óra/25 óra 

Projektköltségvetés fogalma 

A projektköltségvetés elemei 

A projektköltségvetés összeállítása 

Projektköltségvetéshez adatok szolgáltatása  

Költségkalkuláció készítése programokhoz 

Felmerülő költségek fajtái, csoportosításuk, elszámolásuk módja 

Pénzügyi alapműveletek, fizetési módok 

A számlakiegyenlítés módjai 

 

151.1.5. Marketingeszközök használata a rendezvényszervezésben 25 óra/25 óra 

A PR szerepe a rendezvényszervezés előkészítésében, lebonyolításakor 

A PR célja, feladata a reklámajándékozással 

A PR célja, feladata a sajtóval való kapcsolattartásban 

A vállalati arculat elemei 

A reklám funkciói a rendezvényszervezés során 

A cég bemutatásának módjai 

Céges arculatelemek 

Prezentációs anyagok cégről, termékről, szolgáltatásról 
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152. T

itkári ügyintézés tantárgy 134 óra/134 óra* 

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

152.1. Témakörök 

152.1.1. Munkaszervezés az irodában 36 óra/36 óra 

Az iroda fogalma, fajtái 

A különböző irodatípusok funkciói 

Az iroda berendezései, tárgyi feltételei – modern elrendezések 

Az irodai munkatér kialakítása 

Az irodai környezet munkára, személyre gyakorolt hatásai; a jó közérzet feltételei 

Modern irodák, változó irodaszemlélet: papír nélküli, környezettudatos, zöld iroda, 

intelligens iroda, homeoffice, shareddesk, hot desk stb. 

Office-központok fogalma; előnyei, hátrányai 

Online irodák (távmunka), virtuális munkaközösségek fogalma; előnyei, hátrányai 

Eszközök a munka szolgálatában: informatikai, kommunikációs, irodatechnikai 

(ügyviteli); funkcióik; elhelyezésük az irodában 

Online-eszközök az irodai kapcsolattartásra: blog, közösségi oldalak, weboldalak,  

e-mail, skype – használatuk, alkalmazásuk szervezeti célokra 

Irodai munkaterhelés, egészségvédelem (pl. fény, zaj, klíma, színek, illatok, tér, 

formák, kényelem, pszichés terhelés, stresszforrások és feloldásuk stb.)  

Munkavédelem az irodában: a képernyős munkahelyek kialakításának minimális 

egészségügyi és biztonságos feltételei; előírásai 

Hagyományos és modern (digitális alapú) munkafeladatok az irodában 

Az irodai munkaszervezés alapelvei, követelményei hagyományos és digitális 

munkafolyamatokban 

Rend, rendszer, rendezettség az irodában 

A személyes munkaszervezés alapelvei 

 

152.1.2. Titkári feladatok 36 óra/36 óra 

A titkár, titkárság helye, funkciója a szervezeti hierarchiában 

Titkári funkciók: személyi, szervezeti 

Titkári munkakörök (foglalkozások) 

Titkári munkaköri elvárások; titkári etikai kódex 

Postázási feladatok 

Iroda- és munkaszervezési teendők a titkári munkában 

Kapcsolatteremtés, kapcsolatok ápolása a titkári munkában 

Telefonos kapcsolattartás; illemszabályai 

Ügyfél- és partnerkapcsolat kezelése; ügyféladatbázis működtetése 

Szűrőfeladatok: személyes, telefonos, írásos, elektronikus megkeresés 

vonatkozásában 

Vendégfogadás, vendéglátás az irodában 

Programok, rendezvények, utazások szervezése 

Pályázatfigyelés; projektfeladatok 

Humánerőforrás-gazdálkodás (álláshirdetések, munkaerő-felvétel, interjúk 

előkészítése, munkaügyi dokumentumok szerkesztése) 

Nyilvántartások vezetése, ellenőrzése, frissítése 

Irodai gazdálkodás (irodaszerek készletezése, házipénztár-kezelés, reprezentációs 
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keret kezelése stb.) 

Bélyegzők kezelése 

Ügyintézés hagyományos, személyes megjelenéssel, telefonon, levélváltással és e-

csatornán  

Jogszabálykövetés, jogszabálykeresés 

A személyiségfejlesztés lehetőségei a titkári munkakörben (személyiségtípusok, 

önismeret, önértékelés, önfejlesztés, önmenedzselés); karriertervezés  

Álláskeresési technikák titkári munkakörben 

 

152.1.3. Információs folyamatok az irodában 28 óra/28 óra 

Információs folyamatok: információ keletkezése, feldolgozása  funkciója, tárolás, 

továbbítás 

Az információfeldolgozás módja, eszközei, célja, funkciója, személyi, tárgyi feltételei 

Dokumentumok előállítása; dokumentumok típusai, fajtái 

A dokumentumok előállításának módjai 

Irat- és dokumentumkezelés fogalma, szabályozása, alapelvei; szervezeti keretei 

Az irat- és dokumentumkezelés folyamata, szakaszai, teendők az egyes szakaszokban 

Az irattár, levéltár fogalma 

Az irattárolás fogalma, fajtái (papíralapú, digitális); szabályozása 

Az irattárolás személyi, tárgyi feltételei 

A papíralapú és digitális irattárolás biztonsági védelme 

A selejtezés (papíralapú, digitális), az eljárás folyamata, dokumentálása 

Az iratkezelés és –tárolás dokumentumai 

 

152.1.4. Adat- és információvédelem az irodában 10 óra/10 óra 

Adat és információ fogalma 

Az adat- és információkezelés, -védelem szabályozása 

Az adat- és információkezelés körébe tartozó fogalmak, értelmezésük 

A személyes adatok védelme 

A közérdekű adatok megismerésének lehetősége, eljárási szabályai  

Közérdekű adatok közzétételének szabályai 

Adatvédelmi szintek (uniós; nemzeti, szervezeti) és felelősségi körük (hatóság, 

adatvédelmi felelős, adatkezelők) 

A szervezeti adatkezelés szabályozása 

Az adatvédelmi szabályzat tartalmi elemei 

Az adatkezelés technikai háttere, biztonsági elemei 

 

152.1.5. Időgazdálkodás 12 óra/12 óra 

Az idő fogalma, jellemzői 

Fogalmak: időgazdálkodás, vezetői, személyes időmenedzsment, munkaidő, 

pihenőidő, aktív, értékteremtő idő, elpazarolt idő stb. 

Az időgazdálkodás alapelvei 

Időrabló tényezők: halogatás, félbeszakítás, párhuzamos munkavégzés, rendszer 

hiánya, cél hiánya, motiváció hiánya, fáradság stb. 

Az idő hatékonyságának növelése: munkaidő-fényképezés, időrabló tényezők 

leépítése, hatékony munkastílus kialakítása, kapcsolatok optimalizálása, célkitűzés, 

hatékony munkaszervezés, munkafeladatok delegálása, önérdek-érvényesítés, 

fegyelem, pluszidők kihasználása, energiaszint növelése, jutalmazás stb.  

A hatékony időgazdálkodás tárgyi eszközei 

Időtényezők a titkári munkában 
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Időgazdálkodás-munkaszervezés a titkári munkakörben 

- személyes időmenedzsment:  

 munkafeladatok minősítése (fontos, sürgős elvek mentén), 

 prioritások felállítása, 

 checklisták készítése, 

 időterv készítése, 

 hatékony munkaszervezés: kié a munka? 

 végrehajtás – rugalmasság, 

 határidő-nyilvántartás. 

- vezető-titkár idejének, munkafeladatainak összehangolása 

- ügyfelek idejével való gazdálkodás. 

 

152.1.6. Vezetési és projektismeretek 12 óra/12 óra 

A vezetés, irányítás fogalmának tisztázása 

Vezetői tevékenységek: tervezés, szervezés, koordinálás, motiválás, ellenőrzés. 

Vezetési stílusok 

Szervezeti formák, szervezeti kultúra 

Projekt fogalma, típusai, csoportosítása 

A projekt folyamata: koncepció kialakítása (ötlet), elemzés, tervezés, végrehajtás-

megvalósítás, ellenőrzés 

A projektben részt vevők: projektgazda, szponzor, projektvezető, tanácsadók, aktív 

tagok – feladatleosztás, felelősség-meghatározás; külső közreműködői szervezetek; 

külső, belső érdekcsoportok) 

 

153. T

itkári ügyintézés gyakorlata tantárgy 222 óra/227 óra* 

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

153.1. Témakörök 

153.1.1. Jegyzőkönyv-vezetési ismeretek 36 óra/36 óra 

A jegyzőkönyv-vezetési munka jellege, tartalma 

A jegyzőkönyv fogalma, tartalmi jellemzői 

A jegyzőkönyvek készítésének alkalmai 

A jegyzőkönyvek típusai: megállapodás/határozati; teljes/szó szerinti, 

kivonatos/rövidített jegyzőkönyvek 

Technikai eszközök a jegyzőkönyvvezető szolgálatában 

Elvárások a jegyzőkönyvvezetővel szemben 

Előkészületek a jegyzőkönyvek vezetésére: 

- egyeztetés a jegyzőkönyv felvételének eseményéről, körülményeiről, 

- információk gyűjtése az eseménnyel kapcsolatban, 

- a jegyzés körülményeinek előkészítése (tartalmi, tárgyi, technikai előkészületek) 

- a jegyzéssel kapcsolatos dokumentumok előkészítése, 

- személyek, adatok előzetes azonosítása, ezek dokumentálása (regisztráció), 

- a résztvevők informálása az adatjegyzéssel, -rögzítéssel kapcsolatosan, 

- a résztvevők (meghallgatottak) előzetes tájékoztatása az adatjegyzéssel 

összefüggésben, 

- iratok, dokumentumok begyűjtése, regisztrálása, másolása, tárolása az eseményen 

való részvétellel, adatjegyzéssel kapcsolatosan, 

- az eseményen használatos dokumentumokról, tárgyi eszközökről jegyzék, 

nyilvántartás készítése, 
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- a begyűjtött dokumentumok, tárgyi eszközök visszaszolgáltatása, ennek 

dokumentálása, 

- az esetleges zavaró tényezők elhárítása, vezetők, résztvevők tájékoztatása, 

- bizalmas, titkos adatok kezelése, 

- az esemény fókuszának meghatározása a vezetővel egyetértésben, 

- résztvevők regisztrálása, 

- a jegyzéshez legoptimálisabb hely kiválasztása, elhelyezkedés stb. 

Teendők az esemény jegyzése, rögzítése folyamán: 

- az esemény folyamatos követése, 

- az elhangzottak jegyzése, rögzítése, 

- nevek, számok, adatok stb. pontosítása, 

- az eseményt befolyásoló körülmények (taps, nevetés, fütty, kivonulás stb.) 

feljegyzése, rögzítése, 

- zavaró körülmények elhárítása stb. 

Teendők az esemény jegyzése, rögzítése után: 

- az eseményen rögzített, jegyzett történések, adatok ellenőrzése, pontosítása 

- az eseményen használt – a rögzítést, jegyzést meghatározó – dokumentumok, 

tárgyi eszközök átvétele, dokumentálása, 

- a jegyzőkönyv elkészítése, megszerkesztése 

- jegyzőkönyv aláírása, hitelesítése, 

- a jegyzőkönyvből feljegyzés készítése az érintettek számára, 

- a jegyzőkönyv és/vagy kapcsolódó dokumentumok eljuttatása az érintettekhez, 

- a jegyzőkönyvek átadásának dokumentálása stb. 

Jegyzőkönyvek, kapcsolódó dokumentumok kezelése, tárolása 

Előírások, szabályok, utasítások betartása a jegyzőkönyvvezetéshez kapcsolódóan 

 

153.1.2. Jegyzőkönyv-vezetési előgyakorlatok 31 óra/36 óra 

A jegyzőkönyvek tartalmi, nyelvi-stiláris és formai követelményei 

Jegyzőkönyv-vezetési előgyakorlatok: nyelvhelyesség, helyesírás, címadás, 

lényegkiemelés, kulcsszó- és tételmondat-keresés, téma-meghatározás, tömörítés, 

fésülés, stilizálás, áthidaló kifejezések alkalmazása 

Gyorsírásos rövidítések alkotása 

Adatjegyzés sajátosságai gyorsírással (nevek, címek, számok stb.) 

Jegyzőkönyvrészletek gyorsírással történő jegyzése, áttétele, megszerkesztése 

Jegyzőkönyvrészletek jegyzése, rögzítése hanganyagról 

 

153.1.3. Jegyzőkönyv-vezetési gyakorlatok 31 óra/31 óra 

A jegyzőkönyv-vezetési ismeretek alapján teljes körű jegyzőkönyv-vezetési feladatok 

végzése:  

- előkészített jegyzőkönyvi anyag diktálása és jegyzése, rögzítése 

- szimulált esemény történéseinek jegyzése, rögzítése 

- látogatás konkrét eseményen – az elhangzottak jegyzése, rögzítése 

Hanghordozón rögzített szöveg jegyzése, rögzítése 

A feliratozás mint egyidejű beszédrögzítés fogalma, tevékenységtartalma 

Jegyzőkönyvi részletek stilizálása, fésülése; kivonatolás gyakorlatai 

 

153.1.4. Jegyzőkönyv készítésének gyakorlata 31 óra/31 óra 

A jegyzőkönyv tartalma, formai-alaki megjelenése 

A jegyzőkönyv felépítése, részei 

Komplex jegyzőkönyv-készítési gyakorlatok: 
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- a jegyzőkönyv tartalmi típusainak megfelelően: kihallgatásról, helyszíni 

szemléről, értekezletről, eseményről, megállapodásról, határozatokról stb. 

- a beszédrögzítés módjának megfelelően: diktálás után, sztenogramból, 

rögzített hanganyagról, 

- a jegyzőkönyvi formának megfelelően: egyedileg szerkesztett forma – a 

közéleti és hivatali, üzleti élet elvárásainak megfelelően, nyomtatványok 

kitöltésével 

 

153.1.5. Irodai munkafolyamatok gyakorlata 31 óra/31 óra 

Titkári, irodai munkafeladatok készítése az elméleti ismeretek birtokában – tanirodai 

keretek között: 

- nyelvhasználati, kommunikációs gyakorlatok, 

- információkeresés, -feldolgozás, internethasználat célzottan, 

- kapcsolatok szimulálása, szerep- és szituációs megfelelés, 

- konfliktushelyzetek kezelése, 

- részvétel vitában, tárgyalási szituációban, 

- gyakorlatok az üzleti protokoll köréből, 

- marketingkommunikációs gyakorlatok, 

- reklámanyag készítése, 

- munkaszervezés köréből, pl. irodai tér kialakításának tervezése, irodai 

látogatások,  

- titkári munkaköri leírások elemzése, készítése, álláshirdetés készítése, riport 

készítése, 

- gyakorlatok az időgazdálkodás körében: munkaidőfénykép készítése, időterv 

készítése, változásterv készítése, 

- demonstrációs dokumentumok készítése: névtábla, feliratok, útmutatók, 

térképek stb. 

- pályázatok keresése, pályázati dokumentumok készítése, nyomtatványainak 

kitöltése, projektfeladatok, 

- jogszabálykeresés, 

- keresés névjegyzékben, listában, regisztrációs listában, 

- készletgazdálkodási feladatok, 

- postázási feladatok, 

- leltári dokumentumok vezetése, 

- selejtezés, 

- irattárolás, 

- IKT-eszközök használata stb. 

 

153.1.6. Nyilvántartások gyakorlata 31 óra/31 óra 

Titkári, irodai munkafeladatok – nyilvántartást igénylő – dokumentumainak készítése 

az elméleti ismeretek birtokában – tanirodai keretek között: 

- listák, jegyzékek, jelenléti ívek, regisztrációk készítése irodai alkalmazásokkal, 

- a titkári, irodai munkatevékenység körébe tartozó nyilvántartások készítése 

különböző tartalmakban, 

- papíralapú nyomtatványok kitöltése kézzel, számítógéppel, 

- digitális nyilvántartási nyomtatvány keresése, letöltése, kitöltése számítógéppel 

- online nyomtatványok funkciója, kezelési módja 

Pénzügyi bizonylatok, egyéb formanyomtatványok, űrlapok kiállítása 

Az adat- és információkezelésre vonatkozó adatvédelmi előírások ismerete és 

betartása 
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153.1.7. Dokumentumkezelési gyakorlat 31 óra/31 óra 

A titkári, irodai munkafeladatok körében keletkezett iratok, dokumentumok 

kezelésének gyakorlata egy rendelkezésre álló dokumentumkezelési (ügyviteli) 

szoftver alkalmazásával: 

- a program funkciói,  

- kezelésének, használatának megismerése, 

- a dokumentumkezelés folyamatelemeinek gyakorlása a szoftver kínálta 

lehetőségek alapján 

 

154. I

rodai szakmai idegen nyelv tantárgy 93 óra/165 óra* 

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

154.1. Témakörök 

154.1.1. Idegen nyelv használata az irodában 30 óra/55 óra 

A választott idegen nyelv nyelvhelyességi, fogalmazási szabályai a szóbeli és írásbeli 

kommunikációban 

A legfontosabb szakmai nyelvi fordulatok, kifejezések elsajátítása 

Szakmai szókincs jellemzői, bővítése 

Vendég-, ügyfélfogadás szituációk 

Szakmai önéletrajz, motivációs levél, referencialevél a nyelvország szokásainak 

megfelelően 

Szakmai állásinterjú idegen nyelven 

A munkaviszony létesítésével kapcsolatos legfontosabb iratok 

Alapvető munkajogi szabályok (munkaviszony, munkaszerződés, munkaidő stb.) 

Nyomtatványok a közigazgatásban; nyomtatványok kitöltése idegen nyelven 

Pénzügyi alapfogalmak 

 

154.1.2. Kapcsolattartás hivatalos szervekkel idegen nyelven 33 óra/55 óra 

A leggyakoribb hivatalos, üzleti levelek nyelvországban szokásos formai elvárásai 

A leggyakoribb belső iratok nyelvországban szokásos formai elvárásai 

Cég, szervezet bemutatása idegen nyelven 

Telefonos szituációk (ügyfél, vezető, külső szervezetek, intézmények stb.) 

Az elektronikus kapcsolattartás szabályai 

A képernyős munkavégzés egészségügyi kockázatai 

 

154.1.3. I

degen nyelv használata hivatalos rendezvényeken, programokon 30 óra/55 óra 

Idegen nyelv használata rendezvényeken 

Idegen nyelvű beszédkészség fejlesztése 

A hatékony kommunikáció feltételei 

Rendezvények hivatali protokollja 

Host-ok és hostessek feladatai 

Bemutatás, bemutatkozás, társalgási szituációk 
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ÖSSZEFÜGGŐ SZAKMAI GYAKORLAT 

 

 

II. Két évfolyamos oktatás közismereti képzés nélkül 

1. évfolyamot követően 160 óra 

 

Az 1. évfolyamot követő szakmai gyakorlat szakmai tartalma: 

12082-16 Gépírás és irodai alkalmazások megnevezésű modul 

Gépírás és levelezés gyakorlata tantárgy keretében 

A tanulók – adatbeviteli tevékenység végzésekor – hatékonyan alkalmazzák a tízujjas 

vakírás technikáját bármilyen adathordozóról történő vagy diktálás utáni íráshoz, 

korrektúrázáshoz. 

Legyenek képesek – a munkahelyi vezető irányításával – különböző tartalmú iratok, 

levelek írására – törekedve a tanult irat- és levélforma betartására. 

Gépírási, levélkészítési tevékenységükhöz önállóan készítsék elő a szükséges tárgyi 

eszközöket, a szakmai vezető jóváhagyásával alakítsák ki a képernyős 

munkavégzéshez szükséges optimális körülményeket. 

Irodai alkalmazások gyakorlata tantárgy keretében 

Kezeljék biztosan az irodatechnikai, információs és kommunikációs eszközöket, 

tartsák be a biztonsági előírásokat. 

Törekedjenek arra, hogy a szakmai vezető által delegált szövegszerkesztési, 

prezentáció-készítési, táblázat- és adatbázis-kezelési feladatokat hibátlanul, 

esztétikusan, a vezető utasításainak és a munkahelyi elvárások szerint készítsék el. 

 

Fejlesztendő készségek 

A tízujjas vakírás (170 leütés/perc) 

Számítógépes irodai programok alkalmazása 

Olvasott és hallott szakmai szöveg megértése 

Írásbeli dokumentumok készítése, formázása 

Információforrások kezelése (szabályok, előírások, rendelkezések; biztonságos 

internethasználat) 

 

12083-16 Gyorsírás megnevezésű modul 

Gyorsírás gyakorlata tantárgy keretében 

A tanulók használják gyorsírástudásukat a szakmai vezető vagy ügyfelek, 

munkatársak üzeneteinek, adatoknak, illetőleg a munkahelyi megbeszéléseken, 

értekezleteken elhangzottaknak a rögzítésére. A sztenogramból képesek legyenek 

áttételt készíteni és a dokumentumot megszerkeszteni. 

 

Fejlesztendő készségek 

Gyorsírás (szövegjegyzés: 100 szótag/perc) 

Áttételkészítés 

Helyesírás, helyes nyelvhasználat 

Gépírás tízujjas vakírással (170 leütés/perc)  

Hallott szakmai nyelvű szöveg megértése 

 

12085-16 Titkári ügyintézési gyakorlat megnevezésű modul 

Titkári ügyintézés gyakorlata tantárgy keretében 
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Képesek legyenek a tanulóka dokumentumok típusait azonosítani, fontosságuk között 

különbséget tenni, felismerniés ennek megfelelően a leggondosabban eljárni az iratok, 

levelek, jegyzőkönyvek gépelésekor, szerkesztésekor – betartva a szakmai vezető 

utasításait. 

Kapcsolódjanak be a munkahelyi rendezvényekbe, aktívan vegyenek részt a 

programok, megbeszélések, értekezletek előkészítésében, lebonyolításában, 

utómunkálatok elvégzésében.  

Közreműködésükkel segítsék elő a munkahelyen adódó ügy- és iratkezelési, ügyfél- 

és vendégfogadási operatív feladatok végzését, egyszerűbb nyomtatványok kitöltését. 

Munkájuk során alkalmazkodjanak a kialakult munkahelyi szokásokhoz és tartsák be 

az előírásokat a munka- és időszervezésre, a dokumentumok kezelésére, 

információfeldolgozásra vonatkozóan, valamint az ügyfelekkel, munkatársakkal és 

vezetőkkel való kapcsolattartásban. 

 

Fejlesztendő készségek 

Írásmunkák készítése, önálló gondolatok megfogalmazása 

Szakmai nyelvű olvasott és hallott szöveg megértése; beszédkészség 

Jegyzőkönyv gépelése, szerkesztése 

Számítógépes és ügyviteli programcsomag kezelése 

Íráskészség a gépi írástechnika magasabb szintjén (170 leütés/perc) 
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3.8.6 Vállalkozási és bérügyintéző 

H E L Y I  T A N T E R V  

a(z) 

XXIV. KÖZGAZDASÁG 

ágazathoz tartozó 

54 344 02 

VÁLLALKOZÁSI ÉS BÉRÜGYINTÉZŐ 

SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 

 

 

A szakképesítés óraterve nappali rendszerű oktatásra 

 

 

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.  - 

11. évfolyam 10 óra/hét 360 óra/év 

Ögy.  - 

12. évfolyam 10 óra/hét 310 óra/év 

5/13. évfolyam 31 óra/hét 961 óra/év 

Összesen: 2459 óra 

 

Érettségi utáni szakképzés esetén a heti és éves szakmai óraszámok: 

 

évfolyam heti óraszám  éves óraszám  

1/13. évfolyam 31 óra/hét 1116 óra/év 

Ögy  
 

2/14. évfolyam 31 óra/hét 961 óra/év 

Összesen: 2077 óra 
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Tantárgyi struktúra és óraszámok - Közgazdaság XXIV. 

Vállalkozási és bérügyintéző (54  344 02)  

szakgimnázium 9-13. évfolyam 

(2016. szeptember 1-től) 

  Óraszámok évfolyamonként 

Tantárgy 9. 10. 11. 12. 9.-12. 13. 

  heti éves heti éves heti éves heti éves éves heti éves 

Közismeret                       

Magyar nyelv és 

irodalom 
4 144 4 144 4 144 4 124 556     

Idegen nyelvek 4 144 4 144 4 144 4 124 556 4 124 

Matematika 3 108 3 108 3 108 3 93 417     

Történelem 2 72 2 72 3 108 3 93 345     

Etika             1 31 31     

Informatika 2 72 2 72         144     

Művészetek         1 36     36     

Testnevelés  5 180 5 180 5 180 5 155 695     

Osztályfőnöki 1 36 1 36 1 36 1 31 139     

Kötelező komplex 

természettudományos 

tantárgy 

3 108             108     

Ágazathoz 

kapcsolódó tantárgy: 

Földrajz 

    2 72 2 72 2 62 206     

Kötelezően 

választható: Emelt 

szintű érettségi vagy 

Idegen nyelv, vagy 

Fizika vagy 

Informatika vagy 

Szakmai tantárgy 

        2 72 2 62 134     

Pénzügyi és 

vállalkozói ismeretek 
    1 36         36     

Közismeret összesen 24 864 24 864 25 900 25 775 3403 4 124 
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Szakmai modulok: 

el
m

. 

g
ya

k
. 

év
es

 

el
m

. 

g
ya

k
. 

év
es

 

el
m

. 

g
ya

k
. 

év
es

 

el
m

. 

g
ya

k
. 

év
es

 

9.-12. 

el
m

. 

g
ya

k
. 

év
es

 

Foglalkoztatás II.                           0,5   15,5 

Foglalkoztatás I.                            2   62 

Gazdasági és jogi 

alapismeretek 
4   144 3   108             252       

Ügyviteli ismeretek 3   108                   108       

Ügyviteli ismeretek 

gyakorlat 
  4 144                   144       

Általános statisztika       2   72             72       

Statisztika 

gyakorlat 
        1 36             36       

Pénzügyi 

alapismeretek 
      2   72 1   36 0,5   15,5 123,5       

Pénzügy gyakorlat         1 36             36       

Adózási 

alapismeretek 
                  1   31 31       

Adózás gyakorlat                     1 31 31       

Számviteli 

alapismeretek 
      2   72 2   72       144       

Számvitel gyakorlat         1 36         1 31 67       

Támogatási 

alapismeretek 
            2   72 1   31 103       

Gazdálkodási 

statisztika 
            2   72       72       

Folyamat- és 

pénzügyi tervezés 
              1 36   1,5 46,5 82,5       

Támogatási 

ügyvitel 
            2   72 2   62 134       

Támogatás 

menedzsment 
                    2 62 62       

Vállalkozás-

finanszírozás 
                          2   62 

Vállalkozás-

finanszírozási 

gyakorlat 

                            1 31 

Adózás                           3   93 

Elektronikus 

adóbevallás 

gyakorlata 

                            1 31 

Bérügyi feladatok                           2   62 

Bérügyi gyakorlat                             1 31 

Kis- és 

középvállalkozások 

gazdálkodása 

                          3   93 

Üzleti tervkészítés 

gyakorlata 
                            1,5 46,5 

Könyvvezetés                           4   124 

Pénzforgalmi 

könyvvitel 

gyakorlat 

                            2 62 

Munkaerő-

gazdálkodás 
                          3   93 

Bérszámfejtési 

gyakorlat 
                            2 62 
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Társadalom-

biztosítás 
                          2   62 

TB-gyakorlat                             1 31 

Szakmai modulok 

összesen: 
7 4 396 9 3 432 9 1 360 4,5 5,5 310 1498 21,5 9,5 961 

Szakmai elmélet és 

gyakorlat összesen: 
11 396 12 432 10 360 10 310 1498 31 961 

Szakmai elmélet és 

gyakorlat/ év 
252 144 396 324 108 432 324 36 360 139,5 170,5 310 1498 666,5 294,5 961 

Nyári összefüggő 

szakmai gyakorlat 
    0     0     0     0 0     0 

Tanulók heti/éves 

óraszáma: 
35 1260 36 1296 35 1260 35 1085 4901     1085 

Képzési arányok 

szakmai modulokban 
2459 

Szakmai elmélet 1706 69,38%     

Szakmai 

gyakorlat 
753 30,62%     
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Tantárgyi struktúra és óraszámok - Közgazdaság XXIV. 

Vállalkozási és bérügyintéző (54  344 02)  

érettségire épülő szakképző évfolyam (13.-14. évfolyam) 

(2016. szeptember 1-től) 

    

Tantárgy 13. évfolyam 14. évfolyam Összesen 

  heti éves heti éves éves 

Közismeret           

Szakmai idegen nyelv 4 144 4 124 268 

Közismeret összesen 4 144 4 124 268 

Szakmai modulok: 

el
m

. 

g
ya

k
. 

év
es

 

el
m

. 

g
ya

k
. 

év
es

 

  

Foglalkoztatás II.       0,5   15,5 15,5 

Foglalkoztatás I.        2   62 62 

Gazdasági és jogi 

alapismeretek 
7   252       252 

Ügyviteli ismeretek 3   108       108 

Ügyviteli ismeretek 

gyakorlat 
  4 144       144 

Általános statisztika 2   72       72 

Statisztika gyakorlat   1 36       36 

Pénzügyi alapismeretek 4   144       144 

Pénzügy gyakorlat   1 36       36 

Adózási alapismeretek 2   72       72 

Adózás gyakorlat   1 36       36 

Számviteli alapismeretek 4   144       144 

Számvitel gyakorlat   2 72       72 

Támogatási alapismeretek               

Gazdálkodási statisztika               

Folyamat- és pénzügyi 

tervezés 
              

Támogatási ügyvitel               

Támogatás menedzsment               

Vállalkozás-finanszírozás       2   62 62 

Vállalkozás-finanszírozási 

gyakorlat 
        1 31 31 

Adózás       3   93 93 

Elektronikus adóbevallás 

gyakorlata 
        1 31 31 

Bérügyi feladatok       2   62 62 

Bérügyi gyakorlat         1 31 31 

Kis- és középvállalkozások 

gazdálkodása 
      3   93 93 

Üzleti tervkészítés 

gyakorlata 
        1,5 46,5 46,5 

Könyvvezetés       4   124 124 

Pénzforgalmi könyvvitel 

gyakorlat 
        2 62 62 

Munkaerő-gazdálkodás       3   93 93 

Bérszámfejtési gyakorlat         2 62 62 

Társadalom-biztosítás       2   62 62 
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TB-gyakorlat         1 31 31 

Szakmai modulok összesen: 22 9 1116 21,5 9,5 961 2077 

Szakmai elmélet és gyakorlat 

összesen: 
31 1116 31 961 2077 

Szakmai elmélet és gyakorlat/ 

év 
792 324 1116 666,5 294,5 961 2077 

Nyári összefüggő szakmai 

gyakorlat 
    0     0 0 

Tanulók heti/éves óraszáma: 35 1260 35 1085 2345 

Képzési arányok szakmai 

modulokban 
2077 

Szakmai elmélet 1458,5 70,22% 

Szakmai gyakorlat 618,5 29,78% 

 

 

 

 

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va



 

 

155. F

oglalkoztatás II. tantárgy 15 óra/15 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

155.1. Témakörök 

155.1.1. Munkajogi alapismeretek 3 óra/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. 

 

155.1.2. Munkaviszony létesítése 4 óra/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. 

 

155.1.3. Álláskeresés 4 óra/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. 

 

155.1.4. Munkanélküliség 4 óra/4 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. 

 

 

156. F

oglalkoztatás I. tantárgy 62 óra/62 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

156.1. Témakörök 

156.1.1. Nyelvtani rendszerezés 1 6 óra/6 óra 

A 6 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. 

 

156.1.2. Nyelvtani rendszerezés 2 8 óra/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 
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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. 

 

156.1.3. Nyelvi készségfejlesztés 24 óra/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. 

 

156.1.4. Munkavállalói szókincs 24 óra/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. 
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157. G

Gazdasági és jogi alapismeretek tantárgy 252 óra/252 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

157.1. Témakörök 

157.1.1. Mikrogazdasági alapok 12 óra/12 óra 

Gazdasági alapfogalmak  

Termelési tényezők  

Gazdasági körforgás 

 

157.1.2. A fogyasztói magatartás és a kereslet 24 óra/24 óra 

Piaci alapfogalmak, szereplők, piaci mechanizmus 

A fogyasztói döntést befolyásoló tényezők 

A fogyasztó döntési mechanizmusa, a racionalizálási elv érvényesülése a fogyasztói 

magatartásban 

Az egyéni és a piaci kereslet 

 

157.1.3. A vállalat termelői magatartása és a kínálat 18 óra/18 óra 

A vállalat környezete, piaci kapcsolatai, formái 

A termelés technikai, gazdasági összefüggései 

A termelés költségei, a költségfüggvények  

A piac formái és a kínálat 

A piacszabályozás 

Gazdálkodás, gazdaságosság  

Költség, kiadás, ráfordítás bevétel fogalma 

A fedezeti összeg 

A vállalkozás gazdálkodásának eredménye 

 

157.1.4. A vállalkozások alapítása, működése 22 óra/22 óra 

A vállalkozásokról általában, a mikro-, kis- és középvállalkozások jellemzője 

Az egyéni vállalkozás jellemzői, alapítása, szüneteltetése, megszűnése 

A társas vállalkozások formái, sajátosságai 

A társas vállalkozások alapítása, működése 

A táras vállalkozások megszűnése 

Csődeljárás, felszámolási eljárás 

Cégnyilvántartás 

A vállalkozás szervezete 

A vezetés fogalma, vezetési szintek 

A vezetői tulajdonságok, vezetők feladatai 

A vezetés és irányítás információ bázisa 

A controlling tevékenység szerepe 

 

157.1.5. A gazdasági élet szereplői, az állam feladatai 24 óra/24 óra 

Makrogazdasági fogalmak, gazdasági folyamatok. 

A makrogazdaság szereplői, a gazdasági szférák jellemzői  

A makrogazdaság piacai 

Az állam feladatadatai, az állam gazdasági szerepe 

Monetáris és fiskális politika  

Az államháztartás rendszere 

A központi költségvetés szerkezete, főbb bevételi forrásai és kiadásai 
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157.1.6. A nemzetgazdaság ágazati rendszere 28 óra/28 óra 

A nemzetgazdaság fogalma és ágazati rendszere 

A gazdasági alanyok (szereplők) főbb csoportjai (vállalat, háztartás, állam, stb.) 

A termelés tényezői (föld, munka, tőke, vállalkozás, információ) és kölcsönhatásuk 

A tulajdonviszonyok és gazdasági koordinációs mechanizmusok Nemzetgazdasági 

ágak, ágazatok, alágazatok és szakágazatok,a nemzetgazdaság teljesítménykategóriái 

és mérésük 

A bruttó kibocsátás, a bruttó és nettó hazai termék 

A bruttó és nettó nemzeti jövedelem nominál- és reálértéke 

A gazdasági növekedés, a nemzeti vagyon fogalma, részei 

 

157.1.7. Marketing és áru-kódrendszer 44 óra/44 óra 

Marketing alapfogalmak  

A marketing szerepe a vállalkozásban 

Piackutatás 

Marketingmix 

Marketingstratégia 

A reklámtevékenység jogi eszközei 

Versenyszabályozás 

Fogyasztóvédelmi alapismeretek 

Piacfelügyeleti alapfogalmak 

Kereskedelmi törvény fogyasztóvédelmi rendelkezései 

Szavatosságra és jótállásra vonatkozó tudnivalók 

Vámtarifa (Nómenklatúra) szerepe az árubesorolásban és a kereskedelemben 

Vámtarifák kialakulásának története 

VET (brüsszeli) Nómenklatúra 

HR Nómenklatúra 

Kombinált Nómenklatúra 

Közös Vámtarifa 

TARIC 

A magyar nemzeti vámtarifa kialakulása 

Vámtarifa felépítése 

Vámtarifaszám jelentősége 

Vámtarifaszám a nemzeti jogszabályokban 

Nómenklatúra időállapota 

Áruosztályozás és áruismeret kapcsolata 

Közösségi jogalkotás szerepe az áruosztályozással kapcsolatosan 

Európai Bizottság 

Vámkódex Bizottság 

Komitológiai ülések 

 

157.1.8. Jogi alapismeretek 25 óra/25 óra 

A jog lényege, fogalma, funkciói 

A jogforrás és jogforrási hierarchiája 

A jogviszony 

A jogi norma szerkezete, megjelenése, érvényessége 

A jogalkotás. A jogrendszer felépítése, tagozódása 

A gazdaság és a jog közötti viszony, a jogrend szerepe a gazdaságban 

A jogszabályok értelmezése, jogalkalmazás 
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157.1.9. Tulajdonjog 20 óra/20 óra 

A tulajdon fogalma, tartalma, a tulajdonost megillető jogosultságok 

A birtoklás és birtokvédelem  

A használat és hasznok szedése  

A rendelkezés joga 

A tulajdonjog korlátozásai  

Eredeti és származékos tulajdonszerzés 

 

157.1.10. A kötelmi jog 35 óra/35 óra 

Szerződések fogalma, fajtái 

A szerződésekre vonatkozó közös szabályok: szerződéskötés 

A szerződés érvénytelensége, módosítása, megszűnése  

A szerződés teljesítése, a szerződés megszegése  

A szerződés megerősítése, biztosítékadás (foglalók, kötbér, kezesség) 

A szerződések legfontosabb szabályai: adásvétel, bérlet, megbízás, vállalkozás, 

szállítmányozás, fuvarozás, hitel- és számlaszerződés, lízing, biztosítás 

 

 

158. Ü

gyviteli ismeretek tantárgy 108 óra/108 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

158.1. Témakörök 

158.1.1. Munkavédelmi alapismeretek 4 óra/4 óra 

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 munkahelyek kialakításának általános szabályai 

A munkahelyek kialakítása az ügyintézői, ügyviteli munkakörökben 

Alapvető feladatok a tűz megelőzése érdekében 

 

158.1.2. Levelezés és iratkezelés 58 óra/58 óra 

A levél fajtái, formai ismérvei 

A hivatalos levelek fogalmazásának tartalmi szempontjai 

A beadványok (kérvény, kérelem, fellebbezés, stb.) 

Az egyszerű ügyiratok fajtái (nyugta, elismervény, meghatalmazás, stb. 

A projektdokumentumok, nyomtatványok, irat- és szerződésminták értelmezése 

Közigazgatási szerv, intézmény, gazdálkodó szervezet, levelei (értesítés, meghívó, 

igazolás, engedély stb.), a szerződésekkel kapcsolatos ügyiratok.  
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A vállalkozások, szervek, intézmények belső, levelei (jegyzőkönyv, emlékeztető, 

feljegyzés, stb.) 

Üzleti levelezés (ajánlat, megrendelés, teljesítés, a teljesítés zavarai, szállítás stb.) 

Munkaviszonnyal kapcsolatos levelek (önéletrajz, pályázat, munkaszerződés, stb.) 

Az alkalmazott irodatechnikai eszközök használata 

Az ügyiratkezelés alapfogalmai 

Az irattározás kellékei, eszközei 

Az iratkezelés gyakorlata (postabontás, érkeztetés, iktatás, stb.) 

 

158.1.3. Üzleti kommunikáció 36 óra/36 óra 

Az emberi kommunikáció alapvető felfogásai ás általános modellje 

Magatartás és önismeret: célhierarchia, életszervezés, a céltól a tettig, az önismeret és 

emberismeret, az image kialakítása 

Hatékony kommunikáció: a verbális és nem verbális kommunikációs csatorna 

Tárgyalási, konfliktuskezelési, érvelési technikák 

Üzleti protokoll szabályai 

A szerződéskötés gyakorlata: szerződések készítése gyakorlati szituációk alapján 

A témakör részletes kifejtése 

 

158.1.4. Információ-kommunikáció technológia 10 óra/10 óra 

Az IKT fogalma 

Az IKT, mint eszköz 

Alkalmazásának lehetőségei 

 

159. Ü

gyviteli gyakorlatok tantárgy 144 óra/144 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

159.1. Témakörök 

159.1.1. Tízujjas vakírás 108 óra/108 óra 

Tízujjas vakírással a betűk, számok, jelek és kezelőbillentyűk kapcsolása a homogén 

gátlás pszichológiai elvének érvényesítésével 

Szócsoportok, sorok, mondatok és összefüggő szövegek másolása sortartással.  

A jelek szabályai 

A kiemelési módok önálló meghatározásának gyakorlása a szövegösszefüggés 

ismérvei alapján 

A gépelt levél adott időszakban érvényes szabályai 

 

159.1.2. Szövegformázás 36 óra/36 óra 

A szövegszerkesztővel történő adatbevitel megalapozása betűk, számok, jelek 

írásának adott időszakban érvényes szabályai 

Szövegformázás, másolás, áthelyezés, kiemelés, felsorolás, tabulátor, szöveg 

igazítása, előfej, élőláb stb. 

Táblázatkészítés, formázás, szegély, mintázat stb. 

Szimbólumok, képek beszúrása, formázása 

Prezentáció és Excel grafikonkészítés 

Az elektronikus adatbázisok biztonságos mentési munkálatai, az anyagok archiválása 
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160. Á

ltalános statisztika tantárgy 72 óra/72 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

160.1. A tantárgy tanításának célja 

Az Általános statisztika tantárgy tanításának célja, hogy a tanuló alapvető ismeretekkel 

rendelkezzen a leggyakrabban használt statisztikai feldolgozási eszközökről, a grafikus 

ábrázolás alkalmazási módszereiről, az adatok szolgáltatásának lehetőségéről. A megtanult 

ismereteket a mindennapi gazdasági életet érintő média-információin keresztül értelmezni 

tudja. 

 

160.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti, kiemelten a 

matematikai és a gazdasági és jogi i alapismeretek általános szakmai tartalmaira épül. 

 

160.3. Témakörök 

160.3.1. A statisztika alapfogalmai 4 óra/4 óra 

A statisztika fogalma, ágai 

A statisztikai sokaság fajtái, jellemzői 

A statisztikai ismérv és fajtái 

A statisztikai adatok rendezése, a csoportosítása 

Az információk forrásai, az információszerzés eszközei 

A statisztikai törvény 

 

160.3.2. Az információsűrítés legjellemzőbb módszerei, eszközei 26 óra/26 óra 

A statisztikai sor fogalma, fajtái, készítésének szabályai 

A statisztikai tábla fogalma, statisztikai táblák típusai 

A viszonyszámokról általában: fogalma, fajtái, számítása, a leggyakrabban használt 

viszonyszámok jellemzői, alkalmazási területei 

 dinamikus viszonyszám, bázis- és láncviszonyszám, és ezek összefüggései 

 megoszlási, koordinációs viszonyszám és összefüggései 

 intenzitási viszonyszám fogalma, fajtái, jellemzői, összefüggések 

 a gazdasági életben használt néhány legfontosabb intenzitási viszonyszám  

 intenzitási viszonyszám dinamikájának vizsgálata, 

A középértékek fogalma, fajtái, számítása  

Helyzeti középértékek: módusz és medián 

Számított középértékek 

 a mennyiségi sorok elemzése számított közép-értékekkel 

számtani átlag 

harmonikus átlag 

négyzetes átlag 

 idősorok elemzése középértékekkel 

kronologikus átlag 

mértani átlag 

 a szóródás vizsgálata: fogalma, mutatói 

 

160.3.3. Főátlagok, összetett intenzitási viszonyszámok összehasonlítása22 óra/22 

óra 

A standardizálás módszere 

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va



 

 1286 

Standardizálás különbségfelbontással 

Főátlagok eltérése 

Részátlagok hatása 

Összetételhatás 

Összefüggés az eltérések között 

Az indexek számítása a standardizálás alapján 

Főátlag index 

Részátlag index 

Összetételhatás indexe 

Összefüggések az indexek között 

 

160.3.4. Az érték, ár és volumenindex 16 óra/16 óra 

A termelési, forgalmi érték meghatározása, nagyságára ható tényezők 

Az értékindex számítása és értelmezése 

Az árindex számítása és értelmezése 

A volumenindex számítása és értelmezése 

Összefüggés az indexek között 

Az árbevételre ható tényezők számszerűsítése, összefüggésük 

 

160.3.5. A grafikus ábrázolás 4 óra/4 óra 

Grafikus ábrázolás eszközei  

Grafikus ábrák készítése 

Az ábrázolás alkalmazási területei 

 

161. S

tatisztika gyakorlat tantárgy 36 óra/36 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

161.1. Témakörök 

161.1.1. Az információsűrítés legjellemzőbb módszerei, eszközei 16 óra/16 óra 

Az elméletben tanultak gyakorlatban történő elmélyítése, alkalmazva a számítógépes 

programokat, kiemelten a statisztikai a függvények használatát a viszonyszámok és a 

középértékek gyakorlatában  

Elemzések és következetések levonása kiszámított adatokból 

 

161.1.2. Főátlagok, összetett intenzitási viszonyszámok összehasonlítása 8 óra/8 óra 

Az elméletben tanultak gyakorlatban történő elmélyítése, alkalmazva a számítógépes 

programokat, kiemelten a függvények használatát az adott témakör gyakorlatában 

Elemzések és következetések levonása kiszámított adatokból 

 

161.1.3. Az érték, ár és volumenindex 8 óra/8 óra 

Az elméletben tanultak gyakorlatban történő elmélyítése, alkalmazva a számítógépes 

programokat, kiemelten a függvények használatát az indexszámítás gyakorlatában 

Elemzések és következetések levonása kiszámított adatokból 

 

161.1.4. Esettanulmány készítése 4 óra/4 óra 

Esettanulmány készítése megadott témában a tanult statisztikai módszerek 

alkalmazásával a számítógépes programok használatával 
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162. P

énzügyi alapismeretek tantárgy 123 óra/144 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

162.1. Témakörök 

162.1.1. Pénzügyi szektor alapvetései 8 óra/8 óra 

A pénz fogalma és fajtái, a pénz funkciói 

A pénz fogalma, funkciói (értékmérő, forgalmi eszköz, fizetési eszköz, kincsgyűjtés, 

felhalmozás, vagyontartás) 

A pénz kialakulása: árupénz, pénzhelyettesítők, a mai pénz 

Gazdaságpolitika, pénzügypolitika (fogalma, eszközei) 

 

162.1.2. Pénzügyi intézményrendszer 22 óra/22 óra 

A bankok kialakulása, fogalma és a bankműveletek 

Passzív bankügyletek (betétgyűjtés, értékpapírok kibocsátása, hitelfelvétel a 

jegybanktól és más banktól) 

Aktív bankügylet (hitelezés, váltóleszámítolás, lízingügylet, faktorálás, forfetírozás), 

hitelbiztosítékok: tárgyi, dologi biztosíték és személyi biztosíték 

Semleges bankműveletek 

Az egyszintű és a kétszintű bankrendszer jellemzői 

A jelenlegi magyar pénzügyi intézményrendszer felépítése  

Jegybank és a monetáris szabályozás 

Az MNB szervezeti felépítése  

A magyar központi bank feladatai, a monetáris irányításban betöltött helye 

A pénzügyi intézmények jellemzői (hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások) 

Pénzügyi szolgáltatások és kiegészítő pénzügyi szolgáltatások 

Nem monetáris közvetítők és feladataik (biztosítók, nyugdíjpénztárak) 

Magyar Bankszövetség, OBA, BEVA 

A nemzetközi pénzügyi intézmények 

 

162.1.3. A pénzforgalom 22 óra/30 óra 

A pénzforgalom általános szabályai 

A fizetési számlák fajtái 

A pénzforgalmi szolgáltatási keretszerződés, formai és tartalmi követelményei  

Fizetési számla megnyitása, fizetési számla feletti rendelkezés 

A pénzforgalmi szolgáltatás lebonyolításának közös szabályai 

Fizetési műveletek jóváhagyása 

Titoktartási szabályok (fizetési titok, sorbaállítás) 

Fizetési módok 

fizetési számlák közötti fizetés: átutalás, beszedés, a  fizető fél által a 

kedvezményezett útján kezdeményezett fizetés, az okmányos meghitelezés 

(akkreditív)  

fizetési számlához kötődő készpénzfizetés: készpénzfizetésre szóló csekk 

kibocsátása és beváltása, készpénzbefizetés fizetési számlára, készpénzkifizetés 

fizetési számláról 

fizetési számla nélküli fizetés: készpénzátutalás 

készpénzfizetés 

A készpénzforgalom lebonyolításának helye 

A pénztár, pénzkezelés és pénztári forgalom elszámolása 

A pénzkezeléssel kapcsolatos feladatkörök 
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A nemzetközi fizetések általános szabályai 

 

162.1.4. A pénzügyi piac és termékei 64 óra/77 óra 

Pénzügyi piacok fogalma, gazdaságban betöltött szerepe 

Pénzügyi piacok csoportosítása 

A részpiacok jellemzői 

Az értékpapírok pénzügyi piacokon betöltött szerepe 

Értékpapírok megjelenése, fogalma (főbb csoportosítási szempontjai) 

Az értékpapírok főbb fajtái  

a kötvény fogalma, jellemzői, fajtái 

 vállalati kötvény pénzügyi piacon betöltött szerepe 

a részvény fogalma, jellemzői 

 a részvények szerepe a gazdaságban 

a részvények fajtái és jellemző 

a közraktárjegy fogalma, jellemzői 

a váltó, mit a kereskedelmi hitelezés egyik eszköze  

 váltótípusok: saját és idegenváltó  

 váltóműveletek 

az állampapírok  

 az állampapírok és a monetáris politika kapcsolata 

 az állampapírok fajtái és jellemzői  

a banki értékpapírok 

A tőke- és pénzpiaci ügyletek: prompt és termin ügyletek 

 

162.1.5. Biztosítási alapismeretek 7 óra/7 óra 

Biztosítási alapfogalmak 

A biztosítás szerepe, jelentősége 

A biztosítás módszere 

Biztosítási ágazatok rendszerei 

Biztosítási szerződés és a biztosítási díj 

Likviditás, jövedelmezőség és hatékonyság 

 

 

163. P

énzügy gyakorlat tantárgy 36 óra/36 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

163.1. Témakörök 

163.1.1. A pénz időértéke 8 óra/8 óra 

A pénz időértékének fogalma, jelentősége 

A jelen és a jövőérték számítás időtényező táblázatok alkalmazásával 

A váltóval kapcsolatos műveletek 

Váltókibocsátás, váltóforgatás, leszámítolás 

 

163.1.2. Értékpapírok értékelése 22 óra/22 óra 

A kötvény értékelése: 

A klasszikus kötvény reális árfolyamának (elméleti árfolyamának) becslése, 

valamint összevetése a piaci árfolyammal és a vásárlási-eladási szándék 

megállapítása 

A kötvények hozamának számítása: névleges hozam, egyszerű hozam 
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A részvény értékelése: 

A törzsrészvény és az elsőbbségi részvény reális árfolyamának (elméleti 

árfolyamának) becslése, valamint összevetése a piaci árfolyammal és a vásárlási-

eladási szándék megállapítása 

A részvények várható hozamának számítása 

 

163.1.3. Valuta, deviza-árfolyama 6 óra/6 óra 

Valuta, deviza és -árfolyam fogalma 

A valuta- és a devizaműveletekkel kapcsolatos gazdálkodási feladatok 

A valuta-, devizaárfolyamokhoz kapcsolódó számítások 

 

 

164. A

dózási alapismeretek tantárgy 31 óra/72 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

164.1. Témakörök 

164.1.1. Az államháztartás rendszere 3 óra/3 óra 

Az állam szerepe a modern gazdaságban  

A közfeladatok ellátásának szükségessége és finanszírozási forrásai 

Az államháztartás alrendszere (központi és önkormányzati alrendszer) 

A költségvetési bevételek, költségvetési kiadások, költségvetés 

 

164.1.2. Adózási alapfogalmak 2 óra/2 óra 

Az adó és az adórendszer fogalma, jellemzői 

Adózási alapfogalmak: adóalany, adótárgy, adóalap, adómérték, adómentesség, 

adókedvezmény, adókötelezettség 

A magyar adójog forrásai. 

Az adók csoportosítása: jövedelemadó, forgalmi típusú adó, vagyonadóztatás 

 

164.1.3. Kiemelt adónemek 26 óra/67 óra 

Személyi jövedelemadó 

A személyi jövedelemadó alanyai 

A jövedelem, bevétel, költség 

Az adó mértéke 

Összevont adóalap adóköteles jövedelmei (önálló tevékenységből származó, nem 

önálló tevékenységből származó és egyéb jövedelem) 

Családi kedvezmény, első házasok kedvezménye 

Összevont adóalap adója 

Adókedvezmények 

Általános forgalmi adó 

Az áfa jellemzői 

Az adóalany 

Az adó mértéke  

A fizetendő adó megállapítása 

Az adó levonási jog 

Adólevonási jog korlátozása (alapeset) 

Adófizetési kötelezettség 

Számlázás (számla, nyugta adattartalma) 

A helyi adók 
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A helyi adók típusai: vagyoni típusú (építményadó és telekadó), kommunális 

jellegű adók (magánszemélyek kommunális adója és idegenforgalmi adó), helyi 

iparűzési adó 

Az egyes típusok adóalanyai  

Az adó alapja és mértéke 

Az adókötelezettség teljesítése 

 

 

 

 

 

165. A

dózás gyakorlata tantárgy 31 óra/36 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

165.1. Témakörök 

165.1.1. Személyi jövedelemadó 15 óra/16 óra 

Összevont adóalap és annak adószámítása (családi kedvezmény, első házasok 

kedvezménye, családi járulékkedvezmény és adókedvezmény figyelembevételével) 

Adóelőleg megállapítása 

Nettó bér kiszámítás 

Adóbevallás készítése alapadatokkal 

 

165.1.2. Általános forgalmi adó 10 óra/12 óra 

A nettó ár és a fogyasztói ár közötti eltérés 

Adó mértéke az adóalap után, valamint a bruttó árra vetítve 

Az általános adókulcstól eltérő adómértékek alá tartozó termékek és szolgáltatások 

Az értékesítések után felszámított fizetendő adó megállapítása 

A beszerzésekre jutó előzetesen felszámított áfa 

A vállalkozást terhelő áfa megállapítása (alapeset) 

A fizetendő adó megállapítása 

Számla, nyugta kitöltése 

 

165.1.3. Helyi adók 6 óra/8 óra 

Az egyes adótípusokra egyszerű adószámítási feladatok az adóalap és adómérték 

megadásával 

Vagyoni típusú adó 

Kommunális adó 

Helyi iparűzési adó 

 

 

 

166. S

zámviteli alapismeretek tantárgy 144 óra/144 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

166.1. Témakörök 

166.1.1. A számviteli törvény 10 óra/10 óra 

A számvitel feladatai, területei 

A számvitel szabályozása (külső és belső szabályozás) 
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A számviteli törvény fejezetei 

A számviteli alapelvek 

A vállalkozások számviteli politikája 

A számviteli bizonylatok 

A beszámoló szerepe, a beszámoló részei 

A beszámolók formái 

Beszámolás és könyvvezetés 

 

166.1.2. A vállalkozás vagyona 22 óra/22 óra 

A leltár fogalma, fajtái. 

A mérleg fogalma, jellemzői, fajtái 

A mérlegfőcsoportok, mérlegtételek tartalma, definíciója  

Az eszköz- és forrásoldal sorainak tartalma 

Értékelés a számvitelben (bekerülési érték, könyv szerinti érték) 

 

166.1.3. A könyvelési tételek szerkesztése, a számlakeret 16 óra/16 óra 

A könyvviteli számlák 

Az egységes számlakeret felépítése és szerkezete 

A vállalati számlarend tartalma 

A számlák nyitása 

Idősoros és számlasoros könyvelés 

Költség- és eredményszámlák 

A bizonylatok fogalma, a bizonylati rendszer 

Az analitikus és szintetikus könyvelés kapcsolata 

 

166.1.4. Tárgyi eszközök elszámolása 24 óra/24 óra 

Tárgyi eszközök csoportosítása. 

Tárgyi eszközök értékelése, mérlegérték megállapítása  

Az amortizáció elszámolása (lineáris, teljesítményarányos) 

Tárgyi eszközök egyedi nyilvántartása 

Belföldi beruházási szállítókkal kapcsolatos tételek könyvelése (különböző 

finanszírozással) 

Tárgyi eszközök üzembe helyezése 

Tárgyi eszközök értékcsökkenésének főkönyvi elszámolása 

Tárgyi eszközök értékesítésének főkönyvi elszámolása 

 

166.1.5. A vásárolt készletek elszámolása 26 óra/26 óra 

A vásárolt készletek fajtái és jellemzőik 

A vásárolt készletek bekerülési értéke 

Az anyagok raktári és analitikus nyilvántartása 

Anyagbeszerzés könyvelése számla szerinti áron (tényleges beszerzési áron való 

nyilvántartásnál), visszaküldés és az engedmény könyvelése 

Anyagfelhasználás számítása és könyvelése átlagáron, csúsztatott átlagáron és FIFO 

elv alapján 

A leltározás feladatai, a leltári eltérések számítása és könyvelése, az értékvesztés 

számítása és könyvelése 

Az áruk fogalma, csoportosítsa, analitikus nyilvántartása 

A nagykereskedelmi árubeszerzés, visszaküldés engedmény könyvelése tényleges 

beszerzési áras nyilvántartásnál, áruértékesítés 

A kiskereskedelmi árubeszerzés, visszaküldés és engedmény könyvelése 
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Kiskereskedelmi áruértékesítés kiszámlázással és készpénzért, a leltári eltérések 

bizonylatolása és könyvelése 

A göngyöleg fogalma, csoportosítása analitikus nyilvántartása 

Az idegen göngyöleg beérkezése és visszaküldése 

 

166.1.6. A jövedelem elszámolás 16 óra/16 óra 

A jövedelemmel kapcsolatos analitikus nyilvántartások, a jövedelem részei 

A levonások keletkezése, nyilvántartása és könyvelése 

A bérfeladás számítása, nyilvántartása és könyvelési feladatai 

A bérek közterheinek számítása, nyilvántartása és könyvelése 

A jövedelem kifizetése (készpénzes és folyószámlára történő átutalás) 

Az elszámolásra kiadott összegekkel kapcsolatos könyvelési feladatok 

A fel nem vett jövedelemmel kapcsolatos könyvviteli elszámolások 

 

166.1.7. A saját termelésű készlettek elszámolása 14 óra/14 óra 

A saját termelésű készletek fogalma, csoportosítása 

A saját termelésű készletek értékelése 

A saját termelésű készletek analitikus és főkönyvi nyilvántartása 

A közvetlen önköltség számítása 

Termelési költségek típusai, a költségek könyvviteli elszámolása (költségnem) 

A saját termelésű készletek állományban vétele, mérlegérték meghatározása 

 

166.1.8. Termékértékesítés elszámolása, az eredmény megállapítása 16 óra/16 óra 

Az értékesítés bizonylatolása, a számla tartalmi elemei 

Az értékesítés könyvelése, árbevétel, fizetendő áfa, készletcsökkenés kiszámítása, és 

könyvelése 

A visszáru és minőségi engedmény számítása és könyvelése 

A kiszámlázott szolgáltatás elszámolása, könyvelése 

A saját termelésű készletek állományváltozása 

Az eredménykimutatás fajtái, eredménykategóriák 

Összköltséges és a forgalmi költséges eredménykimutatás összeállítása könyvelt 

adatok alapján 

 

167. S

zámvitel gyakorlat tantárgy 67 óra/72 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

167.1. Témakörök 

167.1.1. A pénzkezeléshez kapcsolódó bizonylatok 12 óra/12 óra 

Kiadási és bevételi pénztárbizonylat 

Időszaki pénztárjelentés 

Készpénzfizetési számla 

Szigorú számadású bizonylatok nyilvántartása 

Készpénzforgalomhoz kötődő egyszerű gazdasági események bizonylatinak 

elkészítése (komplex feladat megoldása) 

 

167.1.2. A tárgyi eszközök nyilvántartása 12 óra/12 óra 

Tárgyi eszköz egyedi nyilvántartó karton 

Üzembe helyezési okmány 

Selejtezési jegyzőkönyv 
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Amortizáció számítása 

Tárgyi eszköz analitika készítése 

 

167.1.3. A vásárolt készletek bizonylatai 12 óra/12 óra 

Készlet bevételezése, kivételezési bizonylat. 

Készletnyilvántartó lap 

Szállítólevél 

Számla 

Készletnyilvántartás készítése (komplex feladat megoldása) 

 

167.1.4. Komplex számviteli esettanulmányok 20 óra/25 óra 

Tárgyi eszközökkel, vásárolt és saját termelésű készletekkel, jövedelemelszámolással 

kapcsolatos komplex gazdasági események főkönyvi elszámolása 

A beszámoló (egyszerűsített éves beszámoló mérleg, eredménykimutatás) készítése 

könyvelt adatok alapján 

 

167.1.5. Pénzügyi analitika számítógépen 11 óra/11 óra 

Pénztár könyvelése bizonylatok alapján 

Bankszámla forgalom könyvelése bankszámla kivonat alapján 

Listák, lekérdezések a pénzügyi programból 

Pénzügyi analitika készítése (komplex feladat megoldása témakör részletes kifejtése 

 

 

168. T

ámogatási alapismeretek tantárgy 103 óra/… óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

168.1. Témakörök 

168.1.1. Támogatások rendszerének áttekintése 27 óra/… óra 

A gazdaság szereplői (versenyszféra, non-profit szektor, államigazgatás 

A kis és középvállalkozások fogalma, jelentősége 

Kapcsolt vállalkozások fogalma, típusai  

Azonos és szomszédos piac ismérvei 

Támogatási rendszerek 

- EU strukturális alapok 

- Magyarországi operatív programok 

- Egyéb hazai támogatások 

- területi együttműködési támogatások 

- közvetlen EU források 

Munkaszervezeti alapfogalmak 

 

168.1.2. Támogatási lehetőségek elérhetősége 14 óra/… óra 

Online támogatási információs rendszerek 

Pályázati keresők használata 

Tájékoztató felületek 

Tájékozódás az aktuális pályázati lehetőségek között 

 

168.1.3. Támogatások főbb jellemzői 31 óra/… óra 

Projektismereti alapok 

Projekt indikátorok 
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Projektek megvalósításához kapcsolódó kommunikációs ismeretek 

Visszatérítendő, vissza nem térítendő támogatások 

Támogatható és nem támogatható tevékenységek 

Elszámolható és nem elszámolható költségek 

Kötelező vállalások 

Fenntartási kötelezettség 

Időbeli behatároltság 

Önerő, pályázati előleg 

Támogatási intenzitás (területi szabályok) 

Adatgyűjtés és adatszolgáltatás köre 

Helyettesítő és szinten tartó beruházás 

Projekt kockázatok azonosítása, kezelése 

Közbeszerzési alapismeretek: 

- közbeszerzés jogi szabályozása 

- beszerzés fogalma 

- ajánlatkérők köre 

- árajánlat bekérésének, letöltésének lehetősége 

- árajánlat kérés tartalmi és formai követelményei 

- árajánlatok tartalmi és formai követelményei 

- ajánlatkérők köre 

- eljárások fajtái 

- közbeszerzési értékhatárok 

- bírálat és döntéshozatal kritériumai 

 

168.1.4. Támogatási felhívások értelmezése 31 óra/… óra 

Támogatásokhoz kapcsolatos fogalmak 

Támogatási felhívások tanulmányozása, értékelése 

Esélyegyenlőség fogalma, alkalmazási területei 

Környezeti fenntarthatóság fogalmak, alkalmazása területei 

Online támogatási információs rendszerek alkalmazása 

 

169. G

azdálkodási statisztika tantárgy 72 óra/… óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

169.1. Témakörök 

169.1.1. Vállalkozások minősítési rendszere 10 óra/… óra 

A vállalkozások vizsgálatára alkalmazott statisztikai módszerek 

Gyakorlati példák a kis és középvállalkozások minősítésére 

 

169.1.2. Gazdálkodási mutatók számítása és tervezése 36 óra/… óra 

A vállalkozások gazdálkodásának elemzése: 

- vagyoni helyzet elemzése 

- pénzügyi helyzet elemzése 

- jövedelmi helyzet elemzése 

- költségek elemzése 

- bevételek elemzése 

Hatékonyság elemzése 

Kockázatok elemzése 

Üzleti terv készítése 
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Komplex feladatok megoldása a vállalkozások gazdálkodásának elemzésével 

kapcsolatban. 

 

169.1.3. Munkaerőgazdálkodás statisztikai vonzatai 26 óra/… óra 

Munkaügyi statisztikai alapfogalmak 

Statisztikai állományi létszám 

Létszámgazdálkodás elemezése 

A humánerőforrás hatékonyságának elemzése 

FEOR-, TEÁOR rendszer 

Munkaügyi statisztikák készítése 

 

170. F

olyamat- és pénzügyi tervezés tantárgy 82 óra/… óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

170.1. Témakörök 

170.1.1. A folyamat fogalma, értelmezése 6 óra/… óra 

A folyamat fogalma 

A projektek időterve, erőforrásterve 

Idő és erőforrás tervezési módszerek 

 

170.1.2. Folyamatok ütemezése 30 óra/… óra 

Mérföldkő fogalma 

Folyamatok ütemezésének tervezése 

Idő és erőforrás tervek készítése 

Megvalósítási ütemterv készítése 

Folyamattervek készítése számítógépen 

 

170.1.3. Pénzügyi tervezés 46 óra/… óra 

Projekt költségvetés 

Projekt költségvetés készítése 

Költség-haszon elemzés ismeretei 

Projektek finanszírozása (saját erő, támogatás, hitel) 

Pénzforgalmi, finanszírozási terv készítése 

Pénzügyi tervek készítése számítógépen 

 

 

171. T

ámogatási ügyvitel tantárgy 134 óra/… óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

171.1. Témakörök 

171.1.1. Adminisztrációs alapfogalmak 32 óra/… óra 

Támogatási adminisztrációs ismeretek 

- projektazonosító 

- záradékolás 

- hitelesített másolatok 

A projektek elszámolásához kapcsolódó bizonylatok típusai 

A bizonylatok kezelése 

 

171.1.2. Támogatások ügyviteli rendje 40 óra/… óra 
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Beszámolók formai és tartalmi követelményei 

Jelentések formai és tartalmi követelményei 

Támogatási igénylések formai és tartalmai követelményei 

Árajánlatkérők tartalmi és formai követelményei 

Árajánlatok tartalmi és formai követelményei 

Árajánlatokról szóló döntés tartalmi és formai követelményei 

Kommunikációs terv elemei, tartalmi és formai elvárásai 

Záró beszámoló és záró támogatási igénylések formai és tartalmi követelményei 

 

171.1.3. Folyamatok megvalósulásának nyomonkövetése 40 óra/… óra 

A projekt fizikai megvalósítása 

Kockázatmenedzsment 

Ellenőrzési nyomvonal 

Esélyegyenlőségi vállalások mérése 

Környezeti fenntarthatósági vállalások mérése 

 

171.1.4. Zárási és utánkövetési feladatok 22 óra/… óra 

Projektzárás folyamata, teendői 

Fenntartás 

Fenntartási jelentések tartalmi és formai követelményei 

Projektmonitoring fogalma, a monitoring tevékenység feladatai 

 

172. T

ámogatás menedzsment tantárgy 62 óra/… óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

172.1. Témakörök 

172.1.1. Irodai és infokommunikációs eszközök gyakorlati alkalmazása16 óra/… 

óra 

Irodai eszközök használata (fénymásoló, spirálozó, vágógép) 

Infokommunikációs eszközök alkalmazása (szkenner, digitális kamera, nyomtató, 

prezentációs szoftver, képkezelő alkalmazások, Internet) 

 

172.1.2. Elektronikus iktatás, elektronikus ügyintézés 30 óra/… óra 

Iktató rendszer használta 

Dokumentumok elektronikus kezelése, iktatása 

Ütemterv készítése szoftver segítségével 

Gazdálkodási mutatók számítása 

Munkaügyi monitoring mutatók számítása 

Elektronikus beszámolók készítése 

 

172.1.3. Támogatáskezelés online rendszerek alkalmazásával 16 óra/… óra 

Online elektronikus űrlapok alkalmazása 

Tartalék összeg kezelése 

Költségvetés átcsoportosítás esettanulmány alapján 

Változás bejelentő készítése esettanulmány alapján 

Támogatási szerződés módosítása esettanulmány alapján 

Elektronikus beszámolók készítése esettanulmány alapján, a beszámolók benyújtása 

Elektronikus jelentések készítése esettanulmány segítségével 
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173. V

állalkozásfinanszírozás tantárgy 62 óra/62 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

173.1. Témakörök 

173.1.1. A vállalkozás pénzügyi döntései 2 óra/2 óra 

Pénzügyi döntések célja, tartalma, típusai 

Befektetési és finanszírozási döntések 

Hosszú és rövid távú döntések 

 

173.1.2. A beruházások értékelése 25 óra/25 óra 

A beruházásokkal kapcsolatos fogalmak 

Befektetés és a beruházás közötti különbség 

Beruházások csoportosítása a beruházás szintje, a beruházás jellege, a beruházás 

összetétele, a megvalósítás finanszírozási forrása, a kivitelezés módja, a gazdasági 

műszaki hatás, a beruházás célja, az egymáshoz való kapcsolata és kölcsönhatása 

szerint 

A beruházások pénzáramai, típusai (kezdő pénzáram, működési pénzáram és végső 

pénzáram) és tartalmuk 

A beruházások gazdaságossági számításai: statikus és dinamikus számítások 

A statikus számítások mutatói: megtérülési idő, jövedelmezőségi mutató, beruházási 

pénzeszközök forgási sebessége 

A dinamikus számítások mutatói: nettó jelenérték, belső kamatláb, és jövedelmezőségi 

index 

Döntési szabályok a beruházás megvalósítására, vagy elutasítására vonatkozóan 

A beruházás megvalósítása, üzembehelyezése 

 

173.1.3. A forgóeszköz-ellátás 15 óra/15 óra 

A forgóeszközök gazdálkodásban betöltött szerepe 

A forgóeszköz körforgás, a beszerzés, a termelés és az értékesítés tevékenységek során 

a forgóeszközök megjelenési formája 

A forgóeszköz csökkentés jelentősége 

A készletek csoportosítása 

A készletek értékelése forgási mutatók alapján 

A forgóeszköz szükséglet megállapítása (forgási mutatók, mérlegmódszer 

alkalmazásával) 

Az átmeneti és a tartós forgóeszköz közötti különbség, jellemzőik 

 

173.1.4. A finanszírozás gyakorlata 14 óra/14 óra 

A finanszírozás fogalma, jellemzői 

A finanszírozás formái: belső és külső finanszírozás 

A finanszírozási alapelvek: rentabilitás, normativitás, rugalmasság, biztonság, 

önállóság) 

Finanszírozási stratégiák, az illeszkedési elv  

Tartós forgóeszköz-lekötés és átmeneti forgóeszköz lekötés finanszírozása 

Az illeszkedési elv értelmezése 

Finanszírozási stratégiák: szolid, konzervatív, agresszív 

A beruházások finanszírozási forrásai  
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Önfinanszírozás, vagy külső finanszírozás 

A hitel, mint idegen finanszírozási forma 

A hitelfajták 

A hitelezési eljárás menete 

Hitelbiztosítékok 

Sajátos finanszírozási források: lízing és a támogatás 

A vállalati tőkeköltség, mint a finanszírozási források ára 

Forgóeszköz-finanszírozás 

Jellemző finanszírozási források  

Rövid lejáratú bankhitel és típusai 

Kereskedelmi hitel (vevőktől kapott előleg és áruhitel), váltótartozás 

Faktoring lényege, és igénybevételének jellemzői 

Tartós passzívák 

Üzletfinanszírozás 

Pénzügyi tervezés és a tervek csoportjai 

Állományi (státusz) és forgalmi szemléletű terv 

Az állományi szemléletű terv: a mérlegterv jellemzői 

Forgalmi szemléletű terv: a likviditási terv jellemzői 

A pénzügyi tervek egyenlegének ismeretében hozott intézkedések 

 

173.1.5. A vállalkozások pénzügyi teljesítményének mérése 6 óra/6 óra 

A teljesítménymutatókból nyerhető információk 

Elemzés állományi és folyamatszemléletben 

A pénzügyi mutatók főbb fajtái 

Vagyon – és tőkestruktúra mutatók 

Hatékonysági mutatók 

Jövedelmezőségi mutatók 

Eladósodási mutatók  

Pénzügyi egyensúly mutatói 

Piaci érték mutatók 

A mutatók kiszámításának értelmezése 

 

 

174. V

állalkozásfinanszírozás gyakorlat tantárgy 31 óra/31 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

174.1. Témakörök 

174.1.1. Beruházások pénzügyi döntései 11 óra/11 óra 

A beruházások gazdaságossági számításainak gyakorlása feladatok megoldásával: 

A statikus számítások mutatói: megtérülési idő, jövedelmezőségi mutató, 

beruházási pénzeszközök forgási sebessége 

A dinamikus számítások mutatói: nettó jelenérték és jövedelmezőségi index, a 

belső megtérülési ráta (számítás nélkül, csak értelmezés szintjén) 

Döntési szabályok ismeretében a beruházás megvalósítására, vagy elutasítására 

vonatkozóan magyarázat megfogalmazása 

 

174.1.2. Forgóeszköz-szükséglet megállapítása 10 óra/10 óra 

A forgóeszköz szükségelt megállapítása feladatok megoldásával a forgási mutatók és 

a mérlegmódszer alkalmazásával 
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A forgási idő és fordulatok száma közötti összefüggés értelmezése 

Kronologikus átlag alkalmazása az átlagkészlet meghatározásánál 

 

174.1.3. A finanszírozás gyakorlata 7 óra/7 óra 

Kölcsöntörlesztés, hiteldíj 

Nettó forgótőke kiszámítása 

Feladatok a finanszírozás stratégiák megállapítására, és annak értelmezésére 

Döntési feladatok finanszírozásra pl. rövid lejáratú hitelfelvétel, vagy váltó 

diszkontálás  

Likviditási terv összeállítása alapadatokkal (egyszerű séma alapján), pótlólagos 

forrásszükséglet meghatározásával 

 

174.1.4. Pénzügyi teljesítményének mérése 3 óra/3 óra 

Vagyon – és tőkestruktúra mutatók, hatékonysági mutatók, jövedelmezőségi mutatók, 

eladósodási mutatók, pénzügyi egyensúly mutatói, piaci érték mutatók képletének 

felismerése. 

A mutatók kiszámítása konkrét adatok ismeretében. 

A mutatók értékének egyszerű magyarázata, levont következtetések megfogalmazása 

 

175. A

dózás tantárgy 93 óra/93 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

175.1. Témakörök 

175.1.1. Az adózás rendje 4 óra/4 óra 

Az adózó és az adóhatóságok 

Az adóhatóságok hatásköre és illetékessége 

Az adókötelezettség szabályai 

Az adómegállapítás formái  

Adótitok 

Ellenőrzés célja, és fajtái 

Az ellenőrzés megindítása és lefolytatása, az ellenőrzés befejezése 

Jogkövetkezmények: késedelmi pótlék, önellenőrzési pótlék, adóbírság, mulasztási 

bírság 

 

175.1.2. Személyi jövedelemadózás és bért terhelő járulékok 27 óra/27 óra 

Az adó megállapítására, bevallására és megfizetésére vonatkozó szabályok a személyi 

jövedelemadó törvény alapján (az adó megállapítása, adónyilatkozat, egyszerűsített 

bevallás, munkáltatói adómegállapítás, adófizetés) 

Az adóköteles és az adómentes bevételek, az adóköteles bevételek legfőbb jellemzői  

A bevételek jövedelemtartalmának megállapítása: az összevonásra kerülő jövedelmek 

(kiemelten a munkaviszonyból származó jövedelmekre, a megbízási díjakra, és a 

vállalkozói „kivétre”)  

Az adóelőleg megállapítása, bevallása és megfizetése 

A bért terhelő járulékok 

A szociális hozzájárulási adó 

Adóelőleg számítása és az éves adóbevallás elkészítése, a kifizetendő havi bér 

megállapítása gyakorló feladatokon keresztül 

A különadózó jövedelmek adóztatása kiemelten az ingóság és az ingatlan értékesítés 

adóztatása, a kamatjövedelem, az osztalékból származó jövedelem 
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Feladatok megoldása az összevonásra kerülő és a különadózó jövedelmekre, 

esettanulmány elkészítése kiscsoportos keretben 

 

175.1.3. Egyéni vállalkozó jövedelemadózási formái 14 óra/14 óra 

Az egyéni vállalkozók adózási szabályai a személyi jövedelemadóban 

A vállalkozói személyi jövedelemadó 

A vállalkozói kivét, a vállalkozói nyereség és a vállalkozói osztalékalap adózási 

szabályai  

Az átalányadózás szabályai 

Az egyszerűsített vállalkozói adó  

Az adónem választásának feltételei 

Az egyszerűsített vállalkozói adó alapjának meghatározása 

Az egyszerűsített vállalkozói adó mértéke. 

Az egyszerűsített vállalkozói adó által kiváltott adónemek 

A kisadózó vállalkozások tételes adója 

Az adónem választásának feltételei 

A KATA alapjának meghatározása 

A KATA mértéke (főállású kisadózó, főállásúnak nem minősülő kisadózó) 

A KATA által kiváltott adónemek 

További adónemek a hatályos jogszabályok alapján: adóalany, adóalap, adómérték, az 

általuk kiváltott adók 

Egyszerűbb feladatok megoldása a vállalkozói személyi jövedelemadó, valamint az 

egyszerűsített vállalkozói adó és a kisadózó vállalkozások tételes adója körében, 

esettanulmány elkészítése kiscsoportos keretben Az egyéni vállalkozók adózási 

szabályai a személyi jövedelemadóban 

 

175.1.4. Társaságok jövedelemadózása 15 óra/15 óra 

A társasági adó alanyai 

Az adófizetési kötelezettség  

A társasági adóalap meghatározása 

Az adózás előtti eredmény, az adóalap és a jövedelem(nyereség) minimum 

összefüggései  

Az adóalap-korrekciós tételek jelentősége 

Az adóalapot módosító tételek csoportjai: 

az adóalapot jogcímében (egyszerre) növelő és csökkentő tételek  

az adóalapot csak csökkentő tételek  

az adóalapot csak növelő tételek  

Az adó mértéke  

Az alapvető adókedvezmények 

Az adózás utáni eredmény és a mérlegszerinti eredmény 

Az egyszerűsített vállalkozói adó alanyai 

Az adónem választásának feltételei 

Az egyszerűsített vállalkozói adó alapjának meghatározása 

A kisadózó vállalkozások tételes adója alanyai 

Az adónem választásának feltételei 

A KATA alapjának meghatározása 

A kisvállalati adó alanyai 

Az adónem választásának feltételei 

A KIVA vállalkozói adó alapja és mértéke 
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További adónemek a hatályos jogszabályok alapján: adóalany, adóalap, adómérték, az 

általuk kiváltott adók 

Egyszerűbb feladatok megoldása a társasági adófizetési kötelezettség és az adózott 

eredmény megállapítása területén a legjellemzőbb adóalap korrekciós tételek alapján, 

KATA adóalany fizetési kötelezettségének meghatározása. 

 

175.1.5. Általános forgalmi adó 21 óra/21 óra 

Az általános forgalmi adó alanyai 

A gazdasági tevékenység fogalma 

A termék értékesítésének és szolgáltatás nyújtásának esetei a tv. értelmében 

A termék közösségen belüli beszerzés és a termék importja 

A teljesítés helye a termék értékesítése és a szolgáltatások nyújtása esetében az 

általános szabályok értelmében 

Az adófizetési kötelezettség keletkezése, a fizetendő adó megállapítása 

Az adó alapja termék értékesítése és a szolgáltatások nyújtása esetében 

Az adó lapjának utólagos csökkentése 

Az adó mértéke 

Az adó alóli mentességek szabályai 

Az adólevonási jog keletkezése 

Az előzetesen felszámított adó megosztása 

Az adólevonási jog korlátozása 

Adófizetési kötelezettség megállapítása 

A számlázás szabályai 

Feladatok megoldása az általános forgalmi adó fizetendő adójának megállapítására, a 

vállalkozást terhelő általános forgalmi adó és az előzetesen felszámított adó 

megosztására vonatkozóan az adó alóli mentességek és az adómértékek több kulcsára 

tekintettel. 

 

175.1.6. Helyi adók 8 óra/8 óra 

A helyi adók típusai: vagyoni típusú (építményadó és telekadó), kommunális jellegű 

adók (magánszemélyek kommunális adója és idegenforgalmi adó), helyi iparűzési adó 

Az egyes típusok adóalanyai  

Az adó alapja és mértéke 

Az adókötelezettség teljesítése 

Egyszerűbb feladatok megoldása a helyi adótörvényben meghatározott adónemekre 

 

175.1.7. Gépjárműadó és cégautóadó 4 óra/4 óra 

A gépjárműadó  

A belföldi gépjárművek adójának alanya és az adókötelezettség keletkezése  

Mentesség az adó alól 

Az adó alapja és mértéke személyszállító gépjármű és tehergépjármű esetén 

Az adó mértéke és az adó kedvezmények 

A cégautóadó 

A cégautóadó alanyai.  

A cégautóadó fizetési kötelezettség keletkezése (bérlet, lízing, kiküldetés, stb.) 

Az adó mértéke 

A gépjárműadó és a cégautóadó összevezetésének feltételei 

Egyszerűbb feladatok megoldása a gépjárműadóra, a cégautóadóra 
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176. E

lektronikus adóbevallás gyakorlata tantárgy 31 óra/31 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

176.1. Témakörök 

176.1.1. Gyakorlati előkészítés 2 óra/2 óra 

A munka előkészítésének menete: 

NAV honlapján tájékozódás 

Keretprogram letöltés, a kiválasztott nyomtatványok és kitöltési útmutatójuk letöltése 

A számítógépen a nyomtatványkitöltő rendszerben a kiválasztott bevallás megnyitása 

A törzsadatok kitöltése 

 

176.1.2. Elektronikus bevallás gyakorlata 27 óra/27 óra 

Az elkészítendő bevallások fajtái: 

A dolgozók be- és kijelentésének elkészítése, adatváltozások bejelentése, valamint az 

egyszerűsített dolgozói bejelentés (T1041, T1042E) 

Bevallás elkészítése a foglalkoztató, kifizetőhely havi szja, szociális hozzájárulási adó 

és járulék kötelezettségéről a munkavállalók és minden egyéb jogviszonyban 

foglalkoztatott személy munkavégzésével kapcsolatosan (08-as és 08E bevallás) 

A kiegészítő tevékenységet folytatónak nem minősülő egyéni vállalkozó (jövedelme 

szerint adózó és átalányadózó) és a biztosított mezőgazdasági őstermelő szociális 

hozzájárulási adó és járulék kötelezettségeiről (58-as) bevallás elkészítése, 

alkalmazásának esetei 

Az eva bevalláshoz szükséges adatállomány, a bevallás elkészítése egyéni- és társas 

vállalkozás esetén (43-as bevallás) 

Az átvezetési kérelem elkészítése az adónemek közötti adók átvezetése és a 

visszaigénylendő adó, járulék illetve az esetleges adókiutalás (17-es bevallás) 

A személyi jövedelemadó bevallásához szükséges igazolások begyűjtése után 

magánszemély, illetve egyéni vállalkozó - (jövedelme szerint adózó, átalányadózó, 

ekhós adóalany) - 53-as bevallásának elkészítése 

Bevallás egyes adókötelezettségekről az államháztartással szemben (01-es bevallás) 

Az éves adatszolgáltatás teljesítése a dolgozó felé a munkavállaló éves munkájával 

kapcsolatos bevételeinek, levont adójának, járulékainak bevallására (M30-as bevallás) 

Munkáltatói éves adatszolgáltatás a személyi jövedelemadó megállapításához (M29) 

Az egészségügyi szolgáltatási járulék alá való ki- és bejelentés (T1011-es bevallás) 

Általános forgalmi adó bevallás készítése (65-ös bevallás) 

Egyéni vállalkozó, társaság éves iparűzési adójának a bevallása 

Az adatlap elkészítése a kilépő dolgozó időszaki béradatainak összesítésére (Adatlap 

évszám) 

A kisadózó vállalkozók tételes adójának éves bevallása (KATA) 

Nyilatkozat elkészítése a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról (NY-es bevallás) 

A bevallási nyomtatványok tartalma akkor is számon kérhető, ha időközben más szám, 

vagy elnevezés alatt kell a bevallást elkészíteni. 

 

176.1.3. A bevallások ellenőrzése 2 óra/2 óra 

A kész bevallások áttekintése 

Szükség esetén a kitöltési útmutató használata 

Ellenőrzési funkció futtatása 

Jelzett hibák javítása 

Mentés 
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A hibátlan bevallás kijelölése elektronikus elküldésre 

 

 

177. B

érügyi feladatok tantárgy 62 óra/62 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

177.1. Témakörök 

177.1.1. Munka Törvénykönyve (Mt.) bérszámfejtési előírásai 18 óra/18 óra 

A jogok gyakorlásának és a kötelezettségek teljesítésének alapvelő szabályai 

Az egyenlő bánásmód követelménye 

Jognyilatkozatok 

Érvénytelenség 

Munkaviszonyból származó igény elismerése 

Határidők számítása 

Munkaviszonyra vonatkozó szabályok 

Kollektív szerződés 

Munkaviszony létesítése 

A munkaszerződés és módosítása 

Munkaviszony megszűnése és megszűntetése 

Eljárás a munkaviszony megszűnés, illetve megszűntetése esetén 

Munkaviszony jogellenes megszűntetése és jogkövetkezménye 

A munkavégzés szabályai 

Tanulmányi szerződés 

Munkaidő és a pihenőidő 

A munka díjazása 

Szociális juttatások 

Kártérítési felelősség 

Vezető állású munkavállalókra vonatkozó eltérő rendelkezések 

Távmunka-végzés 

Munkaerő-kölcsönzés 

Közigazgatási szerveknél foglalkoztatott munkavállalókra vonatkozó eltérő 

rendelkezések 

 

177.1.2. Jogviszonyok 14 óra/14 óra 

Ptk. szerinti jogviszonyok: 

megbízási szerződés  

vállalkozási szerződés 

egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyok 

A közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló tv. (Kttv.) illetményszámfejtés 

kapcsolatos előírásai 

A közalkalmazottak jogállásáról szóló (Kjt.) illetményszámfejtés kapcsolatos előírásai 

 

177.1.3. Bérügyi egyéb ismeretek 30 óra/30 óra 

Munkavégzéssel kapcsolatos szabályzatok 

Szervezeti és működési szabályzat szerkezete, tartalma 

Kollektív szerződés 

Munkaügyi szabályzat 

Közalkalmazotti szabályzat 

Közszolgálati szabályzat 
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Munkavégzéssel kapcsolatos adózási, járulékfizetési szabályok 

Az adó fogalma és jellemzői 

Az adózás rendje 

A személyi jövedelemadó 

A munkaerő-piaci járulék, valamint a rehabilitációs hozzájárulás szabályai 

Munkavégzéssel kapcsolatos társadalombiztosítási szabályok 

A társadalombiztosítási ellátásokra jogosultak, valamint e szolgáltatások fedezete 

Biztosítottakra vonatkozó szabályok 

Társadalombiztosítási ellátások 

Az ellátások fedezete 

Járulék megállapítása, bevallása, megfizetése 

A munkavédelemre vonatkozó szabályok, teendők 

A munkavédelem alapelvei 

A munkavédelmi törvény legfontosabb előírásai 

Munkabaleset, munkabaleseti jegyzőkönyv 

Foglalkoztatási megbetegedés 

A baleset üzemiségének kivizsgálása, üzemi baleseti jegyzőkönyv 

Baleseti ellátás 

A munkaügyi statisztikával kapcsolatos előírások 

A statisztika, a statisztikáról szóló törvény 

Az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program (OSAP) 

Munkaügyi statisztikák fajtái 

Statisztikai adatszolgáltatás módja 

Az adatvédelem szabályozása 

Az adatvédelem célja, fogalmak 

A személyes adatok védelme 

Közérdekű adatok nyilvánossága 

Adatvédelmi nyilvántartás 

Adatkezelés, adatbiztonság 

Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat 

Iratkezelés, bizonylatok, nyilvántartások, igazolások 

Iratkezelés, irattározás 

Bizonylatok, bizonylatok kezelése 

Bérügyintézői feladatok ellátása során használatos bizonylatok, nyomtatványok 

Nyilvántartások 

Munkavállalóktól bekért és munkavállalók részére kiadott igazolások 

Bérelszámolási rendszerek 

Központosított Illetmény-számfejtési Rendszer (KIR) 

Egyéb használatos bérelszámolási rendszerek 

Bérügyvitel ellenőrzése 

Belső ellenőrzés 

Hatósági ellenőrzés 

 

178. B

érügyi gyakorlat tantárgy 31 óra/31 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

178.1. Témakörök 

178.1.1. Havi feladatok 16 óra/16 óra 

Biztosítási kötelezettséget elbírál 
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A munkaviszonyra és munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyokra vonatkozó, 

eltérő bérelszámolási, adózási, társadalombiztosítási szabályokat tanulmányozza, 

értelmezi és alkalmazza 

Jelenléti ív alapján a jelenlétet és a távolléteket rögzít (betegszabadság, táppénz, 

szabadság, stb.) 

Munkajogi és személyi adatok változásait rögzíti (átsorolások, lakcímváltozások, 

bankszámlaszám változások, névváltozások, stb.) 

Megbízási jogviszonyban álló dolgozók teljesítési igazolásait begyűjti, számfejt 

Járulékfizetési és járulékvonási kötelezettséget megállapít 

Kilépő dolgozók iratait elkészíti, elküldi 

Havi anyagokat, alapbizonylatokat gyűjt, rendez név szerint 

Munkáltatói igazolásokat elkészít és elküld (munkaviszony, kereseti, banki 

igazolások, stb.) 

Adatszolgáltatást nyújt a nyugdíjintézet felé (kivételes esetben NYENYI lapokat 

kiállít, ellenőriz, elküld) 

Hóközi bérszámfejtéseket elvégez 

Havi bérszámfejtést tételesen ellenőriz, levonásokat egyeztet, adatokat egyeztet 

A kinyomtatott bérjegyzékeket postázásra előkészít a dolgozók részére 

Havi statisztikai adatokat szolgáltat 

Törvényeket, rendeleteket naprakészen figyel, jogszabályváltozásokat értelmez, 

alkalmaz 

Kapcsolatot tart a dolgozókkal, szükséges információkat megad, tájékoztat 

Egyéb munkakörbe tartozó feladatot, munkát végez 

 

178.1.2. Éves feladatok 9 óra/9 óra 

Adóigazolások elkészít, egyeztet, kiad a dolgozók felé, adóelszámolással kapcsolatos 

nyilatkozatok kiad  

Adóelszámolásokat elkészít és bevall elektronikusan a NAV felé 

Előző évben levont járulékokról az igazolásokat elkészíti, egyeztet és kiad a 

dolgozóknak, a dolgozók által aláírt és visszaérkezett igazolásokat lefűz 

Statisztikákat, ellátás összesítőket, adóbevallásokat készít, utaláshoz szükséges 

adatokat szolgáltat a pénzügyi osztály részére 

KSH felé adatokat gyűjt, szolgáltat  

Munkatársak munkájába besegít, távollétük idején helyettesít 

 

178.1.3. Ellenőrzési, javítási feladatok 6 óra/6 óra 

Ellenőrzés, hibák feltárása 

Hibák javítása, tapasztalatok összegzése 

Hibák megelőzése 

 

 

179. K

is- és középvállalkozások gazdálkodása tantárgy 93 óra/93 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

179.1. Témakörök 

179.1.1. A vállalkozások működése és megszűnése 36 óra/36 óra 

A kis- és középvállalkozások helye a nemzetgazdaságban 

A befektetett eszközökkel való gazdálkodás, innováció 

Innováció fogalma, alapesetei, innovációs lánc 
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A befektetett eszközök fogalma és csoportosítása 

A beruházások fogalma, típusai 

A beruházások költsége 

A tárgyi eszközökkel való gazdálkodás 

Az amortizáció funkciója és rendszere 

Készletgazdálkodás és logisztikai rendszer 

A készletek csoportosítása 

A készletértékelés módszerei 

A készlettervezés 

A készletgazdálkodási rendszerek 

A logisztika lényege és szerepe a vállalkozásban 

A vállalati gazdálkodás logisztikai szemléletű vizsgálata 

A logisztikai teljesítmények és költségek elemzése 

Gazdálkodás a munkaerővel 

A munkaerő, mint emberi erőforrás és termelési tényező 

Az emberi erőforrás-gazdálkodás stratégiája és gazdálkodási tevékenysége 

Munkateljesítmények mérése 

A munkabér összetevői 

Bérrendszerek 

Gazdálkodás és gazdaságosság 

A vállalkozás eszközei és a ráfordítások 

Az árbevétel és a jövedelem  

A jövedelem és jövedelmezőség 

Az árbevétel és profit, fedezeti pont és üzemszüneti pont 

Az eredményesség javításának főbb útjai 

A vállalkozás vagyoni helyzete 

A vállalkozás válsága és megszűnése 

A vállalati válság fogalma, jelzései és okai 

A vállalati válságmenedzselés típusai: megelőző és zavarelhárító 

válságmenedzselés 

A kríziskezelés 

A vállalkozás megszűnése: végelszámolás, csődegyezség és felszámolás 

 

179.1.2. A vállalkozási stratégia és a marketing vállalati működése 30 óra/30 óra 

A vállalkozás stratégiája 

A stratégia alkotás, mint vezetési funkció 

A stratégia fogalma és 5P-je 

A vállalati stratégia szerepe és szintjei 

A vállalati stratégia kidolgozásának menete 

A vállalati küldetés és a jövőkép meghatározása 

A vállalatok környezetének elemzése 

A vállalati diagnosztika 

A SWOT elemzés  

A vállalat pozícionálása, a portfolió módszerek alkalmazása 

A stratégiai variációk képzése és a választás 

A vállalkozás vezetése és szervezete 

A vezetés alapvető funkciói: a tervezés, a szervezés, a közvetlen irányítás, az 

ellenőrzés és a koordináció 

A vezetés eszközrendszere: motiváció, hatáskör, feladatkör és felelősség, 

döntéshozatal és a konfliktuskezelés 
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Lehetséges szervezeti formák: 

Lineáris 

Funkcionális 

Divizionális 

Mátrix szervezet 

A marketing vállalati működése 

A marketing, mint vállalatvezetési stílus 

Marketingstratégia kialakítása 

Marketingmix programok tervezése: termék- és szolgáltatásmarketing, vállalati 

árpolitika, elosztási csatornák, marketing kommunikáció 

A marketing információs bázisa: piac, potenciális vásárlók, potenciális 

konkurensek 

 

179.1.3. Az üzleti terv fejezetei 27 óra/27 óra 

A vezetői összefoglaló 

célja, tartalma, elkészítése 

A vállalkozás általános bemutatása 

a nemzetgazdasági ág bemutatása, helyzetelemzés, prognózis 

a vállalkozás helye az iparág rendszerében 

a vállalkozás környezete, piaci részesedése 

a vállalkozás jellege, működési köre 

a vállalkozás szervezeti – jogi struktúrája 

a vállalkozás tulajdonosi és tőkeszerkezete 

a vállalkozás eszközei és forrásai 

a vállalkozás eredménye 

Termékek és szolgáltatások 

a termelési szerkezet bemutatása 

a termékek fizikai tulajdonságai, használhatóságuk 

a termékek piacképessége, fejlettsége, fejlesztési elképzelések, beruházások 

termékélet-görbe vizsgálatok 

termelés, hatékonyság, jövedelmezőség vizsgálata 

Marketingterv 

a piackutatás, mint a vállalati marketingterv alapja 

piackutatási módszerek 

a kutatási eredmények hasznosítása 

a marketing alappillérei: piaci szegmentálás, célpiac kiválasztása, pozicionálás 

konkurencia és kockázatelemzése (SWOT analízis) 

a marketingeszközök bemutatása: a 4 P 

termék, ár, értékesítési csatornák, marketingkommunikáció 

a marketingkommunikáció leggyakrabban alkalmazott módszerei 

reklám, eladásösztönzés, személyes eladás, public relations (PR) 

Működési terv 

a telephely megválasztása 

a működési feltételek bemutatása 

a termelési és szolgáltatási folyamat bemutatása 

szervízellátás és vevőszolgálat működése 

a működést befolyásoló külső körülmények 

jogszabályi háttér 

környezetvédelem 

Humánerőforrás tervezése 
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a szervezeti felépítés bemutatása 

a vállalat vezetése 

humánerőforrás politika (munkaerőhelyzet, képzés, továbbképzés, ösztönzés, 

érdekeltség, bérek és egyéb juttatások) 

Pénzügyi terv 

a vállalat vagyoni helyzetének bemutatása és tervezett változásai: a vállalati 

mérlegterv (eszközök, források) 

a vállalat pénzügyi egyensúlyának tervezése 

eredményterv 

likviditási terv 

beruházások, befektetések 

saját erő biztosítása 

hitelek igénybevétele 

állami támogatások lehetősége 

Mellékletek az üzleti tervben 

kiegészítő információk szerepe az üzleti tervben 

fontosabb mellékletek: alapítói okirat, oklevelek, minőségi tanúsítványok, 

kiadványok, dokumentumok, PR-anyagok, szakmai önéletrajzok, pálya-utak, 

karriertervek, piackutatási anyagok, előszerződések, árajánlatok, referenciák, stb. 

 

180. Ü

zleti tervkészítés gyakorlata tantárgy 46 óra/46 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

180.1. Témakörök 

180.1.1. Az üzleti terv felépítése és elkészítése 4 óra/4 óra 

Az üzleti tervkészítés céljai 

Az üzleti tervek fajtái 

Az üzleti terv felépítése 

Az üzleti terv formai követelményei 

Az üzleti tervkészítés folyamata 

Az üzleti terv információs bázisa 

A vállalkozási ötlet 

Célok, eszközök, módszerek, műszaki, technikai és jogi feltételek 

 

180.1.2. Az üzleti tervfejezetek kidolgozása 37 óra/37 óra 

A vezetői összefoglaló formai követelményei 

A vállalkozás általános bemutatása 

nemzetgazdasági helyzetelemzések, az alapított vállalkozás elméletben 

tanultak szerinti bemutatása, táblázatok, ábrák, grafikonok szerkesztése, 

elemzése 

statisztikai módszerek alkalmazása, nyomtatásban történő megjelenítése, 

számítástechnikai programok alkalmazása 

Termékek és szolgáltatások 

a vállalkozás termelési szerkezetének és termékeinek, szolgáltatásainak részletes 

bemutatása, táblázatok, ábrák, grafikonok szerkesztése 

Marketingterv 

piackutatási kérdőívek készítése, kutatási eredmények feldolgozása, célpiac 

kiválasztás és termékpozicionálás 

a vállalkozás konkrét marketingtervének elkészítése 
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a vállalkozás külső megjelenítése: logó, stílusjegyek, márkanevek, reklám- és PR-

tervek készítése 

A működési terv 

a vállalkozás működésének bemutatása, leírása, folyamatábrák készítése, 

grafikonok, ábrák nyomtatott megjelenítése 

Humánerőforrás tervezése 

szervezeti ábrák elkészítése, döntési folyamatok leírása, belső ellenőrzési rendszer 

bemutatása, munkaerő biztosítás eszközeinek leírása, érdekeltségi rendszer 

bemutatása, bértömeg, bérszínvonal alakulása a vállalkozásban (táblák, 

grafikonok, ábrák). 

A pénzügyi terv 

az elméletben tanultak szerint a pénzügyi folyamatok bemutatása, kidolgozása, 

megszerkesztése, pénzügyi mutatók kiszámítása, táblázatba foglalása, elemzése, 

következtetések levonása, beruházási terv, pénzügyi terv készítése  

Mellékletek az üzleti tervben: mellékletnek szánt dokumentumok, prospektusok, 

fényképek, újságcikkek gyűjtése, piackutatási kérdőívek besorolása, árajánlatok 

készítése, szakmai önéletrajzok készítése stb. 

 

180.1.3. Az üzleti tervfejezetek bemutatása 5 óra/5 óra 

A megtanult elméleti ismeretek és alkalmazandó módszerek alapján egy valós, vagy 

szimulált vállalkozás üzleti tervfejezeteinek önálló elkészítése, és az órán prezentálása. 

 

 

181. K

önyvvezetés tantárgy 124 óra/124 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

181.1. Témakörök 

181.1.1. Pénzforgalmi könyvviteli alapok 32 óra/32 óra 

Pénzforgalmi könyvvitel fogalma, a személyi jövedelemadó törvény hatálya alatti 

könyvelést befolyásoló előírások, adózási szabályok 

Válaszható alapnyilvántartások fajtái, a nyilvántartások kötelező adattartalma, (a 

személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 5. számú melléklete 

szerint) vezetésük szabályai 

A naplófőkönyv rovatainak elnevezése, adattartalma 

Gazdasági események rovatainak tartalma 

Vegyes gazdasági események: számlák, bankszámlakivonatok, pénztár, bér, stb. 

Számszaki egyezőség 

Sajátos értékcsökkenési szabályok az szja törvény szerint 

Negyedéves eredmény, a vállalkozói szja előleg 

Éves zárás, eredmény, adatszolgáltatás az szja bevalláshoz 

A pénztárkönyv rovatainak elnevezése és ezek adattartalma 

Gazdasági események rovatainak tartalma 

Vegyes gazdasági események: számlák, bankszámlakivonatok, pénztár, bér, stb. 

Számszaki egyezőség 

Sajátos értékcsökkenési szabályok az szja törvény szerint 

Negyedéves eredmény, a vállalkozói szja előleg 

Éves zárás, eredmény, adatszolgáltatás a szja bevalláshoz 

Bevételi nyilvántartás előírt adattartalma, vezetése, bizonylatok megőrzése 

Feladatok a bevételi nyilvántartás vezetésével, a fizetendő adó 
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Részletező nyilvántartások fajtái, szükségessége, tartalma, vezetése 

 

181.1.2. Kettős könyvviteli alapok, bérelszámolás 20 óra/20 óra 

A korábban tanult alapfogalmak, rendszerzés 

Jövedelemelszámolással kapcsolatos fogalmak 

Bérfeladás, bérfizetés 

Levonások fajtái, keletkezésük, rendszerezésük, könyvelése 

Egyéb gazdasági események: előleg folyósítása, kártérítés 

Betegszabadság, táppénz könyvelése 

Osztalék könyvelése, levonások, pénzügyi rendezése 

 

181.1.3. Befektetett eszközök 15 óra/15 óra 

Tárgyi eszközök fogalma, mérlegsorai, a sorok tartalma 

Beruházások, (vásárolt és saját rezsis) tárgyi eszköz értékesítése, értékcsökkenés és 

értékcsökkenési leírás, terven felüli értékcsökkenés 

Immateriális javak formái, tartalma 

Szellemi termékek, vagyoni értékű jog könyvelése 

Fontosabb gazdasági események könyvelésének összehasonlítása a tárgyi 

eszközökkel 

Sajátos értékcsökkenési szabályok 

 

181.1.4. Vásárolt készletek 20 óra/20 óra 

Készletek fogalma, fajtái 

Tényleges beszerzési ár, készletcsökkenések értékelési módjai (átlagáras és FIFO 

módszer) 

Vásárolt készlet (anyag, áru) beszerzése, készlet korrekciók, felhasználás, értékesítés, 

értékvesztés, selejtezés 

Leltár, leltározási eltérések 

 

181.1.5. Saját termelésű készletek 15 óra/15 óra 

Költségek fajtái, csoportosítása 

Költségek könyvelésének lehetséges módjai, költségeket elszámol költségnemek 

szerint 

Önköltség fogalma, számításának módjai 

Saját előállítású készlet termelése során felmerült költségek, raktárravétel, értékesítés, 

STK állományváltozása 

 

181.1.6. Pénzügyi és hitelműveletek, költségvetési kapcsolatok 6 óra/6 óra 

Pénztári és banki pénzügyi műveletek összefoglalása 

Hitel-folyósítás, törlesztés könyvelése 

Költségvetési kapcsolatok könyvelése, áfa, társasági adó, költségvetéssel kapcsolatos 

befizetési kötelezettségek és követelések 

Évnyitás után rendező tételek 

 

181.1.7. Zárás, beszámolókészítés 16 óra/16 óra 

Zárlat fogalma, havi, negyedéves, éves zárási teendők 

Időbeli elhatárolások, fajtái, könyvelése 

Zárlati események könyvelése 

Eredménykimutatás, adóalap, társasági adó megállapítása, mérleg elkészítése 

Kiegészítő melléklet tartalma 
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182. P

énzforgalmi könyvvitel gyakorlat tantárgy 62 óra/62 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

182.1. Témakörök 

182.1.1. Könyvelés naplófőkönyvben 28 óra/28 óra 

Előkészítési feladatok 

A naplófőkönyv szoftver szerkezének, menürendszerének megismerése 

Évnyitás (az adatállomány bevitelének lehetővé tétele az adott évre) 

Vállalkozás adatainak felvitele 

Az áfa jogállás beállítása, (éves, negyedéves, havi, alanyi mentes) halasztott áfa 

Az áfa alanyiság függvényében a szükséges rovatok megtervezése, kialakítása 

Törzsadatok kialakítása a rovatok tartalmának ismeretében, de az adott 

vállalkozás igényeinek megfelelően 

Rovatok bővítésének megismerése 

Könyvelés és zárás 

Év eleji nyitás könyvelése a számszaki egyezés figyelésével 

Bank, pénztár és kettő közötti pénzügyi műveletek könyvelése 

Gyakran előforduló költségek könyvelése: anyag- és árubeszerzés, alvállalkozói 

számlák, energia számlák, telefonköltség, nyomtatvány, irodaszer, szaklapok, 

bérleti díjak, bérek, jövedelem-kivét, bérekkel kapcsolatos adók, járulékok, 

bankköltség, forgalmi jutalék, gépkocsi használat üzemanyagköltsége, átalány, 

stb. 

Bevételek könyvelése: árbevétel, bérleti díj bevétel, értékesített tárgyi eszközök 

és immateriális javak könyvelése, kamatbevétel, késedelmi kamatbevétel, 

adótúlfizetés jóváírásának megjelenítése a naplófőkönyvben, stb. 

Bérekkel kapcsolatos adó- és járulék levonások, osztalék 

Havi adatszolgáltatás a vállalkozó részére a fizetendő adókról és járulékokról 

Negyedéves zárás, eredmény, fizetendő szja megállapítása 

Éves zárási feladatok, adatszolgáltatás az éves szja bevallás és az iparűzési 

adóbevallás készítéséhez 

 

182.1.2. Könyvelés pénztárkönyvben 22 óra/22 óra 

Előkészítési feladatok 

A pénztárkönyv szoftver szerkezének, menürendszerének megismerése 

Évnyitás (az adatállomány bevitelének lehetővé tétele az adott évre) 

Vállalkozás adatainak felvitele 

Az áfa jogállás beállítása, (éves, negyedéves, havi, alanyi mentes) halasztott áfa 

Az áfa alanyiság függvényében a szükséges rovatok megtervezése, kialakítása 

Törzsadatok kialakítása a rovatok tartalmának ismeretében, de az adott 

vállalkozás igényeinek megfelelően 

Rovatok bővítésének megismerése 

Könyvelés és zárás 

Év eleji nyitás könyvelése a számszaki egyezés figyelésével 

Bank, pénztár és kettő közötti pénzügyi műveletek könyvelése 

Gyakran előforduló költségek könyvelése: anyag- és árubeszerzés, alvállalkozói 

számlák, energia számlák, telefonköltség, nyomtatvány, irodaszer, szaklapok, 

bérleti díjak, bérek, jövedelem-kivét, bérekkel kapcsolatos adók, járulékok, 
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bankköltség, forgalmi jutalék, gépkocsi használat üzemanyagköltsége, átalány, 

stb. 

Bevételek könyvelése: árbevétel, bérleti díj bevétel, értékesített tárgyi eszközök 

és immateriális javak könyvelése, kamatbevétel, késedelmi kamatbevétel, 

adótúlfizetés jóváírásának megjelenítése a pénztárkönyvben, stb. 

Bérekkel kapcsolatos adó- és járulék levonások, osztalék 

Havi adatszolgáltatás a vállalkozó részére a fizetendő adókról és járulékokról 

Negyedéves zárás, eredmény, fizetendő szja megállapítása 

Éves zárási feladatok, adatszolgáltatás az éves szja bevallás és az iparűzési 

adóbevallás készítéséhez 

 

182.1.3. Bevételi nyilvántartások 5 óra/5 óra 

Bevételi nyilvántartás vezetése eva-s adóalany esetén 

Eva előleg számítása időszakonként 

Éves bevallás tartalmához adatgyűjtés, bevallás elkészítése 

Bevételi nyilvántartás vezetése - a hatályos jogszabályokra figyelemmel - 

meghatározott adóalanyokra vonatkozóan 

Bevételi határ figyelése, túllépése esetén a 40%-os adóalap, adó számítása, 

bevalláshoz adatközlés 

Bevételi nyilvántartás vezetése a kisadózó vállalkozások (katá-s adóalany) esetében 

A kata törvény szerinti bevétel értelmezése, bevétel megszerzésének időpontja 

 

182.1.4. Részletező nyilvántartások 7 óra/7 óra 

Folyószámla nyilvántartások vezetése (szállító, vevő) 

A munkabérekkel, vállalkozói kivéttel kapcsolatos nyilvántartások vezetése  

A tárgyi eszközökkel, immateriális javakkal, beruházásokkal kapcsolatos analitikus 

nyilvántartások vezetése, aktiválás, értékcsökkenés számítása és felvezetése a 

kartonra, stb. 

Gépjárművel kapcsolatos elszámolási szabályok, nyilvántartások 

Egyéb követelések nyilvántartása a munkavállalókkal, tagokkal kapcsolatosan 

Kötelezettségek analitikus nyilvántartása 

Alvállalkozói teljesítmények nyilvántartása 

Szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartása 

Értékpapírok adatainak analitikus nyilvántartása 

Selejtezéssel kapcsolatos dokumentumok elkészítése, nyilvántartása 

Leltár tartalma, készítése 

 

183. M

unkaerő-gazdálkodás tantárgy 93 óra/93 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

183.1. Témakörök 

183.1.1. Munkajog és munkaügyi alapok 36 óra/36 óra 

A munka fogalma, a munkafolyamat, történeti fejlődésének áttekintése 

A munkaerő-gazdálkodás története 

Motiváció, motivációs elméletek 

Képesség, készségek, képzettség 

A humán kontrolling fogalma, eszközei, módszerei, elemzések, számítások 

Emberi erőforrás gazdálkodás, humánstratégia 

A munkakörök elemzése, kialakítása, értékelése 
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Toborzás és kiválasztás 

Teljesítményértékelés 

Munkaerő fejlesztés, karriertervezés 

Bérezés, jutalmazás, szociális juttatások 

A humán kontrolling-alapú tervezés, ellenőrzési rendszer, jelentésrendszer 

Munkaidő-gazdálkodás, munkaidő nyilvántartások, foglalkoztatás hatékonysága 

A Munka Törvénykönyve (Mt.) célja, hatálya, fejezetei 

Az Mt. alapelvei 

Jogok és kötelezettségek gyakorlása 

Egyenlő bánásmód követelménye 

Jognyilatkozatok 

Érvénytelenség, jogkövetkezmények 

A munkaviszonyból származó igény elévülése 

A munkaviszony fogalma, alanyai 

Munkaviszony létesítése, munkaszerződés fogalma, tartalma 

A munkáltató tájékoztatási kötelezettsége 

Munkaszerződés teljesítése, munkáltató és munkavállaló kötelezettsége 

Munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás, jogkövetkezmények 

A munkaszerződés módosítása 

A munkaviszony megszűnése és megszűntetése, megszüntetés módjai 

A felmondás, az azonnali hatályú felmondás, a végkielégítés 

Eljárás a munkaviszony megszűnése, illetve megszűntetése esetén 

A munkaviszony jogellenes megszűntetése, jogkövetkezményei 

A munkaidőre, napi munkaidőre, munkaidőkeretre, pihenőidőre vonatkozó fogalmak, 

szabályok 

A munkaidő-beosztással kapcsolatos szabályok 

Pihenőidő, napi-, heti pihenőidő, rendkívüli munkaidő, az ügylet és készenlét 

A szabadság fajtái és mértéke, kiadása, betegszabadság 

Szülési szabadság, fizetés nélküli szabadság 

 

183.1.2. A munka díjazása 27 óra/27 óra 

A munkabér fogalma, részei 

Az alapbér, megállapítása időbérben, teljesítménybérben, ezek kombinációjával 

Időbér, az idő mérése 

Teljesítménybér, teljesítménykövetelmény meghatározása, mérése, garantált bér 

A bérpótlék fogalma és fajtái 

Díjazás munkavégzés hiányában (távolléti díj) 

A kötelező legkisebb munkabér, garantált bérminimum 

A munkabér védelme 

A munkaviszony egyes speciális típusai 

Bruttó bér, nettó bér, a munkavállalót és a munkáltatót terhelő adók és járulékok 

A kártérítési kötelezettség, a munkavállaló kártérítési kötelezettsége 

A kártérítés mértéke 

A megőrzési felelősség, a leltárfelelősség, a leltárhiányért való felelősség feltétele 

A munkavállalói biztosíték 

A kártérítés mérséklése 

A munkáltató kártérítési kötelezettsége 

A kártérítés mértéke és módja 

 

183.1.3. Társadalombiztosítás fedezete 30 óra/30 óra 
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A társadalombiztosítás feladatai, ellátásai 

A társadalombiztosítás rendszere: 

egészségügyi ellátás: természetbeni, pénzbeli 

nyugellátás 

szociális juttatások 

Biztosítási kötelezettség 

társadalombiztosítási jogviszony, biztosított, foglalkoztató fogalma 

a biztosítási kötelezettség elbírálása, a biztosítás szünetelése 

Biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyok 

munkaviszony 

szövetkezeti tagsági viszony 

tanulói szerződés 

álláskeresési járadékban részesülő személy 

egyéni vállalkozó 

társas vállalkozó 

munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyok 

mezőgazdasági őstermelő 

Az ellátások fedezetét biztosító fizetési kötelezettségek: 

Szociális hozzájárulási adó, mértéke, az adó alanya, alapja 

Az adófizetési kötelezettséget keletkeztető jogviszonyok 

Szociális hozzájárulási adó fizetésére nem kötelezettek köre 

A kifizetőt terhelő adó alapja, illetve a kifizetőt terhelő adónak nem alapja 

Egyéni járulékok, fajtái, mértéke, alapja 

Nyugdíjjárulék  

fizetésre kötelezettek köre 

járulék alapja, mértéke, kiszámítása 

egyéni járulék fizetése többes jogviszonyban 

nyugdíjasok egyéni járulékfizetése 

kiegészítő nyugdíjpénztárakba történő befizetések 

Egészségbiztosítási járulék 

fizetésre kötelezettek köre 

járulék alapja, mértéke, kiszámítása 

a járulék számítása (speciális esetek) 

Egészségügyi szolgáltatási járulék 

fizetésre kötelezettek köre 

járulék alapja, mértéke, kiszámítása 

magánszemélyek egészségügyi szolgáltatási járulékfizetési kötelezettsége 

vállalkozók egészségügyi szolgáltatási járuléka 

Táppénz hozzájárulás 

Az ekho szerinti adózást választó munkavállaló i közteherfizetése, 

az ekho alapja, mértéke 

Háztartási munka és egyszerűsített foglalkoztatás (idénymunka, alkalmi munka) 

Egészségügyi hozzájárulás 

fizetési kötelezettség esetei, alapja, mértéke 

Nyugdíjbiztosítás ellátásai érdekében köthető megállapodások 

Egészségügyi szolgáltatás érdekében köthető megállapodások 

A járulékok megállapítása, befizetése és bevallása 

Nyilvántartási, bejelentési és adatszolgáltatási kötelezettség 

A járulékfizetéssel, bevallással, adatszolgáltatással és bejelentéssel összefüggő 

mulasztások szankciói 
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A szociális hozzájárulási adó- és járulékfizetés speciális esetei, adókedvezmények 

 

184. B

érszámfejtési gyakorlat tantárgy 62 óra/62 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

184.1. Témakörök 

184.1.1. Bérszámfejtés előkészítése 4 óra/4 óra 

Bérszámfejtő program szerkezetének megismerése 

Beállítási lehetőségek megismerése, módja 

 

184.1.2. Bérszámfejtés 52 óra/52 óra 

Törzsadatok felvitele: 

a foglalkoztató vagy kifizetőhely adatainak rögzítése 

a dolgozó törzsadatainak felvitele  

személyes adatok (név, lakcím, születési adatok, adóazonosító, TAJ- 

száma, családi állapot, szakképzettség, iskolai végzettség, stb.) 

a munkaszerződés adatainak felvitele, jogviszony típusa, besorolási bér, 

munkaidő, pótlékok  

nyilatkozatokhoz, kedvezményekhez kapcsolódó beállítások 

adózási beállítások 

járulékfizetési beállítások 

egyéb adatok bevitele, bérfizetés módja 

előző munkahelyről „hozott adatok” bevitele a programba az adott naptári évvel 

kapcsolatosan 

A dolgozó beléptetésével kapcsolatos feladatok: 

beléptetéssel kapcsolatos adatszolgáltatás (T1041, T1042E) 

a dolgozó nyilvántartásba vétele 

Bérszámfejtés: 

munkaidőadatok, távollétek rögzítése (jelenléti ív, munkaidő nyilvántartás 

szerint) 

bérszámfejtés futtatása 

a szükséges listák nyomtatási: fizetési jegyzék, stb. 

a bérek átutalásához szükséges adatok listázása, adatszolgáltatás 

a bérekkel kapcsolatos adó és járulékbevallások elkészítése, (08, 58) az adatok 

exportjának elkészítése 

bevallások ellenőrzése, elküldése 

A munkaviszony megszűnésével kapcsolatos feladatok: 

szükséges nyomtatványok kiállítása, kitöltése 

soron kívüli bérszámfejtés, fizetés 

egészségügyi ellátásokhoz szükséges nyomtatványok kitöltése 

 

184.1.3. Egyéb feladatok 6 óra/6 óra 

Hibákkal kapcsolatos feladatok: 

bérszámfejtés hibáinak felismerése 

bérszámfejtési hibák – annak eredetétől, okától függetlenül – felismerése, javítása, 

stb. 

javítás, önellenőrzés fogalma, alkalmazása a hibás javításoknál 

kapcsolódó bevallások javítása, önellenőrzése 

Egyéb feladatok: 
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bérfeladás elvégzése 

bérfizetési jegyzékek listázása, nyomatása 

a dolgozók bérkartonjának listázása, nyomtatása 

adatszolgáltatás, statisztikai adatszolgáltatás 

éves jövedelemigazolás elkészítése a munkavállaló részére (M30, Adatlap-

évszám) 

munkáltatói személyi jövedelemadó megállapítása (M29) 

átlagkereset igazolások kiállítása 

adatszolgáltatás a vállalkozók felé a befizetendő adókról, járulékokról, azok 

határidejéről 

kapcsolattartás a bérszámfejtő program készítőivel 

jogszabályok követése, értelmezése, alkalmazása 

KSH felé adatszolgáltatás 

a munkakör végzéséhez szükséges egyéb tevékenységek végzése 

 

 

185. T

ársadalombiztosítás tantárgy 62 óra/62 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

185.1. Témakörök 

185.1.1. Társadalombiztosítás története 3 óra/3 óra 

A magyar társadalombiztosítási rendszer kialakulása 

Bismarcki társadalombiztosítási rendszer 

A szovjet szociális ellátórendszer 

Az amerikai Social Security Act 

Az angol Beveridge terv 

A svéd jóléti állam 

 

185.1.2. Egészségbiztosítás 25 óra/25 óra 

Társadalombiztosítási kifizetőhely fogalma, létesítése, működése 

Társadalombiztosítási kifizetőhely felelőssége, kifizetőhelyi bélyegző  

Az egészségbiztosítás ellátásai 

Természetbeni ellátások: egészségügyi ellátás 

Pénzbeli ellátások 

A keresőképtelenség, betegszabadság, táppénz 

Táppénz, feltételei, mértéke, a táppénzfolyósítás korlátozása 

A gyermekápolási táppénz 

A terhességi gyermekágyi segély 

A gyermekgondozási díj 

Üzemi baleset fogalma, eljárási szabályok 

A baleseti táppénz 

Megváltozott munkaképességű személyek ellátása 

Megállapodás társadalombiztosítási ellátásra 

Az ellátásokkal kapcsolatos közös szabályok 

Felelősségi szabályok 

Jogorvoslat 

A témával kapcsolatos törvényi változások figyelése, értelmezése, alkalmazása 

Társadalombiztosítási célú nyilvántartások és adatszolgáltatások 

A bejelentés – adatszolgáltatás 
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Adategyeztetési eljárás 

Adatszolgáltatás egészségügyi szolgáltatásra jogosultsághoz 

Adatszolgáltatás egészségbiztosításai készpénzellátáshoz 

Társadalombiztosítási nyomtatványok (adatmegállapító lap, igazolvány a biztosítási 

jogviszonyról és az egészségbiztosítási ellátásokról, jövedelemigazolás az 

egészségbiztosítási ellátás megállapításához,segélyezés egyéni lap,értesítés a 

keresőképtelenségről, táppénz fizetési jegyzék, segélyezési pénztárnapló, baleseti 

jegyzék, ellátások elszámolása, stb. 

 

185.1.3. Nyugellátás 16 óra/16 óra 

Társadalombiztosítási öregségi nyugdíj, jogosultság, a nők kedvezményes öregségi 

nyugdíja 

A korhatár előtti ellátások, közös szabályok 

Hozzátartozói nyugellátások 

A baleseti hozzátartozói nyugellátások 

A szolgálati idő, megállapításának szabályai 

A nyugdíj összege, az öregségi nyugdíj összegének kiszámítása 

A nyugdíjnövelés 

A rögzített nyugdíj 

Nyugdíjemelés a Tny. 22/A § alapján 

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai 

Az igényérvényesítés szabályai 

Méltányosságból engedélyezett kivételes nyugellátások és a kivételes nyugdíjemelés 

Nyugdíjak alakulása és az Európai Unióhoz való csatlakozás kapcsolata 

Kétoldalú egyezmények hatása a nyugdíjak kiszámítására 

Valorizációs számok 

A témával kapcsolatos törvényi változások figyelése, értelmezése, alkalmazása 

 

185.1.4. Családtámogatás 18 óra/18 óra 

Családtámogatási kifizetőhely fogalma, feladatai, fővárosi és megyei 

Kormányhivatalok 

Családi pótlék: nevelési ellátás, iskoláztatási támogatás 

Beszámítható gyermekek, a beszámítás szabályai, közös szabályok, 

egyedülállóság 

A tartósan beteg, fogyatékos gyermekre vonatkozó szabályok 

Tanulói, hallgatói jogviszony 

A természetben történő folyósítás szabályai 

Az ellátás folyósításának szüneteltetése 

Fel nem vett családi pótlék, jogalap nélkül felvett családi pótlék 

A gyermekgondozási támogatások 

A gyermekgondozási segély (gyes) 

Nagyszülő jogosultsága gyermekgondozási segélyre 

Örökbefogadó gyermekgondozási segély 

Munkavégzés a gyermekgondozási segély folyósítása mellett 

Gyermekgondozási segély méltányosságból 

A gyermeknevelési támogatás (gyet) 

Jogosultság gyermeknevelési támogatásra 

Munkavégzés gyermeknevelési támogatás jogosultsága mellett 

A gyermekgondozási támogatások összege, közös szabályok 

A gyermekgondozási támogatások folyósítása a gyermek halála esetén 
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Levonás a gyermekgondozási támogatásokból 

A bejelentési kötelezettség 

Anyasági támogatás 

Anyasági támogatásra jogosultság feltételei 

Az anyasági támogatás összege 

Az igényérvényesítés, az igény bejelentése 

A családtámogatási ellátások iránti igény elbírálásának közös szabályai 

Jogalap nélkül igénybe vett ellátás, visszafizetése, megtérítése 

Jogorvoslati lehetőség 

Ellenőrzés 

Adatvédelmi szabályok 

Családi ellátások az unióban 

A témával kapcsolatos törvényi változások figyelése, értelmezése, alkalmazása 

 

 

186. T

ársadalombiztosítás (TB) gyakorlat tantárgy 31 óra/31 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

186.1. Témakörök 

186.1.1. Egészségbiztosítás 17 óra/17 óra 

Kifizetőhellyel rendelkező és nem rendelkező munkáltató eltérő igény érvényesítése, 

feladatai 

Az igényelbírálásra jogosult szerv, hatóság ismerete 

A biztosítási kötelezettség és a folyamatos biztosítási idő elbírálása, nyilvántartása 

Az ellátások megállapításához, folyósításához szükséges adatok bekérése, illetve más 

- az adatvédelmi szabályok alapján arra illetékes - szervek részére az adatok 

szolgáltatása 

Az egészségbiztosítási pénzbeli ellátások iránti igények megállapítása, folyósítása, 

elszámolása (gyermekgondozási díj, terhességi-gyermekágyi segély, táppénz, baleseti 

táppénz, stb.) 

Baleseti táppénz – üzemiségének, majd jogosságának jogerős határozattal történt 

elismerése után - a jogszabályban előírt határidőben történő folyósítása 

Egészségbiztosítási nyomtatványok változásait figyeli, letölti 

Segít a dolgozóknak az egészségbiztosítási nyomtatványok kitöltésében, kitölti a 

jövedelemigazolási adatokat 

Egészségbiztosítási egyéni nyilvántartó lapokat vezet 

Egészségbiztosítási ellátásokról statisztikát készít, statisztikai adatokat szolgáltat 

Ellátásokkal kapcsolatos – egészségbiztosítási - elszámolásokat készít 

A kifizetett ellátásokról az előírt nyomtatványok vezetése 

Alkalmazza az igazgatóság által rendszeresített iratokat, nyomtatványokat  

Mindazon feladatok elvégzése, amelyeket jogszabály a feladatkörébe utal 

 

186.1.2. Nyugellátás 4 óra/4 óra 

Nyilvántartásokat készít 

Szükséges esetben adatot szolgáltat a nyugdíjjal kapcsolatosan 

Az ügyfeleket tájékoztatja jogaikról és kötelezettségeikről 

A jogszabályváltozásokkal keletkező régi és új feladatokat ellátja 

186.1.3. Családtámogatás 10 óra/10 óra 
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Családtámogatási igényt, csatolandó dokumentumokkal (igazolásokkal, 

nyilatkozatokkal) együtt begyűjti és továbbítja a fővárosi és megyei 

Kormányhivatalok felé 

Segít, tájékoztatást ad a dolgozóknak a nyomtatványok kitöltésében, a jogaik és 

kötelezettségeik megismerésében 
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3.8.7 Közszolgálati ügyintéző 

H E L Y I  T A N T E R V  

a(z) 

XXXVIII. RENDÉSZET ÉS KÖZSZOLGÁLAT 

ágazathoz tartozó 

54 345 01 

KÖZSZOLGÁLATI ÜGYINTÉZŐ 

SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 

 

 

A szakképesítés óraterve nappali rendszerű oktatásra 

 

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 

 

Érettségi utáni szakképzés esetén a heti és éves szakmai óraszámok: 

 

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 
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Tantárgyi struktúra és óraszámok - Rendészet és közszolgálat XXXVIII. 

Közszolgálati ügyintéző (54 346 03)  

szakgimnázium 9-13. évfolyam 

(2016. szeptember 1-től) 

  Óraszámok évfolyamonként 

Tantárgy 9. 10. 11. 12. 9.-12. 13. 

  heti éves heti éves heti éves heti éves éves heti éves 

Közismeret                       

Magyar nyelv és irodalom 4 144 4 144 4 144 4 124 556     

Idegen nyelvek 4 144 4 144 4 144 4 124 556 4 124 

Matematika 3 108 3 108 3 108 3 93 417     

Történelem 2 72 2 72 3 108 3 93 345     

Etika             1 31 31     

Informatika 2 72 2 72         144     

Művészetek         1 36     36     

Testnevelés  5 180 5 180 5 180 5 155 695     

Osztályfőnöki 1 36 1 36 1 36 1 31 139     

Kötelező komplex 

természettudományos tantárgy 
3 108             108     

Ágazathoz kapcsolódó tantárgy: 

Biológia 
    2 72 2 72 2 62 206     

Kötelezően választható: Emelt 

szintű érettségi vagy Idegen nyelv, 

vagy Fizika vagy Informatika vagy 

Szakmai tantárgy 

        2 72 2 62 134     

Pénzügyi és vállalkozói ismeretek     1 36         36     

Közismeret összesen 24 864 24 864 25 900 25 775 3403 4 124 
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Szakmai modulok: 

el
m

. 

g
ya

k
. 

év
es

 

el
m

. 

g
ya

k
. 

év
es

 

el
m

. 

g
ya

k
. 

év
es

 

el
m

. 

g
ya

k
. 

év
es

 

9.-12. 

el
m

. 

g
ya

k
. 

év
es

 

Foglalkoztatás II.                           0,5   15,5 

Foglalkoztatás I.                           2   62 

Közszolgálati ügyintézői ismeretek 1,5   54                   54       

Magánbiztonság és 

vagyonvédelem I. 
1   36                   36       

Magánbiztonság és 

vagyonvédelem II. 
      1   36             36       

Magánbiztonság és 

vagyonvédelem III. 
            0,5   18       18       

Magánbiztonság  és 

vagyonvédelem IV. gyakorlat 
                    1 31 31       

Személy  és vagyonvédelemi 

ismeretek gyakorlat 
              0,5 18       18       

Személy és vagyonőri és 

közterület-felügyelői ismeretek 

gyakorlat 

                    1 31 31       

Rendvédelmi szervek és 

alapfeladatok I. 
1   36 0,5   18             54       

Rendvédelmi szervek és 

alapfeladatok II. 
2,5   90                   90       

Rendvédelmi szervek és 

alapfeladatok III. 
      4   144             144       

Rendvédelmi szervek és 

alapfeladatok IV. 
            4   144       144       

Rendvédelmi szervek és 

alapfeladatok V. 
                  2   62 62       

Rendvédelmi szervek és 

alapfeladatok gyakorlat 
        1 36             36       

Közszolgálati ügyintézői ismeretek 0,5   18                   18       

Közszolgálati ügyintéző gyakorlati 

ismeretek 
  0,5 18                   18       

Rendészeti szakmai idegen nyelv       1   36             36       

Rendészeti szakmai informatika             0,5   18       18       

Önvédelem és intézkedés taktika 

gyakorlat I. 
  0,5 18                   18       

Önvédelem és intézkedés taktika 

gyakorlat II. 
  3,5 126                   126       

Önvédelem és intézkedés taktika 

gyakorlat III. 
        3 108             108       

Önvédelem és intézkedés taktika 

gyakorlat IV. 
              3 108       108       

Önvédelem és intézkedés taktika              0,5   18 2   62 80       

Ügyviteli ismeretek                     1 31 31       

Ügyviteli ismeretek               1 36       36       

Ügyviteli ismeretek                           4   124 

Ügyviteli gyakorlat                             2,5 77,5 

Közszolgálati ügyintézői ismeretek       1,5   54       1,5   46,5 100,5 4   124 

Közszolgálati ügyintézői gyakorlat                     1,5 46,5 46,5   2 62 

E-közigazgatás elmélete                           4   124 

E-közigazgatás gyakorlata                             2 62 

Ügyfélszolgálati kommunikáció                           2,5   77,5 

Ügyfélszolgálati kommunikáció 

gyakorlat 
                            3 93 

Ügyfélszolgálati kommunikáció                           2   62 
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Ügyfélszolgálati kommunikáció 

gyakorlat 
                            2,5 77,5 

Szakmai modulok összesen: 6,5 4,5 396 8 4 432 5,5 4,5 360 5,5 4,5 310 1498 19 12 961 

Szakmai elmélet és gyakorlat 

összesen: 
11 396 12 432 10 360 10 310 1498 31 961 

Szakmai elmélet és gyakorlat/ év 234 162 396 288 144 432 198 162 360 170,5 139,5 310 1498 589 372 961 

Nyári összefüggő szakmai 

gyakorlat 
    0     140     140     0 280     0 

Tanulók heti/éves óraszáma: 35 1260 36 1436 35 1400 35 1085 4754     1085 

Képzési arányok szakmai 

modulokban 
2739 

Szakmai elmélet 1479,5 54,02%     

Szakmai 

gyakorlat 
1259,5 45,98%     
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Tantárgyi struktúra és óraszámok - RENDÉSZET ÉS KÖZSZOLGÁLAT XXXVIII. 

Közszolgálati ügyintéző (54 346 03)  

érettségire épülő szakképző évfolyam (13.-14. évfolyam) 

(2016. szeptember 1-től) 

    

Tantárgy 13. évfolyam 14. évfolyam Összesen 

  heti éves heti éves éves 

Közismeret           

Szakmai idegen nyelv 4 144 4 124 268 

Közismeret összesen 4 144 4 124 268 

Szakmai modulok:                       

el
m

. 

g
ya

k
. 

év
es

 

el
m

. 

g
ya

k
. 

év
es

 

  

Foglalkoztatás II.       0,5   15,5 15,5 

Foglalkoztatás I.       2   62 62 

Közszolgálati ügyintézői 

ismeretek 
1,5   54       54 

Magánbiztonság és 

vagyonvédelem I. 
              

Magánbiztonság és 

vagyonvédelem II. 
              

Magánbiztonság és 

vagyonvédelem III. 
              

Magánbiztonság  és 

vagyonvédelem IV. gyakorlat 
              

Személy  és vagyonvédelemi 

ismeretek gyakorlat 
              

Személy és vagyonőri és 

közterület-felügyelői ismeretek 

gyakorlat 

              

Rendvédelmi szervek és 

alapfeladatok I. 
              

Rendvédelmi szervek és 

alapfeladatok II. 
2,5   90       90 

Rendvédelmi szervek és 

alapfeladatok III. 
4   144       144 

Rendvédelmi szervek és 

alapfeladatok IV. 
4   144       144 

Rendvédelmi szervek és 

alapfeladatok V. 
2   72       72 

Rendvédelmi szervek és 

alapfeladatok gyakorlat 
  1 36       36 

Közszolgálati ügyintézői 

ismeretek 
0,5   18       18 

Közszolgálati ügyintéző 

gyakorlati ismeretek 
              

Rendészeti szakmai idegen 

nyelv 
              

Rendészeti szakmai informatika               

Önvédelem és intézkedés 

taktika gyakorlat I. 
              

Önvédelem és intézkedés 

taktika gyakorlat II. 
  3,5 126       126 

Önvédelem és intézkedés 

taktika gyakorlat III. 
  3 108       108 

Önvédelem és intézkedés 

taktika gyakorlat IV. 
  3 108       108 

Önvédelem és intézkedés 

taktika  
2   72       72 

Ügyviteli ismeretek               
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Ügyviteli ismeretek               

Ügyviteli ismeretek       4   124 124 

Ügyviteli gyakorlat         2,5 77,5 77,5 

Közszolgálati ügyintézői 

ismeretek 
3   108 4   124 232 

Közszolgálati ügyintézői 

gyakorlat 
  1 36   2 62 98 

E-közigazgatás elmélete       4   124 124 

E-közigazgatás gyakorlata         2 62 62 

Ügyfélszolgálati kommunikáció       2,5   77,5 77,5 

Ügyfélszolgálati kommunikáció 

gyakorlat 
        3 93 93 

Ügyfélszolgálati kommunikáció       2   62 62 

Ügyfélszolgálati kommunikáció 

gyakorlat 
        2,5 77,5 77,5 

Szakmai modulok összesen: 19,5 11,5 1116 19 12 961 2077 

Szakmai elmélet és gyakorlat 

összesen: 
31 1116 31 961 2077 

Szakmai elmélet és gyakorlat/ 

év 
702 414 1116 589 372 961 2077 

Nyári összefüggő szakmai 

gyakorlat 
    160     0 160 

Tanulók heti/éves óraszáma: 35 1420 35 1085 2505 

Képzési arányok szakmai 

modulokban 
2237 

Szakmai elmélet 1291 57,71% 

Szakmai gyakorlat 946 42,29% 

 

 

 

 

1. Foglalkoztatás II. tantárgy 15 óra/15 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

1.1. Témakörök 

1.1.1. Munkajogi alapismeretek 3 óra/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. 
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1.1.2. Munkaviszony létesítése 4 óra/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. 

 

1.1.3. Álláskeresés 4 óra/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. 

 

1.1.4. Munkanélküliség 4 óra/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. 
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2. Foglalkoztatás I. tantárgy 62 óra/62 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

2.1. Témakörök 

2.1.1. Nyelvtani rendszerezés 1 7 óra/7 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. 

 

2.1.2. Nyelvtani rendszerezés 2 7 óra/7 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. 

 

2.1.3. Nyelvi készségfejlesztés 24 óra/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 
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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. 

 

2.1.4. Munkavállalói szókincs 24 óra/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. 
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3. Közszolgálati ügyintézői ismeretek tantárgy 54 óra/54 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

3.1. Témakörök 

3.1.1. Jogi alapismeretek 10 óra/10 óra 

Normák, értékek, erkölcsi szabályok, társadalmi szabályok, mint az emberi együttélés alapjai. 

A jog kialakulása, szerkezete.  

A jogi norma fogalma, jellemzői. 

A jogkövetkezmény fajtái: joghatás, szankció.  

A jogalkotás jellemzői, fajtái, szervei, szakaszai, folyamata.  

A jogszabályok és a közjogi szervezetszabályozó eszközök. 

A jogszabályok érvényessége és hatálya.  

A jogalkalmazás fogalma, szakaszai, fajtái 

 

 

3.1.2. Állam-, alkotmány-, nemzetközi jogi, és munkavédelmi alapismeretek  

  12 óra/12 óra 

Az állam fogalma, kialakulása, rendeltetése.  

Az alkotmányjog alapfogalmai.  

Az alkotmányosság fogalma és követelményei.  

Magyarország Alaptörvényének célja, szerkezete, alapelvei.  

Az emberi jogok érvényesülésének sajátosságai a rendvédelmi szervek munkájában. A 

nemzetközi jog fogalma, alapelvei, szerepe.  

A diplomáciai mentesség fogalma, a diplomáciai és személyes mentességet élvező személyekre 

vonatkozó nemzetközi jogi rendelkezések.  

Magyarország és az Európai Unió.  

A humanitárius jog alapvető rendelkezései. 

A Munkavédelmi törvény alapvető szabályai. 

 

3.1.3. Polgári jog alapjai  12 óra/12 óra 

A polgári jog fogalma.  

A Polgári Törvénykönyv szerkezete.  

A polgári jog alapelvei.  

A személy fogalma.  

Jogképesség, cselekvőképesség fogalma, az ember cselekvőképessége.  

A személyhez fűződő jogok sérelmének esetei.  

A személyhez fűződő jogok védelmének polgári jogi eszközei.  

A szerződés fogalma.  

A tulajdonjog alanya, tárgya és tartalma.  

A birtok, a birtok fajtái.  

 

3.1.4. Büntetőjog általános rész  10 óra/10 óra 

A büntetőjog fogalma, meghatározása tágabb és szűkebb értelemben. 

A büntetőjog részei.  

A büntetőjog alapelvei.  

A büntetőjog jogforrásai.  

A Büntető Törvénykönyv (Btk.) szerkezete.  

A Btk. időbeli, területi és személyi hatálya.  

A bűncselekmény fogalma, súly szerinti felosztása.  

A bűncselekmény elkövetői, megvalósulási szakaszai.  

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va



 

 1330 

Általános törvényi tényállás szerkezete, elemei.  

Büntethetőségi akadályok rendszere.  

A katonákra vonatkozó rendelkezések. 

 

 

3.1.5. Kriminalisztika 10 óra/10 óra 

A kriminalisztika fogalma, tárgya, felosztása.  

A krimináltechnika fogalma, rendszere.  

A büntetőeljárási cselekményekkel kapcsolatos krimináltaktikai ajánlások és módszerek. 

 

 

4. Magánbiztonság és vagyonvédelem I. tantárgy 36 óra/0 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

4.1. Témakörök 

4.1.1. Általános vagyonvédelmi és szolgálati ismeretek 18 óra/0 óra 

A civil vagyonvédelem története, kialakulása Magyarországon. 

A vagyonvédelmi szervek tevékenysége és működésük feltételei. 

Alapfogalmak, jogszabályi környezet, jogi háttér.  

Társaság alapítása.   

A vagyon- és titokvédelemre vonatkozó szabályok.  

A vagyonőrre vonatkozó általános és speciális szabályok. 

A személy- és vagyonőr általános feladatai. 

Az etikai szabályok kérdése a szakmai kamarában.  

A törvényességi felügyelet. 

 

4.1.2. Személy és vagyonvédelmi alapismeretek I. 9 óra/0 óra 

A szolgálatokra való felkészülés, a szolgálat átadására, átvételére és teljesítésére vonatkozó 

szabályok, szolgálati okmányok.  

A szolgálat ellátása során alkalmazható ellenőrző, átvizsgáló eszközök, azok jogszerű 

alkalmazása. 

Az őr-, járőr-, bolti őr-, recepciós szolgálat alapelvei, végrehajtásának rendje és szabályai.  

A terület (szállítmány) biztonságának elemeit befolyásoló tényezők. 

 

4.1.3. Személy és vagyonvédelmi alapismeretek II. 9 óra/0 óra 

A védelmi rendszer elemei. 

Az elektronikai védelem, fogalma, elemei.  

A mechanikai védelmi rendszerek. 

A mechanikus védelem lehetőségei és feltételei.  

Az objektumvédelem alapjai és fogalma.  

Az objektumok csoportosítása, a komplex védelem.  

A rendezvénybiztosítás fogalma, helye, szerepe a vagyonvédelemben. 

A rendezvények fajtái és csoportosítása.  

 

 

 

 

5. Magánbiztonság és vagyonvédelem II. tantárgy 36 óra/0 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 
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5.1. Témakörök 

5.1.1. Személy- és vagyonvédelmi ismeretek: személy és gépjármű be- és 

kiléptetésének szabályai 16 óra/0 óra 

Személy be- és kiléptetés általános feladatai. 

Elektronikai beléptető rendszerek. 

A személyforgalmi őr tevékenysége rendellenesség, illetve szabálysértés észlelése esetén. 

A személyforgalmi őr tevékenysége bűncselekmény észlelése esetén.  

Gépjárművek be- és kiléptetésének rendje és szabályai.  

Be- és kiléptetés általános feladatai. 

A szállítmány ellenőrzésének szabályai. 

A gépjármű ellenőrzésének szabályai.  

Intézkedés tiltott anyagokkal rakott jármű beléptetése esetén.  

Bűncselekmények megelőzése. 

Az áruforgalmi őr tevékenysége rendellenesség, illetve szabálysértés észlelése esetén.  

Az áruforgalmi őr tevékenysége bűncselekmény észlelése esetén. 

 

5.1.2. Személy- és vagyonvédelmi ismeretek: recepciós szolgálat ellátásának 

szabályai 10 óra/0 óra 

Recepciós szolgálat ellátásának szabályai. 

Be- és kiléptetés általános feladatai.  

Ruházat, csomagellenőrzés szabályai. 

A kulcsok kezelésének rendje, a telefonközpontos feladatai.  

Intézkedés tűz, illetve egyéb katasztrófa észlelése esetén. 

Az objektum kiürítésének rendje. 

A recepciós tevékenysége rendellenesség észlelése esetén. 

A recepciós tevékenysége szabálysértés, illetve bűncselekmény észlelése esetén.  

 

5.1.3. Személy- és vagyonvédelmi ismeretek: bolti szolgálat ellátásának szabályai 

 10 óra/0 óra 

Bolti őrszolgálat ellátásának szabályai. 

A dolgozók be- és kiléptetésének általános feladatai, szabályai. 

A bolti őr viselkedésének alapvető szabályai.  

Csomagátvizsgálás szabályai, be, illetve a kiszállítást végző gépjárművek ellenőrzése. 

A bolt kiürítésének rendje. 

Intézkedések a vásárlási szabályokat megsértő vásárlókkal szemben. 

A bolti őr tevékenysége szabálysértés. illetve bűncselekmény észlelése esetén. 

 

 

 

6. Magánbiztonság és vagyonvédelem III. tantárgy 18 óra/0 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

6.1. Témakörök 

6.1.1. A kényszerítő és a támadáselhárító eszközök 8 óra/0 óra 

A rendvédelmi szervek kényszerítő eszköz-használata és a személy- és. vagyonőri 

támadáselhárító eszközhasználat elhatárolása. 

A jogtalan támadás, a jogos védelem, végszükség, mint a szakma alapjainak elhatárolása. 

A támadáselhárító eszközök jogszerű és szakszerű alkalmazásának szabályai. 

A testi kényszer és a gumibot alkalmazásának szabályai. 

A vegyi eszköz (gázspray) alkalmazásának esetei, szabályai. 
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A szolgálati kutya alkalmazása. 

A fegyveres munkavégzés jogszabályi feltételei. 

A maroklőfegyver alkalmazásának esetei, feltételei és szabályai. 

 

6.1.2. Személy- és vagyonvédelmi ismeretek: szállítmányok kísérése 5 óra/0 óra 

A különböző szállítmányok kísérése (veszélyes, vasúti, közúti, vízi- és légi). 

A szállítmánykísérő őr feladatai, felszerelése. 

A pénz- és értékszállítás, mint vagyonvédelmi tevékenység, jelentősége és fontossága. 

A pénz- és értékszállítás gyalogosan, közterületen, tömegközlekedési eszközön. A pénz- és 

értékszállítás gépkocsival. 

A szállításra vonatkozó szabályok, tilalmak. 

Eljárás rendőri közúti ellenőrzéskor. Eljárás baleset esetén. Eljárás műszaki hiba esetén. 

Eljárás saját baleset esetén. Eljárás gyanús követés esetén. 

Az értékszállítás befejezését követő feladatok. Különbségek a pénz- és értékszállítás, 

valamint a veszélyes szállítmányok őrzése terén. 

A veszélyes szállítmányőrzés fogalma és területei. 

 

6.1.3. Személy- és vagyonvédelmi ismeretek: a járőrszolgálat ellátásának 

szabályai 5 óra/0 óra 

A járőrszolgálat ellátásának szabályai, járőr általános feladatai. 

A járőrszolgálat felszerelése. 

A járőr útvonal és időterve. 

Járőrözési módok. 

Intézkedés tűz, illetve egyéb katasztrófa észlelése esetén. 

A járőr intézkedése behatolásra utaló jelek észlelésekor, tevékenysége rendellenesség 

észlelése esetén. A járőr tevékenysége szabálysértés észlelése esetén. 

A járőr tevékenysége bűncselekmény észlelése esetén. 

 

 

 

7. Magánbiztonság  és vagyonvédelem IV. gyakorlat tantárgy 31 óra/0 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

7.1. Témakörök 

7.1.1. Személy- és vagyonvédelmi ismeretek: a készenléti járőrszolgálat 

ellátásának szabályai és a speciális őrzés védelem 9 óra/0 óra 

A készenléti (kivonuló) járőrszolgálat. 

Készenléti járőr általános feladatai, felszerelése, útvonala és kivonulási útvonaltervei. 

Kapcsolattartás a diszpécserrel. 

Intézkedés tűz, illetve egyéb katasztrófa észlelése esetén. 

A készenléti járőr intézkedése behatolásra utaló jelek észlelésekor, rendellenesség észlelése 

esetén. 

A készenléti járőr tevékenysége szabálysértés, bűncselekmény észlelése esetén. Speciális 

őrzés védelem.  

Lopások, zsebtolvajlások megelőzése, bizonyítása, és az ezekkel kapcsolatos intézkedések. 

A rendkívüli események bekövetkezése esetén teendő intézkedések.  

Intézkedési kötelezettségek szabálysértés, bűncselekmény észlelése esetén.  

A bűncselekmény elkövetésén tetten ért személy elfogása, kísérése és a hatóságnak történő 

átadása. 

 

7.1.2. Közterület-felügyelői feladatok I. 11 óra/0 óra 
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A közterület rendjének védelme 

A közterület jogszerű, engedélyhez kötött használatának ellenőrzése 

A hajléktalan ellátás alapfeladatainak segítése 

Az önkormányzat közterületi rendezvényeinek védelme 

 

7.1.3. Közterület-felügyelői feladatok II. 11 óra/0 óra 

Az önkormányzati tulajdonú közösségi tömegközlekedési eszközök rendeltetésszerű 

használatának ellenőrzés 

Állategészségügyi és állatrendészeti feladatok ellátása 

Köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenőrzése 

Részt vesz a szabálysértési és közigazgatási eljárások kezdeményezésében, lefolytatásában, 

törvény illetve önkormányzati rendeletben meghatározott esetekben lefoglalást vagy 

elkobzást kezdeményez, illetve ruházat, csomag és gépjármű átvizsgálást végrehajt 

 

 

 

8. Személy-és vagyonvédelmi ismeretek gyakorlat tantárgy 18 óra/0 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

8.1. Témakörök 

8.1.1. Személyek ki és beléptetése 6 óra/0 óra 

Személy be- és kiléptetés 

Gépjárművek be- és kiléptetése 

A szállítmány ellenőrzés 

Ruházat, csomagellenőrzés 

 

8.1.2. A kényszerítő és a támadáselhárító eszközök gyakorlat I. 8 óra/0 óra 

A rendvédelmi szervek kényszerítő eszköz-használata és a személy- és vagyonőri 

támadáselhárító eszközhasználat elhatárolása. 

A jogtalan támadás, a jogos védelem, végszükség, mint a szakma alapjainak elhatárolása. 

A támadáselhárító eszközök jogszerű és szakszerű alkalmazásának szabályai. 

A testi kényszer és a gumibot alkalmazásának szabályai. 

A vegyi eszköz (gázspray) alkalmazásának esetei, szabályai. 

A szolgálati kutya alkalmazása. 

A fegyveres munkavégzés jogszabályi feltételei. 

A maroklőfegyver alkalmazásának esetei, feltételei és szabályai. 

 

8.1.3. Szállítmánykísérés gyakorlat 4 óra/0 óra 

Szállítmányok kísérése 

Az értékszállítás befejezését követő feladatok 

 

 

 

 

9. Személy- és vagyonőri és közterület-felügyelői ismeretek gyakorlat tantárgy 

 31 óra/0 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

9.1. Témakörök 

9.1.1. A kényszerítő és a támadáselhárító eszközök gyakorlat II. 7 óra/0 óra 

A rendvédelmi szervek kényszerítő eszköz-használata és a személy- és vagyonőri 
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támadáselhárító eszközhasználat elhatárolása. 

A jogtalan támadás, a jogos védelem, végszükség, mint a szakma alapjainak elhatárolása. 

A támadáselhárító eszközök jogszerű és szakszerű alkalmazásának szabályai. 

A testi kényszer és a gumibot alkalmazásának szabályai. 

A vegyi eszköz (gázspray) alkalmazásának esetei, szabályai. 

A szolgálati kutya alkalmazása. 

A fegyveres munkavégzés jogszabályi feltételei. 

A maroklőfegyver alkalmazásának esetei, feltételei és szabályai. 

 

9.1.2. Járőrszolgálat gyakorlat 6 óra/0 óra 

A járőrszolgálat ellátása 

A készenléti (kivonuló) járőrszolgálat 

 

9.1.3. Közterület-felügyelői ismeretek gyakorlat 18 óra/0 óra 

A közterület rendjének védelme 

A közterület jogszerű, engedélyhez kötött használatának ellenőrzése 

A hajléktalan ellátás alapfeladatainak segítése 

Az önkormányzat közterületi rendezvényeinek védelme 

Részt vesz a szabálysértési és közigazgatási eljárások kezdeményezésében, lefolytatásában, 

törvény illetve önkormányzati rendeletben meghatározott esetekben lefoglalást vagy 

elkobzást kezdeményez, illetve ruházat, csomag és gépjármű átvizsgálást végrehajt 

Köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenőrzése 

Az önkormányzati tulajdonú közösségi tömegközlekedési eszközök rendeltetésszerű 

használatának ellenőrzés Állategészségügyi és állatrendészeti feladatok ellátása 

 

 

10. Rendvédelmi szervek és alapfeladatok I. tantárgy 54 óra/0 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

10.1. Témakörök 

10.1.1. A magyarországi rendvédelmi szervek története 36 óra/0 óra 

A magyarországi rendvédelem történetének főbb szakaszai.  

Az államalapítástól a török kiűzéséig.   

A hódoltsági területek sajátos közigazgatása (vilajet, kádik).  

A török kiűzésétől 1848-ig.  

Az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc idején.  

A dualizmus korában. 

A két világháború között  

Az 1945-1989 közötti időszakban.  

A magyarországi rendvédelem nemzetközi együttműködéseinek kialakítása. 

A modern rendfenntartó testületek felépítése, modellje. 

 

10.1.2. Rendvédelmi szervek alapismeretek I. 10 óra/0 óra 

A rendvédelmi szervek helye és szerepe a társadalomban, a működésüket meghatározó 

jogszabályok. 

A rendvédelem alapfogalmai.  

A Magyarországon működő rendvédelmi szervek irányítása: a Belügyminisztérium. 

A rendőrség feladatai. A rendőrség működése. A rendőrség szervezeti felépítése.  
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Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv, a belső bűnmegelőzési és 

bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv, valamint a terrorizmust elhárító szerv felépítése, 

feladatai. 

 

10.1.3. Munkavédelem és környezetvédelem 8 óra/0 óra 

A munkavédelmi szabályok, előírások gyakorlati alkalmazása 

A környezetvédelmi szabályok gyakorlatban történő alkalmazása 

 

 

 

 

11. Rendvédelmi szervek és alapfeladatok II. tantárgy 90 óra/90 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

11.1. Témakörök 

11.1.1. Rendvédelmi szervek alapismeretek II. 18 óra/18 óra 

A hivatásos katasztrófavédelmi szervre vonatkozó alapvető ismeretek. 

A büntetés-végrehajtási szervezet felépítése, feladatai.  

A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok szervezete és jogállása.  

Az Országgyűlési Őrség és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal irányítása, tevékenységi körei, 

személyi állománya. 

Együttműködés a rendvédelmi szervek között. 

 

11.1.2. A rendvédelmi és a rendészeti tevékenységet végző szervek, személyek 

intézkedéseinek elhelyezése a közigazgatási jogalkalmazás rendszerében  

  20 óra/20 óra 

Magyarország biztonsága és biztonsági stratégiája  

A rendészeti tevékenységet végző állami, önkormányzati és civil szervezetek. 

A rendőri intézkedések és eljárások alapjai.  

Az egyes rendészeti tevékenységet végző személyek tevékenységének alapjai. 

A katasztrófavédelmi intézkedések, eljárások alapjai.  

A büntetés-végrehajtási szervek feladatai és eljárásai. 

 

11.1.3. Általános vagyonvédelmi és szolgálati ismeretek 24 óra/24 óra 

A civil vagyonvédelem története, kialakulása Magyarországon. 

A vagyonvédelmi szervek tevékenysége és működésük feltételei. 

Alapfogalmak, jogszabályi környezet, jogi háttér.  

Társaság alapítása.  

A vagyon- és titokvédelemre vonatkozó szabályok.  

A vagyonőrre vonatkozó általános és speciális szabályok. 

A személy- és vagyonőr általános feladatai. 

Az etikai szabályok kérdése a szakmai kamarában.  

A törvényességi felügyelet. 

 

11.1.4. Általános szolgálati ismeretek 28 óra/28 óra 

Adat- és titokvédelemre vonatkozó előírások, titoktartási szabályok, a fogvatartottak 

adatainak kezelése. 

Az ügykezeléssel kapcsolatos fontosabb fogalmak. 

Iratok védelmével kapcsolatos szabályok. 

Egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasság vizsgálatára vonatkozó rendelkezések. 

A szolgálati viszony tartalma.  
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Beosztási, rendfokozati előmeneteli rendszer. 

A rendvédelmi szerv tagját megillető jogosultságok és elvárások 

 

 

 

12. Rendvédelmi szervek és alapfeladatok III. tantárgy 144 óra/144 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

12.1. Témakörök 

12.1.1. A szolgálatellátás általános szabályai 60 óra/60 óra 

A szolgálat ellátására vonatkozó általános rendelkezések. 

Szolgálaton kívüli magatartási szabályok  

Rendőri Hivatás Etikai Kódexe, a Büntetés- végrehajtási szervezet Etikai Kódexe.  

A hierarchia jelentősége és szerepe a rendvédelmi szerveknél. 

A rendőr magatartására vonatkozó általános szabályok.  

Parancs, utasítás fogalma, végrehajtásának rendje.  

Alapvető alaki előírások: megjelenés, öltözködés, ápoltság. 

Alaki fogások gyakorlása. Fordulatok, hátraarc  

Az egyenruha viselésének szabályai.  

A fegyverek tárolásával és kiadásával kapcsolatos feladatok ellátásának szabályai. 

 

12.1.2. Tűzoltó és tűzmegelőzési alapismeretek 60 óra/60 óra 

Égéselmélet és oltóanyag alapismeret. 

Az égés és a tűz általános jellemzése, fogalma, kialakulása, terjedése, osztályozása. 

A tűz kísérő jelenségei, paraméterei zónái, veszélyei. 

Az égés megszűntetésének módjai. 

Tűzoltóanyagok jellemzése, csoportosítása, felhasználási lehetőségei. 

A tűzoltó vízsugár képzése, formái és ezek jellemzése.  

Tűzoltási és műszaki mentési alapismeretek.  

Az ember, állat, tárgymentések jellemzése, sajátosságai. 

Tűzoltási és műszaki mentési tevékenység vezetése.  

A tűzmegelőzés helye, szerepe. 

Személyek biztonságát szolgáló szabályok rendszere. 

A tűzoltás alapvető feltételeit biztosító szabályok. 

A tűzoltó készülékekkel kapcsolatos alapfogalmak.  

A tűzoltó készülékek típusai, fő részeik és működésük. 

Egyéb felszerelések általános jellemzése. 

 

12.1.3. Büntetés-végrehajtási nevelési alapismeretek 24 óra/24 óra 

A büntetés-végrehajtás működését meghatározó jogszabályok. 

A büntetés-végrehajtási nevelés pedagógiai hagyományai. 

A büntetés-végrehajtási nevelés történeti-ideológiai változásai. 

A szabadságvesztés-büntetés végrehajtása, célja.  

A büntetés- végrehajtási nevelés fogalma, története. 

A nevelés jogszabályi háttere,- eszközei, ösztönzés, fegyelmezés-jutalmazás.  

Eltérő nevelési igényű csoportok (HSR körlet, KBK, fiatalkorúak, nők, első bűntényesek). 

A reintegrációs programok, resztoratív elemek. 

 

 

 

13. Rendvédelmi szervek és alapfeladatok IV. tantárgy 144 óra/144 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 
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13.1. Témakörök 

13.1.1. Közlekedési alapismeretek 48 óra/48 óra 

A közlekedés fogalma szűkebb és tágabb értelemben. 

A közlekedés ágazatai, valamint a közúti közlekedésben résztvevők jogai és kötelességei. 

Alapvető közúti közlekedési fogalmak, jogszabályi előírások. 

A KRESZ hatálya, a bizalmi elv lényege. 

Az úttal, a járművekkel kapcsolatos fogalmak, jogszabályi előírások. 

A közlekedésben résztvevőkre vonatkozó általános rendelkezések. 

A közúti közlekedésben való részvétel személyi feltételei, a járművezetők legfőbb 

kötelességei. 

A járművezetés személyi feltételei. 

Kerékpárosra vonatkozó szabályok, közúti jelzőtáblákra vonatkozó közös rendelkezések. 

Járművekre vonatkozó szabályok. 

Megállás, várakozás, párhuzamos közlekedés 

 

13.1.2. A kényszerítő és a támadáselhárító eszközök 64 óra/64 óra 

A rendvédelmi szervek kényszerítő eszköz-használata és a személy- és vagyonőri 

támadáselhárító eszközhasználat elhatárolása. 

Rendőri ismeretek:  

A kényszerítő eszközök alkalmazásának közös szabályai. 

A kényszerítő eszközök csoportosítása. 

Testi kényszer. 

Bilincs. 

Vegyi eszköz, elektromos sokkoló eszköz, rendőrbot, kardlap, illetőleg más eszköz 

alkalmazása. 

A szolgálati kutya alkalmazása. 

Útzár, megállásra kényszerítés. 

Lőfegyverhasználat szabályai. 

Csapaterő, tömegoszlatás. 

A büntetés- végrehajtásnál rendszeresített kényszerítő eszközök, alkalmazásuk eltérő 

szabályai. 

Személy- és vagyonőri ismeretek: 

A jogtalan támadás, a jogos védelem, végszükség, mint a szakma alapjainak elhatárolása. 

A támadáselhárító eszközök jogszerű és szakszerű alkalmazásának szabályai. 

A testi kényszer és a gumibot alkalmazásának szabályai. 

A vegyi eszköz (gázspray) alkalmazásának esetei, szabályai. 

A szolgálati kutya alkalmazása. 

A fegyveres munkavégzés jogszabályi feltételei. 

A maroklőfegyver alkalmazásának esetei, feltételei és szabályai. 

 

13.1.3. Határrendészeti ismeretek 32 óra/32 óra 

A Határőrség történetének rövid áttekintése. 

A határrendészeti szolgálati ág fejlődése, helye, szerepe, feladatrendszere a Rendőrség 

szervezeti felépítésében. 

A határrendészeti feladatok változásai az Európai Uniós csatlakozás és a Schengeni taggá 

válás következtében. 

Az államhatárral kapcsolatos alapfogalmak.  

A határrendészeti feladatokat meghatározó főbb jogi szabályzók. 

A határrendészeti szolgálati ág felépítése. 
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A határrendészeti kirendeltség fogalma, felépítése, feladatai. 

A határforgalom-ellenőrzés és a határőrizet meghatározása.  

A határbiztonsági rendszer felépítése.  

A határellenőrzéssel, határrend fenntartásával, a mélységi ellenőrzéssel kapcsolatos 

feladatok ellátásának rendje, az idegenrendészeti intézkedések és eljárások. 

A kiegyenlítő intézkedések bevezetésének gyakorlati megvalósulása, akciók 

végrehajtásának rendje, a mélységi ellenőrzés technikai eszközei. 

 

 

 

14. Rendvédelmi szervek és alapfeladatok V. tantárgy 62 óra/72 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

14.1. Témakörök 

14.1.1. Iparbiztonsági és katasztrófavédelmi alapismeretek 16 óra/19 óra 

Katasztrófák elleni védekezés alapjai. 

A katasztrófavédelem hazai jogszabályi alapjai. 

A nemzeti védekezés időszakai és rendszere. 

A katasztrófák csoportosítása, jellemzői. 

Magyarország jellemző katasztrófaveszélyeztetettsége. 

Katasztrófavédelmi tervezés alapjai, a katasztrófavédelmi együttműködés alapelvei. 

Helyreállítási és újjáépítési ismeretek. 

Iparbiztonsági alapismeretek, az iparbiztonsági hatósági eljárások fajtái, hatásköri és 

illetékességi szabályai. 

Veszélyes üzemekkel kapcsolatos feladatok rendszere. 

Veszélyes anyagok közúti, vasúti, vízi és légi szállításának alapvető szabályai. 

 

14.1.2. Katasztrófavédelmi műszaki alapismeretek 16 óra/19 óra 

A katasztrófavédelem eszközei, felszerelései 

A katasztrófavédelmi felszerelések rendszerezése, csoportosítása.  

A szakszerű, gazdaságos és biztonságos üzemeltetésű katasztrófavédelmi eszközök 

műszaki jellemzői. 

A tűzoltó szakfelszerelések csoportosítása.  

A tűzoltó fecskendők szívó- és nyomóoldali felszereléseinek műszaki jellemzői, 

használatuk lehetőségei. 

A habképzés kiegészítő felszerelései. 

A tűzoltó készülékekkel kapcsolatos alapfogalmak. A tűzoltó készülékek típusai, fő részeik 

és működésük. 

Egyéb felszerelések általános jellemzése. 

Katasztrófavédelem védőeszközei.  

A védőeszközök fogalma és csoportosítása. 

A légzésvédő eszközök feladata és csoportosítása. 

A tűzoltóságnál használatos légzőkészülékek főbb szerkezeti részei és működésük. A 

hővédő-ruhák és vegyi anyagok ellen védő ruhák fajtái, jellemzésük és használatukra 

vonatkozó előírások. 

A tűzoltási és műszaki mentési feladatoknál használatos egyéb védőeszközök fajtái, 

jellemzésük és a használatukra vonatkozó előírások. 

14.1.3. Rendőri szolgálati ismeretek 30 óra/34 óra 

A szolgálati fellépés módja és tartalmi követelményei. 

Az intézkedési kötelezettség. 

A rendőri intézkedések fajtái, csoportosítása, a jogszerű és szakszerű rendőri intézkedés 
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alapjai, a rendőri intézkedéssel szembeni követelmények, alapelvek megismerése. 

A rendőri intézkedés akadályainak elhárítása, a segítség és eszközök igénybevételének 

szabályai. 

A rendőri intézkedések közös elvei, szabályai, követelményei. 

A kényszerítő eszközök alkalmazásának jelentősége, a kényszerítő eszközök fajtái. 

A titoktartásra, az ajándék és jutalom elfogadására, valamint a nyilvános szereplésre 

vonatkozó szabályok. 

Felvilágosítás adás és kérés szabályai. 

Szolgálatok átadása-átvétele, beszámoltatás. 

 

 

 

15. Rendvédelmi szervek és alapfeladatok gyakorlat tantárgy 36 óra/36 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

15.1. Témakörök 

15.1.1. Általános szolgálati ismeretek 18 óra/18 óra 

Alaki és öltözködési szabályok. 

Parancs és utasítás végrehajtási rendje, a rendfokozatok. 

A fegyverek tárolásával és kiadásával kapcsolatos gyakorlati ismeretek. 

 

15.1.2. Tűzoltási alapismeretek 10 óra/10 óra 

A láng jellemzése, szerkezete, tulajdonságai. 

A gázcsere fogalma, kialakulása, lefolyása. 

A különböző halmazállapotú anyagok égésének sajátosságai, jellemzése. 

Tűzoltóanyagokra vonatkozó gyakorlati ismeretek. 

A tűzoltó készülékekkel kapcsolatos ismeretek. 

 

15.1.3. Büntetés-végrehajtási alapismeretek 8 óra/8 óra 

A börtön sajátos környezete, a börtön személyzete, a fogvatartotti hierarchia, 

informális háló. 
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16. Közszolgálati ügyintézői ismeretek tantárgy   18 óra/18 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

16.1. Témakörök 

16.1.1. Pszichológiai alapismeretek és a személyiségfejlődés alapja 6 óra/6 óra 

A pszichológia fogalma, lelki jelenségek 

A pszichológia feladata. 

A központi idegrendszerre, így a lelki jelenségekre is ható, azt károsító anyagok 

(dohány, alkohol, drog). 

A személyiség fogalma, jellemzői. 

A személyiség kialakulása, fejlődését meghatározó tényezők. 

Személyiségtípusok. 

Az agresszív magatartás jellemzői, az indokolatlan agresszivitás. 

Az asszertív magatartás jellemzői. 

A tömegkommunikáció és a médiumok hatása a személyiség fejlődésére. 

 

16.1.2. Szociológiai és szociálpszichológiai alapismeretek  6 óra/6 óra  

A szociológia fogalma, tárgya; a társadalmi sokféleség. 

A társadalom és az egyén viszonyai. 

Társadalmi csoportok, konfliktusok, erőszak.  

Változás és állandóság a társadalomban (pl. globalizáció, migráció). A városok és 

falvak jellemzői. 

A kisebbségek helyzete Magyarországon. 

A rendvédelmi szervek feladatai a társadalmi problémák kezelésében. 

A Szociálpszichológia fogalma, tárgya, területei.  

Az előítélet. 

Egyén és csoport viszonya.  

Pozitív és negatív attitűd. 

A magatartás fogalma, a legtipikusabb magatartásformák. 

Az antiszociális magatartásformák. 

A deviancia fogalma, deviáns jelenségek. 

 

16.1.3. Kriminológia 6 óra/6 óra 

A kriminológia fogalma, tárgya.  

A bűnözés fogalma, kialakulásának tényezői.  

A bűnözés szerkezete, az áldozatok szerepe a bűncselekmény megvalósulásában. 

 

 

 

17. Közszolgálati ügyintéző gyakorlati ismeretek 18 óra/0 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

17.1. Témakörök 

17.1.1. A szóbeli kommunikáció alapismeretei 6 óra/0 óra 

A kommunikáció folyamata, jellemzői.  

A kommunikációs zajok. 

A hiteles kommunikáció jellemzői. 

Kapcsolatteremtő és bizalomjátékok. 

Kapcsolatfelvétel, üzenetváltás. 

A magán (személyes hangú) és hivatalos nyelvi kommunikáció jellemzői. 
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A hivatalos szóbeli kommunikáció fejlesztése: nyilvános megnyilatkozás. 

 

17.1.2. Metakommunikációs ismeretek 6 óra/0 óra 

A testbeszéd helye és szerepe a kommunikációban. 

A metakommunikáció jeleinek értelmezése. 

A test, mint kommunikációs eszköz, testbeszéd gyakorlatok. 

Térhasználat fejlesztése, a helyes térköz megválasztása.  

Különböző élethelyzetek-szerepek megjelenítése gesztus, mimika, testtartás segítségével, 

felismerésük.  

A kommunikációs zavarok leküzdésére szolgáló gyakorlatok (példák gyűjtése, 

megfigyelések, analizálások, egyéni és csoportos szituációs játékok). 

 

17.1.3. Önismeret fejlesztése 6 óra/0 óra 

Személyiségünk sajátosságai, működési mechanizmusai. 

Önismeret és énkép- a társadalom, a környezet elvárásai és a saját célok összhangja.  

Élethelyzetek, reakciók, a tudatos életvezetés képessége - reális jövőkép. 

Az önismeret – önértékelés – önbecsülés. 

A siker, az elismerés és a kudarc megélése. 

Az extrovertált és introvertált személyiség jellemzői.  

Önismeretet és személyiséget fejlesztő gyakorlatok és játékok.  

A csoport és egyén kapcsolatának nyitottabbá tétele, egymás elfogadásának erősítése 

játékos formában, az egészséges versenyszellem erősítése (activity, tabu, stb.). 

 

 

18. Rendészeti szakmai idegen nyelv tantárgy 36 óra/0 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

18.1. Témakörök 

18.1.1. Tudásszint felmérése, követelmények 2 óra/0 óra 

A hozott idegen nyelvi lexikai és nyelvtani ismeretek, tudásszint felmérése. Az oktatott 

idegen nyelv helye, sajátosságai, hasonlóságok, eltérések a magyar nyelvvel 

összehasonlítva. 

 

18.1.2. Nyelvi alapozás 10 óra/0 óra 

Hétköznapi szituációk gyakorlása, udvariassági fordulatok kifejezései. 

Rendőri intézkedések során alkalmazandó szakkifejezések idegen nyelvű elsajátítása. 

Idegen nyelvű okmányokban szereplő adatok értelmezése. 

Közlekedési információk idegen nyelven való közlésének elsajátítása. 

Kiejtés, intonáció, szövegértés gyakorlása, fejlesztése. 

 

18.1.3. Okmányfajták, gépjárművekhez kapcsolódó kifejezések 12 óra/0 óra 

Okmányok ellenőrzése, okmányok nevei, az ezekben szereplő adatok megnevezése. 

Az okmányellenőrzéssel kapcsolatos intézkedéshez szükséges kifejezések. 

A személy- és tárgyleírás kifejezései, a kifejezések helyes használata. 

Okmányok ellenőrzéséhez kapcsolódó felszólító mód és melléknévragozás elsajátítása, 

gyakorlása. 

Gépjárművekhez kapcsolódó kifejezések, a gépjárművek részeinek megnevezése. 

Gépjárművek kötelező tartozékainak megnevezése. 

Felvilágosítás, útbaigazítás, segítségnyújtás. 

Gépjárművekkel kapcsolatos bejelentések, feljelentések rögzítéséhez szükséges 
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kifejezések, szófordulatok. 

Intézkedések körözésben szereplő személy, gépjármű esetén 

 

 

18.1.4. Nyelvtani ismeretek és a rendészeti szaknyelv fejlesztése 12 óra/0 óra 

A korábban tanult nyelvtani készségek fejlesztése, rendvédelmi szófordulati elemek 

bővítése. 

Személyleírás gyakorlása. 

Személy- és vagyonőri intézkedések szókincsének gyakorlása 

Személyi adatok. 

Gépjármű ellenőrzés. 

Támadás elhárító eszközök alkalmazása. 

Ruházat, csomag, jármű átvizsgálás 

Ki és beléptetés 

Panaszt, bejelentést felvétele. 

 

19. Rendészeti informatika tantárgy 18 óra/0 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

19.1. Témakörök 

19.1.1. Rendészeti szövegszerkesztés alapjai 6 óra/0 óra 

A szövegszerkesztő programok. 

A rendészeti munka során használt szövegszerkesztő programok kiemelése, 

alapfunkcióinak és, lehetőségeinek megismertetése. 

Különböző rendvédelmi dokumentumfajták megismerése csoportosítása. 

A rendészeti munkában használt iratminták megismerése. 

 

19.1.2. Rendészeti nyilvántartó és ügyintéző programok, híradástechnikai eszközök

 6 óra/0 óra 

A magyarországi rendvédelmi szerveknél rendszeresített nyilvántartó, iktató programok  

A Robotzsaru Neo, a HERR, a HERMON és a SIS programok rendeltetésének bemutatása. 

A priorálás. 

Híradástechnikai ismeretek. Rádióforgalmazás alapvető szabályai. 

 

19.1.3. Adminisztrációs tevékenységek a rendészeti munkában 6 óra/0 óra 

Eligazításon való részvétel. 

Beszámolás a szolgálat végén. 

Jelentésírás  

A rendészeti szakterületen speciálisan alkalmazott számítástechnikai alkalmazás 

megismerése (GPS nyomkövetés, térfigyelő rendszer). 

 

20. Önvédelem és intézkedéstaktika gyakorlat I. tantárgy 18 óra/0 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

 

20.1. Témakörök 

20.1.1. Fizikai erőnlét fejlesztése I. 6 óra/0 óra 

Az életkorhoz igazodó fizikai állóképesség fejlesztéséhez szükséges feltételek ismertetése. 

Az egészséges életmód elvei, a rendszeres testedzés emberi szervezetre gyakorolt hatásai, 

valamint a rendszeres és egészséges táplálkozás szerepe a fizikai teljesítőképesség 

fokozásához. 
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Általános erősítő jellegű gimnasztika során saját testsúllyal és a társ testsúlyával 

végrehajtott gyakorlatok. 

Felvilágosítás a sérülésveszélyről, a tiltó és biztonsági rendszabályok. 

A saját testsúllyal és társsal végrehajtandó feladatok.  

Aerob gyakorlatok végrehajtása a rövid-, a közép- és a hosszútávfutások nagy 

ismétlésszámban.  

 

20.1.2. Önvédelmi alapismeretek I. 6 óra/0 óra 

Az önvédelem, közelharc meghatározása, hivatalos rendészeti eljárásban való 

alkalmazásának lényege. 

Az önvédelemi-közelharc pszichológiájának és anatómiájának jellemzése.  

Az emberi test sérülékeny és érzékeny pontjai.  

Önvédelmi alapismeretek: védekezés, támadás, fizikai törvényszerűségek ismeretének 

jelentősége az önvédelemben. 

Állandó gyakorlatok. futás, esések és dobástechnikák, egyenes irányú ütés fejre és védése, 

egyenes irányú döfés és védése.  

Ütések, rúgások és azok védése, hárítása. 

 

20.1.3. Önvédelmi fogások gyakorlása, rögzítése I. 6 óra/0 óra 

Állandó gyakorlatok: bemelegítés, gurulások, esések, alapütések, alap rúgások. Esés és 

dobástechnikák rögzítése, gyakorlása: gurulás előre, jobbra, balra, hátra, helyezkedés a 

talajon; csúsztatott esés jobbra, balra, hátra; zuhanás (esés) társon át jobbra, balra, hátra; 

csuklódobás; külső gáncsdobás; csípődobások; kitérések a támadási irányból; bot támadás 

és védései; egyenes irányú ütés fejre és védése, egyenes irányú döfés és védése. 

Önvédelmi elemek rögzítése, gyakorlása.  

Ütések, rúgások rögzítése, gyakorlása.  

Védések rögzítése, gyakorlása.  

A testi kényszer alaptechnikái. 

Eszközös és eszköz nélküli támadások hárítása társsal. 

 

 

21. Önvédelem és intézkedéstaktika gyakorlat II. tantárgy 126 óra/126 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

21.1. Témakörök 

21.1.1. Fizikai erőnlét fejlesztése II. 34 óra/34 óra 

Az életkorhoz igazodó fizikai állóképesség fejlesztéséhez szükséges feltételek ismertetése. 

Az egészséges életmód elvei, a rendszeres testedzés emberi szervezetre gyakorolt hatásai, 

valamint a rendszeres és egészséges táplálkozás szerepe a fizikai teljesítőképesség 

fokozásához. 

Általános erősítő jellegű gimnasztika során saját testsúllyal és a társ testsúlyával 

végrehajtott gyakorlatok. 

Felvilágosítás a sérülésveszélyről, a tiltó és biztonsági rendszabályok. 

A saját testsúllyal és társsal végrehajtandó feladatok.  

Aerob gyakorlatok végrehajtása a rövid-, a közép- és a hosszútávfutások nagy 

ismétlésszámban.  

 

21.1.2. Önvédelmi alapismeretek II. 20 óra/20 óra 

Az önvédelem, közelharc meghatározása, hivatalos rendészeti eljárásban való 

alkalmazásának lényege. 

Az önvédelemi-közelharc pszichológiájának és anatómiájának jellemzése.  
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Az emberi test sérülékeny és érzékeny pontjai.  

Önvédelmi alapismeretek: védekezés, támadás, fizikai törvényszerűségek ismeretének 

jelentősége az önvédelemben. 

Állandó gyakorlatok. futás, esések és dobástechnikák, egyenes irányú ütés fejre és védése, 

egyenes irányú döfés és védése.  

Ütések, rúgások és azok védése, hárítása. 

 

21.1.3. Önvédelmi fogások gyakorlása, rögzítése II. 36 óra/36 óra 

Állandó gyakorlatok: bemelegítés, gurulások, esések, alapütések, alap rúgások. Esés és 

dobástechnikák rögzítése, gyakorlása: gurulás előre, jobbra, balra, hátra, helyezkedés a 

talajon; csúsztatott esés jobbra, balra, hátra; zuhanás (esés) társon át jobbra, balra, hátra; 

csuklódobás; külső gáncsdobás; csípődobások; kitérések a támadási irányból; bot támadás 

és védései; egyenes irányú ütés fejre és védése, egyenes irányú döfés és védése. 

Önvédelmi elemek rögzítése, gyakorlása.  

Ütések, rúgások rögzítése, gyakorlása.  

Védések rögzítése, gyakorlása.  

A testi kényszer alaptechnikái. 

Eszközös és eszköz nélküli támadások hárítása társsal. 

 

21.1.4. Fegyvertechnikai és lövészeti alapismeretek 36 óra/36 óra 

Légfegyverek megjelenése, helye a lőfegyverek körében, fajtái, működésük, szélpuskák 

jellemzése. 

A légfegyverek működési mechanizmusuk alapján történő csoportosítása. 

A légfegyverek kalibere, lövedék típusok. 

Lövészeti alapismeretek. 

Célzás csapott célgömbbel. 

A lövés közben elkövethető célzási hibák; a célzást támogató légzéstechnika. 

A pontos találat eléréshez alkalmazható módszerek.  

A pontos lövés feltételei; a lövés pontosságát befolyásoló tényezők.  

Az irányzék beállítás szerepe. 

A lőgyakorlaton elhangzó jellemző vezényszavak és utasítások.  

A fegyver ellenőrzése a lőgyakorlat befejezése után. 

Lőgyakorlat végrehajtása, álló helyzetből légpuska céllapra és bukó célra 

 

 

 

22. Önvédelem és intézkedéstaktika III. gyakorlat tantárgy 108 óra/108 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

22.1. Témakörök 

22.1.1. Önvédelem és közelharc 28 óra/28 óra 

Rendszeresen ismételt bemelegítő - bevezető gyakorlatok: futás, lazítás, nyújtás; gurulások, 

esések, alap ütések és alap rúgások. 

Esés- és dobásgyakorlatok.  

Bot támadás és védése. 

Önvédelem: hajfogás, nyakfogás, csuklófogás. 

Ütések: egyenes ütések; köríves ütések. 

Védések: fej, test, altest védése. 

Rúgások: rúgások térddel, térdre, lábszárra, gyomorra; egyenes ütés védése. 
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22.1.2. Önvédelem és közelharc fogások gyakorlása 24 óra/24 óra 

Rendszeresen ismételt bemelegítő - bevezető gyakorlatok: futás, lazítás, nyújtás; gurulások, 

esések, alap ütések és alap rúgások. 

A tanult esések és dobások gyakorlása, elmélyítése  

A tanult bot támadás-védések gyakorlása, elmélyítése. 

A tanult önvédelmi fogások gyakorlása, elmélyítése.  

Ütések, védések, rúgások tanult fogásainak gyakorlása, elmélyítése. 

 

22.1.3. Lövészeti alapismeretek - a kiskaliberű tűzfegyverek 24 óra/24 óra 

A kiskaliberű tűzfegyverek fajtái, működésük. 

Az egylövetű kispuska fő részei, jellemző műszaki adatai, működése. 

Az ismétlő rendszerű kispuska fő részei, jellemző műszaki adatai, működése. 

A félautomata rendszerű kiskaliberű tűzfegyverek fő részei, jellemző műszaki adatai, 

működésük. 

Lövészeti alapismeretek. 

A lövés leadása; a pontos lövés leadását meghatározó feltételek, befolyásoló szubjektív és 

objektív tényezők. 

A célzás, az irányzó berendezések, a célzás elemei. 

Tüzelési alapismeretek.  

A lőgyakorlat alaki követelményei, vezényszavak. 

 

22.1.4. Az fizikai alkalmassági követelményekre felkészülés I. 32 óra/32 óra 

A rendvédelmi szervek fizikai alkalmassági követelményei gyakorlatainak ismertetése. 

A gyakorlatok szabályos végrehajtásának és a gyakorlatokra történő hatékony felkészülés 

módjának ismertetése (fekvőtámaszban végrehajtott karhajlítás-nyújtás, felülés, fekve 

nyomás.). 

Fekvőtámaszban végrehajtott karhajlítás-nyújtás.  

Felülés, fekve nyomás.  

A feladatok végrehajtásához szükséges erőnlét fejlesztésére rávezető és erősítő gyakorlatok 

végrehajtása. 

 

 

 

 

23. Önvédelem és intézkedéstaktika IV. gyakorlat tantárgy 108 óra/108 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

23.1. Témakörök 

23.1.1. Testi kényszer alapjai 17 óra/17 óra 

A testi kényszer jogszerű alkalmazása közben használt technikák.  

A helyzetfelismerés és a megfelelő technikák alkalmazásának összhangja. 

Az optimális távolság megállapítása.  

Az intézkedés alá vont személy fizikai felépítésének, állapotának és pszichikai állapotának 

felmérése. 

Az alkohol, kábítószer és valamilyen pszichotrop anyag hatása alatt álló személlyel 

szembeni intézkedés veszélyei és következményei. 

Egyéb, testi kényszer alkalmazása során említést érdemlő tényező eszközös és eszköz 

nélküli támadás esetén. 

Légpuska lövészeti gyakorlat. 

 

23.1.2. Személy- és vagyonőri intézkedések gyakorlása 25 óra/25 óra 
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A személy- és vagyonőr jogszabályokban meghatározott jogosultságainak szituációkban 

történő gyakorlása. 

A közterületnek nem minősülő létesítmények őrzése során a területre belépő vagy az ott 

tartózkodó személlyel szembeni intézkedések (személyazonosság, belépés célja, 

jogosultság, stb.). 

A területre belépő vagy onnan kilépő személlyel szembeni intézkedések (csomag, menet-, 

szállítási okmány, járművek és szállítmányok ellenőrzése) 

A jogsértő személlyel szembeni intézkedés. 

A közbiztonságra különösen veszélyes eszközök ellenőrzése, tilalmuk. 

A meghatározott jogosultságok gyakorlása során az adott cél elérésére alkalmas eszközök 

közül a személyi szabadság, illetve a személyi jogok legkisebb korlátozásával járó eszközök 

helyes megválasztása. 

Az ügyfél tájékoztatása az intézkedés indokáról, a felhatalmazásról és az intézkedés elleni 

panaszkezelés eljárásáról. 

 

23.1.3. Az fizikai alkalmassági követelményekre felkészülés II. 30 óra/30 óra 

A rendvédelmi szervek fizikai alkalmassági követelményei gyakorlatainak ismertetése.  

A gyakorlatok szabályos végrehajtásának és a gyakorlatokra történő hatékony felkészülés 

módjának ismertetése. (Függés, helyből távolugrás, ingafutás, 2000 méteres futás.) 

Hajlított karú függés. 

Helyből távolugrás. 

2000 méteres síkfutás. 

A síkfutást, a hajlított karú függést, fekvőtámaszból történő karhajlítás-nyújtást, a felülést 

és az ingafutást időre kell teljesíteni, míg a helyből távolugrás és a fekve nyomás esetében 

a végrehajtott gyakorlatok mértéke a mérvadó. 

A feladatok végrehajtásához szükséges erőnlét fejlesztésére rávezető és erősítő gyakorlatok 

végrehajtása. 

 

23.1.4. A testi kényszer alaptechnikái 36 óra/36 óra 

A testi kényszer alaptechnikái.  

Alapfogások: csukló feszítése kifelé, csukló feszítése befelé (nyújtott karú), csukló feszítése 

(oldal irányú letöréssel), könyök feszítése befelé, könyök feszítése kifelé, könyök feszítése 

(nyújtott karú), váll ízület feszítése. 

Elvezető fogások: nyújtott karú elvezető fogás, nyújtott karú elvezető fogás felső alkar 

kulccsal, mellső karbölcső, hátsó karbölcső, keresztkulcsos elvezető fogás. Az aktív és a 

passzív ellenállás megtörése: védekezések alkalmazásából végrehajtható elvezető fogások, 

vitális pontok és egyéb gyengítések alkalmazása. Alapfogásokból történő szabadulások: 

azonos oldali kézzel történő csuklófogásból történő szabadulás, ellentétes oldali kézzel 

történő csuklófogásból történő szabadulás, ruhafogásból történő szabadulás. 

Alapfojtásokból történő szabadulások: hátsó fojtásból történő szabadulás, szemközti (két 

kézzel végrehajtott) fojtásból történő szabadulás.  

Az alaptechnikák végrehajtása közben folyamatos értékelés a helyzetek és a technikák 

váltásáról. 

A fogások váltásának folyamatos gyakorlása. 

 

 

 

24. Önvédelem és intézkedéstaktika tantárgy 80 óra/72 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

24.1. Témakörök 
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24.1.1. Rendőri intézkedések alapjai 18 óra/16 óra 

Kommunikáció az intézkedés alá vont személlyel. 

Az intézkedő állás helyes alkalmazása; az intézkedő állás céljának (stabilitás, lágy részek 

védelme, a kisebb támadható felület) érvényesítése. 

A helyes távolság megválasztása az intézkedő testi épségének megóvása érdekében. 

Az alárendelt jelentési kötelezettségének ismerete és helyes alkalmazása (szolgálati feladat, 

utasítás végrehajtása, beosztásba való kinevezés, magasabb rendfokozatba történő 

kinevezés, kitüntetés, jutalmazás, fegyelmi fenyítés, rendőri intézkedés, megbetegedés, 

felgyógyulás, szabadságról való bevonulás, személyi és családi körülményekben beállott 

változás, stb.) 

 

24.1.2. Személy- és vagyonőri és intézkedések 30 óra/26 óra 

Rendezvénybiztosítási feladatok ellátása során a testi sérülés okozására alkalmas tárgyak 

bevitelének megakadályozása érdekében a csomag tartalmának vizsgálata. 

A rendezvény megtartását akadályozó vagy zavaró, annak biztonságát veszélyeztető, illetve 

az ott jogellenesen tartózkodó személy igazoltatása, a rendezvényen való részvételének 

megtiltása, felszólítása távozásra, amennyiben az érintett személy ennek nem tesz eleget, 

az élet- és vagyonbiztonság érdekében a rendezvényről történő kivezetése. 

A sportrendezvényről eltávolítandó személy visszatartása, amennyiben a 

személyazonosságát felhívásra nem igazolja. 

Bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésén tetten ért személy felszólítása a cselekmény 

abbahagyására, a cselekmény folytatásának megakadályozása, az elkövető elfogása, és a 

birtokában lévő, bűncselekményből vagy szabálysértésből származó vagy annak 

elkövetéséhez használt dolog, illetve támadásra alkalmas eszköz elvétele. 

Az elfogott személy és a személytől elvett dolog jogosult nyomozó hatóságnak történő 

átadása, illetve e szervet értesítése. 

Helyszínbiztosítási feladatok gyakorlása. 

Az arányos mérvű kényszerítő testi erő alkalmazásának gyakorlása 

 

24.1.3. Közterület-felügyelői intézkedések 32 óra/30 óra 

A közterület rendjével kapcsolatos intézkedések 

A közterület jogszerű, engedélyhez kötött használatával kapcsolatos intézkedések 

Intézkedés hajléktalan személlyel 

Intézkedés az önkormányzat közterületi rendezvényén 

Intézkedés köztisztasági szabálysértés esetén 

Intézkedés önkormányzati tulajdonú közösségi tömegközlekedési eszközön. 

Állategészségügyi és állatrendészeti intézkedések 

 

 

25. Ügyviteli ismeretek  tantárgy 31 óra/0 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

25.1. Témakörök 

25.1.1. Ügyviteli folyamatok 7 óra/0 óra 

Ügyiratkezelés szakaszai. Ügyviteli folyamatot segítő berendezések, gépek alkalmazása 

(levélhajtogató, borítékoló, bérmentesítő, stb.). 

Adó fogalma, fajtái, szerepe. 

Adójogszabályok tartalmi elemei. 

Betartja a pénzügyi, számviteli és adóelőírásokat. 
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Figyelemmel kíséri a munkájához kapcsolódó jogszabályok változásait. 

Utaztatási költségelszámoltatást végez. 

Útiköltség-elszámolás.  

Kiküldetési rendelvény.  

Számviteli bizonylat fogalma. 

Készpénzfizetési számla kiállítása. 

Átutalásos számla kiállítása. 

Visszáru kezelése. 

A gazdálkodási szakterületen gyakran előforduló bizonylatok kiállítása 

 

 

25.1.2. Marketing ismeretek 8 óra/0 óra 

A marketing fogalma, kialakulása, fejlődése, alkalmazási területe A piackutatás fajtái, 

módszerei, felhasználási területe, funkciói folyamata, módszerei. Kommunikációs politika 

fogalma, jelentősége. Marketingkommunikáció eszközrendszere. 

A marketingkommunikáció lényege, a kommunikációs mix elemei. 

Reklám fogalma, szerepe, fajtái. Tájékoztató és reklámanyagok készítése. 

Hírközlő iratok készítése a nyilvánosság és a média számára. Protokoll lista készítése. 

 

25.1.3. Időgazdálkodás  8 óra/0 óra 

Időtábla jellemzői. Időtábla szerkesztése. Napi, heti, havi időterv készítése. 

Feladatok tervezése, optimalizálása, rangsorolása. Határidők nyilvántartása. Határidők 

preferencia sorrendje. Határidők és gazdasági érdekek kapcsolata. Gazdasági határidők 

nyilvántartása. A vezető időbeosztása. Időmenedzselés. Határidők átütemezése (módosítás, 

felszólítás). Határidők elmulasztásának jogkövetkezményei 

 

25.1.4. Nyomtatvány-, és adatbázis-kezelés 8 óra/0 óra 

Nyomtatványok, űrlapok, egyéb dokumentumok készítése. Nyomtatvány, mint ügyirat. 

Nyomtatványok típusai, rendszerezése. Űrlapok készítése számítógépen. 

Elektronikus űrlapok kitöltése. Űrlapok kezelése webes felületen. Adatok feltöltése webes 

felületen. Körlevél, boríték, etikett készítése. Dokumentum-szerkesztés (üzleti, hivatali, ill. 

belső felhasználásra). Kézi nyomtatványok digitalizált tárolása. 

Adatbázis-kezelés alapjai. Adatbázis létrehozása, feltöltése, karbantartása. Adatszolgáltatás 

adatbázisból. Adatbázis készítése, gyűjtött adatokból. 

 

 

26. Ügyviteli ismeretek tantárgy 36 óra/0 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

26.1. Témakörök 

 

26.1.1. Vakírás alapjai  30 óra/0 óra 

A tízujjas vakírás módszerei, a billentyűk kezelésének módja, szabálya 

Test-, kar-, kéz- és ujjtartás 

Számok, írásjelek, speciális karakterek írástechnikai és helyesírási szabályai 

Sebességfokozás különböző szövegek írásával, a gépíráskészség fokozása 

A betűk megtanulása különböző betűkapcsolási és szógyakorlatokkal, folyamatos 

mozdulatelemzéssel, másolással. Másolás kéziratról, Idegen nyelvű dokumentum másolása, 

Elektronikus írás szabályai, Hallás utáni írás technikája, Iratsablon szerkesztése. 

 

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va



 

 1349 

26.1.2. Dokumentumok szerkesztése, készítése, szövegszerkesztő programok 

  3 óra/0 óra 

Dokumentumok típusai, fajtái 

Irat- és dokumentumszerkesztés szabályai 

Számítógépes nyomtatvány, űrlap és sablon szerkesztése 

Körlevélkészítés elemei, technikája 

Elektronikus címzés és etikett készítés gyakorlata 

Elektronikus levelezés technikája és szabályai 

Táblázatok készítése, kezelése 

Hivatkozások használata 

 

26.1.3. Levelezési ismeretek 3 óra/0 óra 

Hivatalos levelek fajtái 

Levelezés hagyományos és digitális formában 

Jelentések, beszámolók 

Szerződések, járulékos levelezés 

Jegyzőkönyv formai, szerkezeti elemei 

Iratok iktatása, tárolása, őrzése 

Üzleti levelek formai követelményei 

Üzleti levél szerkesztése, készítése 

Irodatechnikai készülékek kezelése 

A levelezés és elektronikus kapcsolattartás szabályai 

 

27. Ügyviteli ismeretek tantárgy 124 óra/124 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

27.1. Témakörök 

27.1.1. Az ügyiratkezelés szabályozása 31 óra/31 óra 

Ügyviteli munka helye szerepe a szervezetben,  

Ügyviteli munka részei,  

Ügyiratkezelés szabályozása,  

Az ügyiratkezelés irányítása, felügyelete  

Az iratok kezelésének általános követelményei 

Az egységes kormányzati ügyiratkezelő rendszer 

 

27.1.2. Az ügyiratkezelés folyamata 31 óra/31 óra 

A Küldemények átvétele  Papíralapú küldemények átvétele 94  

Elektronikus iratok átvétele, A KÉR-hez érkezett iratok átvétele, kezelése,  

Küldemények felbontása,  

Érkeztetés  

Küldemények szerelése, csatolása  

Szignálás  

Iktatás 

Mutatózás   

Szignált iratok átadása  

Ügyirat készítése, kiadmányozás  

Iratok sokszorosítása 

Iratok továbbítása (expediálás) 

Papíralapú iratok továbbítása   

 Elektronikus továbbítás   
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 Az Egységes Kormányzati Ügyiratkezelő Rendszer alapjai 

 Iratok határidő-nyilvántartása 

Irattárba helyezés, irattári terv   

Iratok kiadása az irattárból  

Selejtezés, megsemmisítés  

Levéltárba adás 

 

27.1.3. Adatvédelem és információszabadság 31 óra/31 óra 

Az adatvédelem tartalma  

Alapfogalmak  

Az adatkezelés jogszerűsége, adatkezelés jogintézménye 

Az érintett rendelkezése az adatkezelés során 

Adatbiztonság, adatvédelem  

Információszabadság, információ biztonság  

Személyes adat, szenzitív adat 

Közérdekű adat és közérdekből nyilvános adat   

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

Nemzeti Biztonsági Felügyelet 

 

27.1.4. A titkos ügykezelés alapismeretei 31 óra/31 óra 

A titkos ügykezelés elméleti alapismerete 

Az adatok védelmének alapelvei 

A nyilvánosság alól mentesülő nem nyilvános adatok,  

Adat fajták, minősítési szintek  

A minősítési eljárás szabályai, kármérték alapú minősítés 

Minősített adatok kezelése 

A minősítés felülvizsgálata 

A minősítés felülbírálata 

A minősített adatok büntetőjogi védelme 

A titkos ügykezelés gyakorlati alapismeretei  

A titkos ügykezelő foglalkoztatásának feltételei és feladatai   

A Nyilvántartó és a Kezelő pont  

 A NATO-NYEU Központi Nyilvántartó, valamint az EU Központi Nyilvántartó  

A minősített adatok nyilvántartásának folyamata 

A minősített adatot tartalmazó adathordozó irattározása és a megsemmisítési eljárás 

Futárszolgálatok fajtái 

 

 

 

28. Ügyviteli gyakorlat tantárgy 77 óra/77 óra* 

28.1. Témakörök 

28.1.1. Iratminták fajtái 20 óra/20 óra 

Iratminta fajták jellemzői 

Iratminta fajták csoportosítása különböző szempontok alapján 

 

 

28.1.2. Iratminták formai, tartalmi jellemzői  20 óra/20 óra 

Iratminták formai és tartalmi jellemzői,  

Iratminták csoportosítása ügytípusok szerint. 

Iratminta sablonok 

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va



 

 1351 

Elektronikus űrlapok 

 

28.1.3. Szövegszerkesztés, iktató program kezelése, elektronikus ügyintézés  óra/19 

óra 

Az ügyviteli munka informatikai támogatása 

Az elektronikus iktatórendszerek típusai, Az elektronikus iktatás főbb jellemzői 

Elektronikus ügyintézés 

Az elektronikus rendszerek biztonsága  

Központi elektronikus szolgáltató rendszer  

Elektronikus tájékoztató szolgáltatás 

Kapcsolattartás egyéb elektronikus eszközökkel 

 

28.1.4. Iratminták készítése  18 óra/18 óra 

Iratminták formai és tartalmi jellemzőinek megfelelő elkészítése. 

Iratminta készítés ügyekhez, eseményekhez 

Iratminta gyűjtemény összeállítása 

 

29. Közszolgálati ügyintézői ismeretek tantárgy 124 óra/232 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

29.1. Témakörök 

29.1.1. Jogi alapismeretek 20 óra/38 óra 

 Szabálysértési alapismeretek, Büntetőeljárás és büntetés-végrehajtási jogi 

alapismeretek. Polgárőri alapismeretek. 

. 

29.1.2. Jogi ismeretek 30 óra /48 óra 

Büntetőjog különös rész.  

(Az élet, a testi épség és az egészség elleni bűncselekmények. Emberölés. Erős 

felindulásban elkövetett emberölés. Testi sértés. Foglalkozás körében elkövetett 

veszélyeztetés. Segítségnyújtás elmulasztása. Kényszerítés, személyi szabadság 

megsértése. Magánlaksértés. Magántitok megsértése. Rágalmazás. Becsületsértés. 

Közlekedési bűncselekmények. Közúti baleset okozása. Járművezetés ittas vagy 

bódult állapotban. Cserbenhagyás. Az igazságszolgáltatás elleni bűncselekmények. 

Hamis vád. Hatóság félrevezetése. Hamis tanúzás, hamis tanúzásra felhívás. 

Bűnpártolás. Hivatali bűncselekmények. Bántalmazás hivatalos eljárásban. 

Kényszervallatás. A hivatalos személy elleni bűncselekmények. Vesztegetés. A 

közbiztonság elleni bűncselekmények. Terrorcselekmény. Közveszély okozása. 

Közérdekű üzem működésének megzavarása. Robbanóanyaggal vagy robbanószerrel 

visszaélés. Lőfegyverrel vagy lőszerrel visszaélés. Állatkínzás. Közveszéllyel 

fenyegetés. Garázdaság. Közokirat-hamisítás. Kábítószer birtoklása. A vagyon elleni 

erőszakos bűncselekmények. Rablás. Kifosztás. Zsarolás. Önbíráskodás. A vagyon 

elleni bűncselekmények. Lopás. Sikkasztás. Csalás. Rongálás. Jogtalan elsajátítás. 

Orgazdaság. Jármű önkényes elvétele.) 

 

A helyszínbírságra és egyes szabálysértésekre vonatkozó ismeretek. 

(Helyszíni bírságra vonatkozó általános szabályok. A helyszíni bírság kiszabására 

jogosultak köre. A helyszíni bírságolás alkalmazásának feltételei, kizáró okok. A 

helyszíni bírság összege. A helyszíni bírságolás gyakorlati végrehajtása. 

Szabálysértések. Rendzavarás. Garázdaság. Közbiztonsági tevékenység jogosulatlan 

végzése. Veszélyes fenyegetés. A tulajdon elleni szabálysértés. Polgári felhasználású 

robbanóanyaggal és pirotechnikai termékkel kapcsolatos szabálysértés. Lőfegyverrel 
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kapcsolatos szabálysértés. Koldulás. Csendháborítás. Köztisztasági szabálysértés. 

Veszélyeztetés tárgyak elhelyezésével, eldobásával. Kábítószer-rendészeti 

szabálysértés. Szeszesital-árusítás, - kiszolgálás,- és fogyasztás tilalmának 

megszegése. A kitiltás, illetve az eltiltás szabályainak megszegése. Tiltott fürdés. 

Személyazonosság igazolásával kapcsolatos kötelességek megszegése. Külföldiek 

rendészetével kapcsolatos szabálysértés. Ittas vezetés. Az elsőbbség és az előzés 

szabályainak megsértése. A közúti közlekedés rendjének megzavarása. Engedély 

nélküli vezetés. Érvénytelen hatósági engedéllyel vagy jelzéssel való közlekedés. 

Vasúti átjárón áthaladás szabályainak megsértése. Versenytárs utánzása.) 

 

29.1.3. Kommunikációs alapismeretek 10 óra/20 óra 
Kommunikál szervezeten belül és szervezeten kívül. 

Tájékoztatást nyújt a szakmai munkavégzése során felmerülő panasz kivizsgálásáról. 

Tájékoztatást ad az ügyfeleknek. 

Együttműködik a feladat-végrehajtásban érintett hatóságokkal 

Személyeket hallgat meg. 

Személyek meghallgatásáról jegyzőkönyvet készít. 

Jelentést tesz az intézkedései során használt eszköz és a kényszerítő testi erő alkalmazásáról. 

Jegyzőkönyvet, összesített írásos beszámolót készít. 

Írásban is alkalmazza a magán és a hivatalos nyelvi kommunikációt. 

A hivatalos témájú írásbeli kommunikáció fejlesztése: a hivatalos szöveg jellemzői. 

 

29.1.4. Kormányablak ügyintézői ismeretek 64 óra/126 óra 
Közigazgatási  alapismeretek 

Európai uniós alapismeretek 

Nemzetpolitika fogalma, jellemzői 

Információbiztonság és adatvédelmi alapismeretek  

 

Közigazgatás felépítése és működése.  

Az igazgatás és a közigazgatás fogalma.  

A közigazgatás feladata, funkciói.  

A közigazgatás tevékenységi fajtái.  

A közigazgatás szervezetrendszere és sajátosságai, az államigazgatás, önkormányzati 

igazgatás  
 

A központi államigazgatási szervek szervezete és működése.  

A Kormány szerepe, szervezet, működése.  
Kormánybizottságok (és egyéb, a kormány munkáját segítő szervek) 

A minisztérium feladata és szervezete.  

Az államigazgatás területi, helyi szerveinek szervezete és működése.  

Az államigazgatási szervek feladat- és hatáskörére vonatkozó főbb szabályok.  
Autonóm államigazgatási szervek, a kormányhivatalok, a központi hivatalok, a rendvédelmi 

szervek és az önálló szabályozó szervek 

A kormányhivatalok 

A kormányhivatalok szervezete  

A kormányhivatal feladatai 

 

Az önkormányzatiság lényege.  

Az önkormányzatok szervezetének és működésének főbb szabályai.  
A helyi önkormányzatok típusai 

A helyi önkormányzatok egymás közötti kapcsolatai 

A helyi önkormányzatok feladat- és hatásköre 
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A helyi rendészeti és közbiztonsággal kapcsolatos feladatok 

A területi (megyei) önkormányzatok feladatai 

A települési önkormányzatok szervezete és működésének alapvető szabályai 

A települési önkormányzatok szervezete 

A települési önkormányzatok működése 

A helyi önkormányzatok és az egyéb állami szervek kapcsolatának főbb elemei 

 

A közigazgatás személyzeti rendszere. 

A közszolgálat jellemzői. 
Közszolgálati etika és integritás 

A közigazgatási jogviszony.  

Az ügykezelőkre vonatkozó szabályok és rendelkezések 

 
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény és a 

szakigazgatási normák egymáshoz való viszonya, a közigazgatási eljárásjogi szabályozás 

rendszere  

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény 

személyi, területi és időbeli hatálya.  

A hatósági jogalkalmazás fogalma. 

A hatósági cselekmények fontosabb típusai. 

A hatósági ügy és az ügyfél fogalma.  

Az eljáró hatóságok köre.  

A közigazgatási eljárás szakaszai, azok célja és rendeltetése.  

Az elsőfokú eljárás szabályai.  
A kérelem és az általános eljárási szabályok  

A hatósági döntéshozatal és döntésfajták 

Jogorvoslat a közigazgatási hatósági eljárásban  

A fellebbezésre vonatkozó főbb szabályok.  

A közigazgatási végrehajtás rendeltetése. 
Végrehajtás a közigazgatási hatósági eljárásban 

 

 

A Kormányablakok működésének, feladatainak, hatásköreinek áttekintése.  

Kormányablak ügyintézői feladatok 

Okmányirodai ügykörök 
 

 

 

 

30. Közszolgálati ügyintézői gyakorlat tantárgy 62 óra/98 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

30.1. Témakörök 

30.1.1. Szakmai kommunikációt fejlesztő gyakorlatok 11 óra/23 óra 
A mindennapi kommunikáció és a rendvédelmi szervek kommunikációjának hasonlóságai és 

különbözőségei 

A kommunikáció speciális szabályai  

A rendvédelmi szervek csak intézkedéseikor felmerülő tipikus helyzetek, személyes reakciók, 

ezek elemzése. 

Konfliktuskezelés módszerei, azok alkalmazása. 

A kommunikációs zavarok felismerése és a leküzdésére szolgáló technikák alkalmazása. 

A non verbális és metakommunikációs jelzések értelmezése, azokra történő reagálás. 
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Az előítéletes megnyilatkozások felismerése, kezelésükre a megszerzett ismeretek 

alkalmazása. 

Az antiszociális magatartásformák felismerése, kezelésükre az asszertív kommunikáció 

alkalmazása. 

Stresszkezelési technikák megismerése és alkalmazása. 

 

30.1.2. Feladatellátásához nélkülözhetetlen személyes, társas és szakmai kompetenciák 

fejlesztése 9 óra/17 óra 

 
Figyelemösszpontosítást fejlesztő gyakorlatok, a gyors reakció, a rögtönzés.  

Disputa: vita szervezése.  

A kapcsolatok mélyítése: a figyelmes hallgatás, a segítő beszélgetés. 

Az együttműködés – a kooperáció fejlesztését segítő gyakorlatok, a képesség fejlesztését 

segítő játékok. 

Az empátia és a türelem fejlesztése. 

A személyészlelés, a személyészlelési ítéletek pontosságának fejlesztése.  

Az antiszociális magatartás észlelése. 

Komplex gyakorlat: adott szituáció (rendőri intézkedés) „mintha” megélése. 

 

 

30.1.3. Kormányablak ügyintéző gyakorlati ismeretek  42 óra/58 óra 
Ügyfélszolgálati készségfejlesztés 

Etikus ügyfélszolgálat, önismeret, kommunikáció 

Ügyféltípusok, ügyfélkezelés 

Konfliktusok, interkulturális konfliktusok, interkulturális érzékenyítés  

Konfliktuskezelés, stresszkezelés 

Fogyatékkal élőkkel történő bánásmód 

Az elektronikus ügyintézés alapjai,  

A szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatások  

A kormányablak ügyintézői feladatok ügymenetének gyakorlása: 

Okmányirodai ügykörök gyakorlása. 

 

31. E-közigazgatás elmélete tantárgy 124 óra/124 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

31.1. Témakörök 

31.1.1. E-közigazgatás alapjai 62 óra/62 óra 

Közigazgatás fejlesztési stratégia 

E-közigazgatás fogalma  

Az elektronikus ügyintézés részletes szabályai, az elektronikus ügyindítás  

A szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatások  

Elektronikus iratkezelés, dokumentumkezelés, azonosítás  

Elektronikus ügyintézés  

Elektronikus aláírás  

Központi elektronikus szolgáltató rendszer  

Ügyfélkapu/Hivatali Kapu  

Elektronikus tájékoztató szolgáltatás  

Kapcsolattartás egyéb elektronikus eszközökkel 

Az elektronikus ügyintézés részletes szabályai, az elektronikus ügyindítás  

A szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatások  

Elektronikus iratkezelés, dokumentumkezelés, azonosítás  
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31.1.2. E-ügyvitel  31 óra/31 óra 

 

Ügyviteli szoftverek fajtái, jellemzői  

Hálózatok fajtái, szerepe az ügyviteli feladatokban  

Adatbiztonság  

Elektronikus iktatás  

Az elektronikus iktatórendszerek típusai, jellemzői 

Az elektronikus iktatás főbb jellemzői, szabályai 

Az adatok osztályba sorolása, kapcsolódó tevékenységek és szabályok  

Biztonsági esemény és kezelése  

 

31.1.3. A közigazgatási hatósági eljárás szabályai az ügyek kezelése során  31 

óra/31 óra 
 

Egyes ügyek sajátosságainak megfelelő hatósági jogalkalmazás és eljárásjog 

Hatáskör, illetékesség az ügyek kapcsán 

A közigazgatási eljárás szakaszai a különböző ügyek kapcsán: 

Az elsőfokú eljárás (alapeljárás), Jogorvoslati eljárás, Végrehajtási eljárás 

sajátosságai különböző ügyek kezelése során. Jogsegély igénybe vétele az 

eljárások során. 

 

 

32. E-közigazgatás gyakorlata tantárgy 62 óra/62 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

32.1. Témakörök 

32.1.1. A Közigazgatás informatikai támogatása 21 óra/21 óra 
A közigazgatás informatikai ellátottsága, rendelkezésre álló eszközök 

Az elektronikus ügyintézés feltételrendszere 

Az ügyviteli munka informatikai támogatása  

A számítógép  

Szoftverek  

Hálózatok   

Adatbiztonság, adatvédelem, adatkezelés szabályai 

Az elektronikus adatbázisok típusai az e-közigazgatásban 
 

 

32.1.2. Elektronikus közigazgatás  21 óra/21 óra 
Elektronikus közigazgatás  

Elektronikus ügyintézés menete 

Elektronikus irat és dokumentum jellemzői, készítése, hitelesítése 

KEKKH feladatai 

Az elektronikus rendszerek biztonsága  

Az adatok osztályba sorolása, kapcsolódó tevékenységek és szabályok  

Biztonsági esemény és kezelése a gyakorlatban, adatkezelési incidens  

Elektronikus aláírás 
 

 

32.1.3. Elektronikus ügyintézés 20 óra/20 óra 
Elektronikus közigazgatási szolgáltatások,  

Okmányirodai ügyintézés, az elektronikus ügyintézés folyamata, lépései 
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Ügyfélkapu/Hivatali kapu használata 

A szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatások  

 

 

33. Ügyfélszolgálati kommunikáció tantárgy 77 óra/77 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

 

33.1. Témakörök 

33.1.1. Ügyfélszolgálati kommunikáció alapjai 20 óra/20 óra 

Ügyfélszolgálati munkakörök fajtái 

Ügyfélfogadási stílusok 

Hivatalos levelek önálló fogalmazása magyar és idegen nyelven  

A közvetlen és közvetett szóbeli kommunikáció nyelvi megformálásának módjai, 

követelményei 

A választott idegen nyelv nyelvhelyességi szabályai 

 

 

33.1.2. Ügyfélszolgálati kommunikáció magyar és idegen nyelven 26 óra/26 óra 

Az ügyfélszolgálati kommunikáció szabályai, 

Információszerzés és információnyújtás szolgáltatásokkal, ügyekkel kapcsolatban 

Kommunikációs stílusok az ügyfélszolgálaton 

A kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, kapcsolatlezárás módjai magyar és egy idegen 

nyelven 

 

33.1.3. Kommunikációs technikák 31 óra/31 óra 

Beszédtechnika és retorika,  

A közvetlen és közvetett szóbeli kommunikáció nyelvi megformálásának módjai, 

követelményei 

A telefonos kommunikáció technikái magyar és egy idegen nyelven 

Konfliktuskezelési technikák 

Asszertív kommunikáció módszerei 

 

34.  Ügyfélszolgálati kommunikáció gyakorlat tantárgy 93 óra/93 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

34.1. Témakörök 

34.1.1. Ügyfélszolgálati kompetenciák  31 óra/31 óra 

Ügyfélszolgálati kompetenciák fajtái, jellemzői 

Ügyfélszolgálati kompetenciákat fejlesztő gyakorlatok 

 

 

34.1.2. Ügyféltípusok, kommunikációs stílusok  31 óra/31 óra 

Problémás ügyféltípusok 

Kommunikáció problémás ügyféllel 

 

34.1.3. Ügyfélszolgálati kommunikációs gyakorlatok magyar és idegen nyelven   

31 óra/31 óra 

Szóbeli, írásbeli, telefonos kommunikációs gyakorlatok, különböző ügyféltípusok 

szerinti csoportosításban. 
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 Ügyfélszolgálati kommunikáció tantárgy 62 óra/62 óra* 

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

34.2. Témakörök 

34.2.1. Az ügyfélközpontú problémakezelés szempontjai  22 óra/22 óra 

A szolgáltatói attitűd, ügyfélközpontúság és szervezeti lojalitás 

A fogyasztói magatartás 

A fogyasztóvédelmi és termékfelelősségi törvény 

A jogérvényesítés 

 

  

34.2.2. Az ügyfélszolgálati panaszügyek fajtái 30 óra/30 óra 

A klasszikus ügyfélszolgálati feladatok és panaszügyek fajtái 

A panaszügyek hatékony kezelésének módjai 

 

34.2.3. Reklamáció kezelés kommunikációja  10 óra/10 óra 

Az ügyféladatok gyűjtése, szegmentált ügyfélkezelés 

Az ügyfél-kommunikációs stratégia; alapelvek 

Az ügyfelek tipizálása 

 

 

35. Ügyfélszolgálati kommunikáció gyakorlat tantárgy 77 óra/77 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

35.1. Témakörök 

35.1.1. Szóbeli panasz kezelése 28 óra/28 óra 

Ügyfélkezelési ismeretek, módszerek  

Empátia és asszertív készségek fejlesztése  

Konfliktus és konszenzus  

Probléma kezelési módszerek 

Tájékoztatás módszertana az ügyintézés menetéről magyar és idegen nyelven 

Érvelés és meggyőzés technikák 

Telefonos ügyfélkapcsolat sajátosságai 

Telefonos panaszok kezelésének kommunikációs technikái 

 

35.1.2. Írásbeli panasz kezelése 20 óra/20 óra 

Ügyfélkezelési módszerek írásbeli panasz esetén 

Empátia és asszertív írásbeli készségek fejlesztése  

Probléma kezelési kommunikációs módszerek írásban 

Tájékoztatás módszertana az ügyintézés menetéről 

Írásbeli érvelés és meggyőzés technikák magyar és idegen nyelven 

Írásbeli panaszra válaszlevél formai és tartalmi elemei magyar és idegen nyelven 

 

35.1.3. Ügyfélszolgálati kommunikációs gyakorlatok magyar és idegen nyelven 

  29 óra/29 óra 

Írásbeli, telefonos és szóbeli panaszkezelési gyakorlatok magyar és idegen nyelven 
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ÖSSZEFÜGGŐ SZAKMAI GYAKORLAT 

 

II. Két évfolyamos oktatás közismereti képzés nélkül 

1. évfolyamot követően 160 óra 

 

Az 1. évfolyamot követő szakmai gyakorlat szakmai tartalma: 

 

Ügykezelői gyakorlat 

80 óra 

Az ügykezelői gyakorlat célja: A 13. évfolyamon a Közszolgálati ügyintézői gyakorlat tantárgy 

tanulása során elsajátított, a közszolgálati szervek ügykezelési ismeretekhez kapcsolódó 

tudásanyag gyakorlása, elmélyítése.  

Ajánlás a szakmai gyakorlat megszervezésére, folyamatára 

A tanulók ügykezelési gyakorlata az iskolában egy szimulált ügykezelői-postázói helyiségben 

(irattár) vagy egy, a gyakorlat számára alkalmas közszolgálati szervnél kerüljön megszervezésre.  

Javasolt a tanulóknak Foglalkozási naplót vezetni, és abba rögzíteni az elvégzendő feladatokat, és 

azok értékelését.  

A szakmai feladatok:  

Érkeztetés, iktatás, postázás, expediálás, irattárrendezés, iratselejtezés és egyéb az ügykezelői 

munkakörrel összefüggő feladatok gyakorlása, iktató programok megismerése, használatának 

gyakorlása. 

 

Kormányablak-ügyintéző gyakorlat 

80 óra 

A kormányablak-ügyintéző szakmai gyakorlat célja: A szakmai alapismeretek komplex 

alkalmazása, az új szakmai ismeretek gyakorlat során történő elsajátítása. Az elméleti szakaszban 

a Közszolgálati ügyintézői gyakorlat tantárgy tanulása során megszerzett ismeretekre építve 

meghatározott feladatok végrehajtásával a kormányablak-ügyintézői munka végzéséhez szakmai 

gyakorlati tapasztalatokat szereznek. 

Ajánlás a szakmai gyakorlat megszervezésére, folyamatára: 

A tanulók a szakmai gyakorlatot kormányhivatali kormányablakban végzik.  

Javasolt a tanulóknak Foglalkozási naplót vezetni, és abba rögzíteni az elvégzendő feladatokat, és 

azok értékelését.  

A szakmai feladatok:  

Kormányablakban asszisztensi feladatok ellátása. Kormányablak ügyintézők munkájának 

támogatása. Ügyekhez kapcsolódó adminisztrációs feladatok ellátása Kormányablakban használt 

speciális az ügyek intézéséhez szükséges informatikai programok megismerése. 
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3.8.8 Sportedző (ökölvívás) 

 

H E L Y I  T A N T E R V  

a(z) 

XXXVII. SPORT 

ágazathoz tartozó 

54 813 02 

SPORTEDZŐ (ÖKÖLVÍVÁS) 

SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 

 

 

 

A szakképesítés óraterve nappali rendszerű oktatásra 

 

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 

 

Érettségi utáni szakképzés esetén a heti és éves szakmai óraszámok: 

 

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 
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Tantárgyi struktúra és óraszámok - Sport XXXVII. 

Sportedző (ökölvívás) (54 813 02)  

szakgimnázium 9-13. évfolyam 

(2016. szeptember 1-től) 

  Óraszámok évfolyamonként 

Tantárgy 9. 10. 11. 12. 9.-12. 13. 

  heti éves heti éves heti éves heti éves éves heti éves 

Közismeret                       

Magyar nyelv és 

irodalom 
4 144 4 144 4 144 4 124 556     

Idegen nyelvek 4 144 4 144 4 144 4 124 556 4 124 

Matematika 3 108 3 108 3 108 3 93 417     

Történelem 2 72 2 72 3 108 3 93 345     

Etika             1 31 31     

Informatika 2 72 2 72         144     

Művészetek         1 36     36     

Testnevelés  5 180 5 180 5 180 5 155 695     

Osztályfőnöki 1 36 1 36 1 36 1 31 139     

Kötelező komplex 

természettudományos 

tantárgy 

3 108             108     

Ágazathoz kapcsolódó 

tantárgy: Biológia 
    2 72 2 72 2 62 206     

Kötelezően választható: 

Emelt szintű érettségi 

vagy Idegen nyelv, 

vagy Fizika vagy 

Informatika vagy 

Szakmai tantárgy 

        2 72 2 62 134     

Pénzügyi és vállalkozói 

ismeretek 
    1 36         36     

Közismeret összesen 24 864 24 864 25 900 25 775 3403 4 124 
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Szakmai modulok: 

el
m

. 

g
ya

k
. 

év
es

 

el
m

. 

g
ya

k
. 

év
es

 

el
m

. 

g
ya

k
. 

év
es

 

el
m

. 

g
ya

k
. 

év
es

 

9.-12. 

el
m

. 

g
ya

k
. 

év
es

 

Foglalkoztatás II.                           0,5   15,5 

Foglalkoztatás I.                            2   62 

Anatómiai-élettani 

ismeretek 
4   144                   144       

Egészségtan       2   72             72       

Terhelésélettan       2   72             72       

Elsősegélynyújtás 

gyakorlat 
              3 108       108       

Funkcionális 

anatómia 
                  2   62 62       

Klinikumi 

alapismeretek 
                  2   62 62       

Edzéselmélet  2   72 1   36       1   31 139       

Edzésprogramok 

gyakorlat  
  2 72   2 72   1 36   1 31 211       

Gimnasztika 1   36             1   31 67       

Gimnasztika 

gyakorlat  
  2 72   1 36   1 36       144       

Fizioterápia             1   36       36       

Fizioterápia I.                2 72   1 31 103       

Masszázs       1   36             36       

Svédmasszázs 

gyakorlat  
        3 108   2 72   2 62 242       

Pedagógia-

sportpedagógia 
                          2   62 

Pszichológia-

sportpszichológia 
                          2   62 

Kommunikáció                           1   31 

Sportmenedzsment                           1,5   46,5 

Vállalkozástan                            0,5   15,5 

Gazdálkodás-

pénzügyi ismeretek 
                          1   31 

Sportági alapok                           0,5   15,5 

Sportági alapok 

gyakorlat  
                            9,5 294,5 

Sportági 

szakismeretek  
                          0,5   15,5 

Sportági 

szakismeretek 

gyakorlat  

                            10 310 

Szakmai modulok 

összesen: 
7 4 396 6 6 432 1 9 360 6 4 310 1498 11,5 19,5 961 

Szakmai elmélet és 

gyakorlat összesen: 
11 396 12 432 10 360 10 310 1498 31 961 

Szakmai elmélet és 

gyakorlat/ év 
252 144 396 216 216 432 36 324 360 186 124 310 1498 356,5 604,5 961 

Nyári összefüggő 

szakmai gyakorlat 
    0     140     140     0 280     0 

Tanulók heti/éves óra 

száma: 
35 1260 36 1436 35 1400 35 1085 4901     1085 

Képzési arányok 

szakmai modulokban 
2739 

Szakmai elmélet 1046,5 38,21%     

Szakmai 

gyakorlat 
1692,5 61,79%     
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Tantárgyi struktúra és óraszámok - Sport XXXVII. 

Sportedző (ökölvívás) (54 813 02)  

érettségire épülő szakképző évfolyam (13.-14. évfolyam) 

(2016. szeptember 1-től) 

    

Tantárgy 13. évfolyam 14. évfolyam Összesen 

  heti éves heti éves éves 

Közismeret           

Szakmai idegen nyelv 4 144 4 124 268 

Közismeret összesen 4 144 4 124 268 

Szakmai modulok: 

el
m

. 

g
ya

k
. 

év
es

 

el
m

. 

g
ya

k
. 

év
es

 

  

Foglalkoztatás II.       0,5   15,5 15,5 

Foglalkoztatás I.        2   62 62 

Anatómiai-élettani ismeretek 4   144       144 

Egészségtan 2   72       72 

Terhelésélettan 2   72       72 

Elsősegélynyújtás gyakorlat   3 108       108 

Funkcionális anatómia 2   72       72 

Klinikumi alapismeretek               

Edzéselmélet  4   144       144 

Edzésprogramok gyakorlat    6 216       216 

Gimnasztika 2   72       72 

Gimnasztika gyakorlat    4 144       144 

Fizioterápia               

Fizioterápia I.    2 72       72 

Masszázs               

Svédmasszázs gyakorlat                

Pedagógia-sportpedagógia       2   62 62 

Pszichológia-sportpszichológia       2   62 62 

Kommunikáció       1   31 31 

Sportmenedzsment       1,5   46,5 46,5 

Vállalkozástan        0,5   15,5 15,5 

Gazdálkodás-pénzügyi ismeretek       1   31 31 

Sportági alapok       0,5   15,5 15,5 

Sportági alapok gyakorlat          9,5 294,5 294,5 

Sportági szakismeretek        0,5   15,5 15,5 

Sportági szakismeretek gyakorlat          10 310 310 

Szakmai modulok összesen: 16 15 1116 11,5 19,5 961 2077 

Szakmai elmélet és gyakorlat összesen: 31 1116 31 961 2077 

Szakmai elmélet és gyakorlat/ év 576 540 1116 356,5 604,5 961 2077 

Nyári összefüggő szakmai gyakorlat     160     0 160 

Tanulók heti/éves óraszáma: 35 1420 35 1085 2505 

Képzési arányok szakmai modulokban 2237 
Szakmai elmélet 932,5 41,69% 

Szakmai gyakorlat 1304,5 58,31% 
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Foglalkoztatás II. tantárgy 15 óra/15 óra* 

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

1.1. Témakörök 

1.1.1. Munkajogi alapismeretek 4 óra/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. 

 

1.1.2. Munkaviszony létesítése 4 óra/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. 

 

1.1.3. Álláskeresés 4 óra/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. 

 

1.1.4. Munkanélküliség 3 óra/3 óra 

A munkanélküli (álláskereső) jogai, kötelezettségei és lehetőségei: álláskeresőként 

történő nyilvántartásba vétel; a munkaügyi szervezettel történő együttműködési 
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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. 

 

 

2. Foglalkoztatás I. tantárgy 62 óra/62 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

2.1. Témakörök 

2.1.1. Nyelvtani rendszerezés 1 8 óra/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. 

 

2.1.2. Nyelvtani rendszerezés 2 8 óra/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 

Fen
nta

rtó
 ál

tal
 jó

vá
ha

gy
va



 

 1365 

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. 

 

2.1.3. Nyelvi készségfejlesztés 24 óra/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. 

 

2.1.4. Munkavállalói szókincs 22 óra/22 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. 

 

 

 

 

3. Anatómiai-élettani ismeretek tantárgy 144 óra/144 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 
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3.1. Témakörök 

3.1.1. Szervek, szervrendszerek  72 óra/72 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 

 

3.1.2. Szervrendszerek működése 72 óra/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 

 

 

4. Egészségtan tantárgy 72 óra/72 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

4.1. Témakörök 

4.1.1. Sport és az életmód 36 óra/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 

 

4.1.2. Sportártalmak, sportsérülések megelőzése 18 óra/18 óra 

Sportártalmak típusai 

Sportsérülések típusai 

A sportártalmak, sportsérülések megelőzésének módszerei 

Rehabilitáció a sportban 

 

4.1.3. Táplálkozás 18 óra/18 óra 

Egészséges táplálkozás 

A folyadékpótlás fontossága 

Testösszetétel, testalkat 

Elhízás és testsúlyszabályozás 

Az edzés és az energiaforgalom 

 

 

 

5. Terhelésélettan tantárgy 72 óra/72 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

5.1. Témakörök 
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5.1.1. Terhelés hatása a szervrendszerekre 36 óra/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 

 

5.1.2. Speciális terhelésélettani sajátosságok 18 óra/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 

 

5.1.3. Teljesítményfokozás 18 óra/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 

 

 

6. Elsősegélynyújtás gyakorlat tantárgy 108 óra/108 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

6.1. Témakörök 

6.1.1. Témakör 1 108 óra/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 

Vizsgálati protokoll rosszullét esetén 

A sebek fajtái 

Vérzések típusai és ellátásuk 

Sokk és az ellátása 

Vízből mentés 

 

 

 

 

 

7. Funkcionális anatómia tantárgy 62 óra/72 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

7.1. Témakörök 
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7.1.1. A mozgás szervrendszere 31 óra/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 

 

7.1.2. A sportmozgások anatómiai-élettani alapjai 31 óra/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 

 

 

8. Klinikumi alapismeretek tantárgy 62 óra/0 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

8.1. Témakörök 

8.1.1. Reumatológiai, ortopédiai és traumatológiai alapok  31 óra/0 óra 

Csontritkulás 

Lágyrész reumatizmus 

Degeneratív ízületi és gerincelváltozások 

Gyulladásos ízületi és gerincelváltozások 

A gerinc ortopédiai betegségei 

Mellkasdeformitások 

A felső végtag fontosabb ortopédiai betegségei 

Az alsó végtag fontosabb ortopédiai betegségei 

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 

 

8.1.2. Belgyógyászati, neurológiai és bőrgyógyászati alapok 31 óra/0 óra 

Kóros jelensége felismerése 
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- allergiás reakciók 

- légzési rendellenesség 

 légzésszám változás 

 kóros légzéstípusok 

 nehézlégzés 

- szív- érrendszeri betegnél 

 szorító mellkasi fájdalom (angina pectoris) 

 szívízomelhalás (acut myocardialis infarctus) 

 érszűkület 

 visszeresség 

 artériás és vénás lábszárfekély 

 mélyvénás trombózis 

 felületes vénagyulladás 

 magas vérnyomás 

- véralvadási zavarban szenvedő betegnél 

Az idegrendszeri betegségek főbb jellemző tünetei 

Koponyaűri nyomásfokozódás 

Fejfájások 

Idegrendszeri fertőzések 

Agyi érbetegségek 

Epilepszia 

A bőr anatómiája és élettani működése 

Fertőző bőrelváltozások  

Diabetes mellitus bőrelváltozásai  

 

 

9. Edzéselmélet tantárgy 139 óra/144 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

9.1. Témakörök 

9.1.1. Edzéselméleti alapok 72 óra/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 
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9.1.2. Motoros képességek 36 óra/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  

Téri tájékozódási képesség 

Összekapcsolódási képesség  

Differenciáló képesség  

Az ügyesség, mint a képességek komplex manifesztációja 

 

9.1.3. Edzésmódszertan 31 óra/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   
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10. Edzésprogramok gyakorlat tantárgy 211 óra/216 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

10.1. Témakörök 

10.1.1. Edzéslátogatás 144 óra/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.)   

 

10.1.2. Motoros képességfejlesztés 67 óra/216 óra 

Általános erőfejlesztés  

Speciális erőfejlesztés  

Pozitív dinamikus (legyőző) erőfejlesztés  

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  
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 A differenciáló képesség fejlesztése  

 Az ügyesség fejlesztése  

(Valamennyi fejlesztő módszer elsajátítása konkrét gyakorlatok és edzésprogramok 

végrehajtása útján történik.) 

 

 

11. Gimnasztika tantárgy 67 óra/72 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

11.1. Témakörök 

11.1.1. A gimnasztika mozgásrendszere 36 óra/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 

 

11.1.2. Gyakorlatelemzés és -tervezés 31 óra/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.) 

 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  
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Motoros képességek fejlesztése különböző eszközökkel  

Gyakorlatvezetési módszerek  

A célgimnasztika értelmezése, alkalmazási területei 

 

 

12. Gimnasztika gyakorlat tantárgy 144 óra/144 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

12.1. Témakörök 

12.1.1. Szabadgyakorlatok  72 óra/72 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 

 

12.1.2. Eszközös gyakorlatok  72 óra/72 óra 

Kézisúlyzó 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, oktatása 

 

 

 

 

13. Fizioterápia tantárgy 36 óra/0 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

13.1. Témakörök 

13.1.1. Fizoterápiás módszerek 36 óra/0 óra 
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Termoterápia: 

Meleg és hideghatások 

Meleghatású kezelés 

Hőlégkamra  

Gőzkamra  

Szauna (felöntések, a szaunamester feladatai és a különféle szaunák ismertetése) 

Hideghatású kezelések (kryoterápia, kryogél) 

Rövid hűtés 

Hidroterápia 

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 

Balneokezelések: 

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 
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Iszapkezelés javallata – ellenjavallata 

Hévízi gyógyiszapkezelések (hungarikum!!) 

Mechanokezelések: 

Száraz tractió, gerincnyújtó gravitációs pad (denevér ágy, Glisson trakció ismerete 

Betegségek indikációi és kontraindikációi kezelések során 

 

 

14. Fizioterápia I. gyakorlat tantárgy 103 óra/72 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

14.1. Témakörök 

14.1.1. Hidro- és termoterápiás kezelések 72 óra/50 óra 

Hidroterápiás kezelések:  

Borogatások (hideg, meleg, felmelegedő {Prissnitz} 

Lemosások, pakolások (teljes test, háromnegyedes, fél valamint törzs {száraz, 

nedves}) 

Kneipp kezelések (taposó)A témakör részletes kifejtése 

Zuhany kezelések:  

Zuhany kalitka, skótzuhany (váltott hőfokú), szájzuhany, örvényfürdő 

Víz alatti vízsugármasszázs kezelés 

Fürdő kezelések:  

Részfürdő, félfürdő, ülőfürdő, hideg, váltott hőfokú, meleg és forró fürdő 

Termo kezelések:  

Gőzkamra, hőlégkamra, különféle szaunák és szauna felöntések 

Kryogéles kezelések 

 

14.1.2. Egyéb fizioterápiás kezelések 31 óra/22 óra 

Balneoterápiás kezelések:  

Fürdőkúra kezelést végez (gyógyvizes gyógymedence és gyógyvizes kádfürdő 

kezelés)A témakör részletes kifejtése 

Szénsavgáz fürdő (mofetta), szénsavfürdő, szénsav hó (Kapuvár) 

Iszapkezelések: 

Gyógyiszap kezelések (pakolás, vödör, iszapkompressz, résziszap, mitigált és hideg 

iszap kezelések), parafangó kezelések 

Trakciós kezelések:  

Lyrás és kalodás súlyfürdő függesztések, egy-, két- és három pontos függesztések, 

előírásnak megfelelő helyre súlyok felhelyezése 

Száraz trakciós készülékek (Glissonos súlyhúzásos ágy) használata 

 

 

15. Masszázs tantárgy 36 óra/0 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

15.1. Témakörök 

15.1.1. Svédmasszázs és egyéb masszázsfajták 36 óra/0 óra 

Svédmasszázs: 

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 
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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 

Hygiénia: személyi (kézfertőtlenítés) és technikai (eszközfertőtlenítés) 

Aromaterápia 

Egyéb masszázsfajták:  

Önmasszázs 

Vibrációs masszázs (gépi) 

Száraz kefemasszázs (frottír törölköző) 

Víz alatti vízsugár masszázs  

Zuhanymasszázs 

 

 

16. Svédmasszázs gyakorlata tantárgy 242 óra/0 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

16.1. Témakörök 

16.1.1. A svédmasszázs fogásai 36 óra/0 óra 

Simítások: kétkezes hosszanti, kétkezes haránt, váltott kezes hosszanti, körkörös, 

nyolcas, követőkezes nyolcas, nehezített kezes nyolcas 

Dörzsölések: vasaló, gyalu, tenyérgyökös, 3-4 ujjas, 1 ujjas 

Fésű, karom, fűrész 

Gyúrás: egykezes kiemelt (olló), kétkezes hosszanti kiemelt, félkörös gyúrás, 

redőtolás, redőtolás ellenállással, vongálás, plesselés, haránt, mángorlás, szitálás, 

felrázás 

Vibráció (rezegtetés): teljes tenyérrel, tenyérgyökkel, kisujjszéllel, 3. ujjal egy pontban 

Ütögetés: Paskolás, ujjbegyes, vágás, hanyintott öklözés 

 

16.1.2. Testtájak kezelése 144 óra/0 óra 

Hát, nyak-vállöv, felső végtag, mellkas, lumbogluteális, alsó végtag 

 

16.1.3. Ön-, gépi és szárazkefe masszázs 62 óra/0 óra 

Önmasszázs:  

A paciens saját magát kezeli bizonyos esetekben, pl. fejfájásnál homlok és halánték 

dörzsölése 

Végtagfájdalmak esetén az érintett végtag dörzsölése, esetleg izom felrázása, a nyak 

és trapéz izmok dörzsölése, kismértékű gyúrásai 

Gépi masszázs:  

A kezelő kezének kímélésével, vibrációs elven működő, kézi vezetésű gépi masszázs 

Szárazkefe masszázs:  

A kezelés kivitelezése vékonyszálú perlon kefével. Cél a bőr hiperémia kiváltása 

(helyettesíthető a kefe durvább frottír törölközővel) 

 

 

17. Pedagógia-sportpedagógia tantárgy 62 óra/62 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

17.1. Témakörök 
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17.1.1. Edzői szerepek 16 óra/16 óra 

Edzői kompetenciák 

Az edzővel szemben támasztott követelmények (általános műveltség, szakmai 

felkészültség, pedagógiai képességek, erkölcsi követelmények) 

Az edző, mint szocializációs tényező 

Az edző, mint vezető 

Az edző önnevelése 

 

17.1.2. Oktatási és nevelési folyamat 20 óra/20 óra 

Alapfogalmak (nevelés, oktatás, képzés, képesség, ismeret, jártasság, készség, 

teljesítményképes tudás)  

A nevelés lehetősége és szükségessége 

A nevelés folyamata 

A nevelés alapelvei, szinterei, módszerei és eszközei 

A sportoktatás elmélete és módszertana 

Az életkorok pedagógiája 

 

17.1.3. Az edző-sportoló kapcsolat jellemzői  12 óra/12 óra 

A sport és az erkölcs 

Az edző felelőssége a tanítványok személyiségének formálásában 

Vezetési stílusok, a sikeres edző vezetési stílusa  

Az edző, mint példakép 

Edző-sportoló konfliktushelyzetek és megoldásuk lehetőségei 

 

17.1.4. Tehetség, tehetséggondozás 14 óra/14 óra 

A tehetség fogalma, ismérvei 

A sporttehetség ismérvei 

Kiválasztás-beválás a sportban 

A sporttehetség gondozása 

A kiégés   

A sportágválasztás formái hazánkban 

 

 

18. Pszichológia-sportpszichológia tantárgy 62 óra/62 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

18.1. Témakörök 

18.1.1. A személyiség jellemző jegyei  31 óra/31 óra 

Alapfogalmak (személyiség, szocializáció, tanulás, viselkedés, cselekvés) 

A megismerő tevékenység 

Személyiség-jellemzők és lelki egészség az egyes életszakaszokban 

Gyakori viselkedészavarok és pszichés problémák 

 

18.1.2. A sporttevékenység pszichológiai jellemzői  31 óra/31 óra 

A sporttevékenység pszichológiai sajátosságai és személyiségfejlesztő hatása 

A cselekvések ösztönző, szervező és végrehajtó szabályozása 

A társas interakciók folyamata és befolyásoló tényezői 

Csoportszerkezet, csoportdinamika, csoportvezetés 

Konfliktuskezelés 
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19. Kommunikáció tantárgy 31 óra/31 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

19.1. Témakörök 

19.1.1. Kommunikáció a sportban 31 óra/31 óra 

A kommunikáció szerepe és alapformái 

Befolyásolás, meggyőzés és asszertivitás a kommunikációs folyamatokban 

A szakmaspecifikus interakciók hatékony kezelése 

 

 

20. Sportmenedzsment tantárgy 46 óra/46 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

20.1. Témakörök 

20.1.1. Szervezési-vezetési ismeretek  14 óra/14 óra 

Főbb vezetés- és szervezéselméleti irányzatok 

Sportszervezetek, sportvállalkozások szervezése, vezetése 

A sport szerkezete és felépítése hazai és nemzetközi viszonylatban 

Állami és önkormányzati szerepvállalás a sportban 

A magyar sport irányítási, igazgatási rendszere 

Az EU és a sport 

Olimpiai mozgalom 

 

20.1.2. Sportmarketing 18 óra/18 óra 

A sportmarketing elméleti alapjai 

A sportmarketing feladata, célja 

A sport, mint termék 

A sportmarketing eszközrendszere 

A szponzorálás és a sportmarketing összefüggései 

Imázs, PR 

 

20.1.3. Eseményszervezés 14 óra/14 óra 

A sportesemények, sportrendezvények módszertana 

A sportprogramok szerkezete 

A sportprogramok létrehozásának és szervezésének módszertani kérdései 

Az eseményszervezés folyamata 

Az önkéntesség és a sport 

 

 

21. Vállalkozástan tantárgy 15 óra/15 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

21.1. Témakörök 

21.1.1. A vállalkozás formái 8 óra/8 óra 

A sporttevékenység szervezeti és vállalkozási formái 

A gazdasági tevékenység végzésének lehetőségei a sportban 

A sportfinanszírozás lehetséges formái 

Állami, önkormányzati és egyéb finanszírozási csatornák 

Sportszervezeti modellek 

A vállalkozások stratégiai eszközei 

 

21.1.2. Jogi szabályozás 7 óra/7 óra 

A sport jogági és jogterületi vonatkozásai  

A sportszervezetekre, sportvállalkozásokra vonatkozó szabályozók 
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Az állami szervezetrendszer és az önkormányzatok sporttal kapcsolatos feladatai 

Szerződések a sportban, sportszerződések 

Sportszervezetek a sportjog rendszerében 

Speciális munkajogi szabályok a sportban 

Felelősségi és kártérítési szabályok a sportban 

 

 

22. Gazdálkodás-pénzügyi ismeretek tantárgy 31 óra/31 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

22.1. Témakörök 

22.1.1. A sport üzleti kérdései 15 óra/15 óra 

A témakör részletes kifejtése 

A sport üzletté válása 

A sport, mint piac 

A sport gazdaságtani sajátosságai, a sport és a gazdaság kapcsolata 

Fogyasztói szokások a sportban 

 

22.1.2. Pénzügyi alapok  16 óra/16 óra 

A sportszervezetekre vonatkozó pénzügyi és számviteli szabályozások 

A számviteli törvényből adódó főbb kötelezettségek 

Az adótörvényekből adódó főbb kötelezettségek 

Az üzleti vállalkozások pénzügyi döntései 

A vállalkozások pénzforgalmának lebonyolítása 

Finanszírozási, befektetési és beruházási döntések 

 

 

23. Sportági alapok tantárgy 15 óra/15 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

23.1. Témakörök 

23.1.1. A sportág története és versenyrendszere  15 óra/15 óra 

A sportág kialakulása, hazai története 

A sportág nemzetközi története 

A sportág kiemelkedő alakjai 

Sportági kompetenciák, célcsoport 

A sportág versenyrendszere 

A sportág verseny-, illetve játékszabályai 

A sportági tehetség ismérvei, tehetséggondozás 

 

 

24. Sportági alapok gyakorlat tantárgy 295 óra/295 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

24.1. Témakörök 

24.1.1. Sportágspecifikus gimnasztika és képességfejlesztés 93 óra/93 óra 

Sportágspecifikus bemelegítés 

Sportágspecifikus levezetés 

Sportágspecifikus ízületi mozgékonyság-fejlesztés, nyújtás, stretching 

Speciális sportági kondicionális képességfejlesztés 

Speciális sportági koordinációs képességfejlesztés 

 

24.1.2. Sportági technika 202 óra/202 óra 

A sportág technikai elemeinek bemutatása 
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A sportág technikai elemeinek oktatásmódszertana 

A hibajavítás módszertana, eszközei 

Sportági felkészítés, valamint edzésvezetés és módszertana 

A sportágra jellemző ártalmak, illetve sérülések megelőzése, felismerése 

 

 

25. Sportági szakismeretek tantárgy 15 óra/15 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

25.1. Témakörök 

25.1.1. Sportágspecifikus edzéstervezés 15 óra/15 óra 

A sportág célcsoportjának jellemzői 

  A sportág szabadidősport területet érintő vonatkozásai 

  A sportág versenysport területet érintő vonatkozásai 

A sportág hazai és nemzetközi szervezetei 

A sportág szervezeteinek egymáshoz való viszonya 

A sportág utánpótlásnevelési rendszere 

A sportági felkészítés tervezése 

Sportágspecifikus teljesítményfokozás módszerei, eszközei 

Sportágspecifikus élettani, egészségtani vonatkozások 

Sportágspecifikus pszichológiai vonatkozások 

Sportágspecifikuss pedagógiai vonatkozások 

Sportágspecifikus edzéselméleti vonatkozások 

 

 

26. Sportági szakismeretek gyakorlat tantárgy 310 óra/310 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

26.1. Témakörök 

26.1.1. Sportági taktika 20 óra/20 óra 

Sportági taktika 

Stratégia 

 

26.1.2. Versenyzés, teljesítményfokozás 80 óra/80 óra 

Terhelésélettani vizsgálatok a sportágban 

Edzettségi állapot ellenőrzése, értékelése 

Edzőtábor szervezése, lebonyolítása 

Sportágspecifikus teljesítményfokozás módszerei 

Kiválasztás a sportágban 

Versenyszervezés a sportágban 

 

26.1.3. Sportágspecifikus edzésvezetés 190 óra/190 óra 

Sportági edzésvezetési módszerek 

Edzéstervezési módszerek, eszközök a sportágban 

 

26.1.4. Edzői szerep a gyakorlatban 20 óra/20 óra 

Az edző, mint példakép saját sportágában 

Motiváció a gyakorlatban 

Csapatépítés, csapatkohézió a sportolók körében 

Szponzorok toborzásában való részvétel a gyakorlatban 
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ÖSSZEFÜGGŐ SZAKMAI GYAKORLAT 

 

I. Öt évfolyamos oktatás közismereti képzéssel 

10. évfolyamot követően 140 óra 

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 10. évfolyamot követő szakmai gyakorlat szakmai tartalma: 

Edzéslátogatás:  

Részvétel saját sportága edzésprogramjában, saját edző irányításával. 

Saját sportágában más helyszíneken (más egyesületben, klubban, településen és más 

edző irányításával) tartott edzések látogatása.   

Saját sportágában más (fiatalabb, idősebb) korosztályoknak tartott edzések 

megtekintése.  

Saját sportágában amatőr sportolók és profi versenyzők edzéseinek megtekintése.  

Versenyek látogatása. 

 Más sportágak edzésprogramjainak és versenyeinek megtekintése.  

(Minden esetben a gyakorlatvezető határozza meg a látogatások részletes feladatait.)   

 

A 11. évfolyamot követő szakmai gyakorlat szakmai tartalma: 

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.) 

 

II. Két évfolyamos oktatás közismereti képzés nélkül 

1. évfolyamot követően 160 óra 

 

Az 1. évfolyamot követő szakmai gyakorlat szakmai tartalma: 

Edzéslátogatás:  

Részvétel saját sportága edzésprogramjában, saját edző irányításával. 

Saját sportágában más helyszíneken (más egyesületben, klubban, településen és más 

edző irányításával) tartott edzések látogatása.   

Saját sportágában más (fiatalabb, idősebb) korosztályoknak tartott edzések 

megtekintése.  

Saját sportágában amatőr sportolók és profi versenyzők edzéseinek megtekintése.  

Versenyek látogatása. 

 Más sportágak edzésprogramjainak és versenyeinek megtekintése.  

(Minden esetben a gyakorlatvezető határozza meg a látogatások részletes feladatait.) 

 Motoros képességfejlesztés:  

Általános és speciális erőfejlesztés.  

Gyorsaság fejlesztése. 
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Állóképesség fejlesztése. 

Az ízületi mozgékonyság fejlesztése. 

Koordinációs képességek fejlesztése.  

(Valamennyi fejlesztő módszer elsajátítása konkrét gyakorlatok és edzésprogramok 

végrehajtása útján történik.) 
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